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Drazí bratři a 

sestry, Popeleční středou 

vstoupíme do postní 

doby, která nás má 

připravit na prožití Velikonoc. Velikonoce se 

hebrejsky řeknou Pesach, to znamená přechod, 

přejití. Židé si o Velikonocích připomínají přechod 

- vysvobození z egyptského otroctví. Křesťané 

Ježíšův přechod ze smrti do života. S Ježíšem jsme 

skrze křest také my přešli z hříchu a smrti do 

života v Bohu. S jakou vroucností bychom měli 

děkovat za křest! S jakou naléhavostí bychom měli 

usilovat svůj křest naplnit ve svém každodenním 

životě! Jedním z vrcholů liturgie o Velikonocích je 

obnova našeho křtu. Máme obnovit svůj Pesach, 

své Velikonoce, svůj přechod od života pro sebe 

k životu pro Krista a s Kristem.  

Teď máme před sebou čtyřicet dní postní 

doby, abychom se na to připravili a vydali se 

na cestu. Ten, kdo stojí, kdo nemá potřebu se 

někam vydávat, kdo se už usadil, kdo nemusí vůči 

Bohu či lidem nic řešit, toho se vlastně Velikonoce 

ani postní doba netýkají. Myslím, že bychom si 

měli každý z nás položit otázku: Kudy vede má 

cesta k Bohu a lidem? Jdu po ní? Nepřestal jsem 

už věřit, že Ježíš může vše změnit? Pokud se na 

svůj život podíváme pravdivě, jistě vidíme nejednu 

situaci, kdy potřebujeme, aby nás Ježíš převedl 

z toho, co je prázdné a bez života, k pravému 

životu a lásce. V postní době chceme odkrýt tato 

ložiska strnulosti v našem životě a předat je 

Ježíšovi k oživení, abychom skutečně 

o Velikonocích mohli spolu s ním vyjít k novému 

životu.  

V postní době se v některých farnostech 

zakrývá oltářní obraz postním plátnem, na kterém 

je kříž. Tradice církve nám tak ukazuje,  

že u Ježíšova kříže je místo, odkud se vyráží 

na cestu k novému životu.  Papež František nosí 

stále při sobě kapesní vyobrazení křížové cesty. 

A opakovaně nám připomíná, abychom nad ní 

uvažovali.  

Drazí bratři a sestry, chtěl bych vám popřát, 

abyste během postní doby měli dost času 

a příležitosti, zastavit se pod křížem. Nechat se 

proniknout jeho silou.  Před kříž přinést vše, co nás 

svazuje a brání nám na cestě za Ježíšem. Myslím 

si, že chvíle před Ježíšovým křížem nás dovedou 

jak k dobrému prožívání svaté zpovědi, tak 

k obnově křtu o Velikonocích.  

P. Otto Sekanina

 

 

 

2. březen sobotní památka Panny Marie 

3. březen  8. neděle v mezidobí 

4. březen sv. Kazimíra 

6. březen popeleční středa 

10. březen  1. neděle postní 

13. březen  výroční den zvolení papeže Františka 

17. březen  2. neděle postní 

19. březen  slavnost sv. Josefa, snoubence Panny 

 Marie 

24. březen  3. neděle postní 

25. březen  slavnost Zvěstování Páně 

31. březen  4. neděle postní 
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MŠE SVATÁ 

 

V předchozím čísle jsme se zabývali bohoslužbou oběti a 

nyní se dostáváme ke svatému přijímání a závěrečným obřadům 

mše svaté. 

Po slovech „Skrze něho a sním a v něm...“, které 

zakončují Eucharistickou modlitbu,  je následná výzva k modlitbě 

Otče náš.  Tu se samozřejmě (vestoje) modlíme všichni společně. 

Po ní přichází modlitba kněze, abychom byli opravdu 

vysvobozeni z područí Zlého, a prosba o Boží pokoj.  

Následuje pozdravením pokoje: církev vyprošuje pokoj a 

jednotu pro sebe a pro celou lidskou rodinu, a věřící tak vyjadřují 

církevní společenství a vzájemnou lásku dříve, než přijmou 

svátost. Dnes má pozdravení pokoje spíše přípravný než kající charakter. To potvrzuje i dokument Redemptionis 

sacramentum: „Ať je zachován zvyk římského obřadu pozdravit se před svatým přijímáním znamením pokoje, 

jak je stanoveno v mešních obřadech.“ Podle tradice římského obřadu tento zvyk nemá ani charakter smíření, 

ani odpuštění hříchů, ale spíše má sloužit k projevení pokoje, jednoty a lásky před přijetím Nejsvětější svátosti.   

Slovo „pokoj“ je mnohem bohatší, než jeho český význam. Hebrejské „šálom“ vyjadřuje souhrn veškerého 

blaha, které si ani nedokážeme představit. Pokoj je darem Božím. Vlastně jeden druhému předáváme tento Boží 

dar. Je to gesto hlubokého společenství s Kristem. Jedná se o gesto jednoty Božích dětí shromážděných kolem 

jednoho stolu. 

Zpěv (nebo recitování) Beránku Boží doprovází lámání chleba. Když kněz láme chléb na znamení toho, 

že ačkoli je nás mnoho, stáváme se jedním tělem, je dobré si uvědomit, že je to právě toto gesto, které dalo mši 

název: prvotní křesťané ji nazývali právě lámání chleba (Sk 2,42). Když kněz rozláme chléb, vpustí část hostie 

do kalicha. Naznačuje se tím jednota těla a krve Páně v díle spásy. Obřad vrcholí, když kněz ukazuje věřícím Tělo 

a krev Krista se slovy Jana Křtitele: „Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa...“ (Jan 1, 36). Lid 

v usebrání vyznává vlastní nehodnost přijmout tak vznešený dar. 

Obřad přijímání začíná tichou osobní modlitbou jak kněze, tak i lidu. Když kněz přijímá svátostný pokrm, 

začíná se zpívat zpěv k přijímání, který doprovází věřící na jejich cestě vstříc Kristu.  

Svaté přijímání je neuvěřitelná věc! Aby je člověk mohl docenit, je třeba zůstat ještě chvíli v modlitbě, 

setrvávat se svým Pánem, chválit ho, „hřát“ se v jeho blízkosti. Církev proto po přijímání doporučuje chvíli ticha, 

případně zpěv, který slouží jako společné poděkování za milost obdrženou v eucharistii.  

Po přijímání se také čistí nádoby, v nichž byla eucharistie – tedy paténa/miska a kalich. Nádoby 

se purifikují u bočního stolku (abaku), případně na rohu oltáře.  

Celé přijímání uzavírá modlitba po přijímání, v níž kněz jménem všech přítomných za eucharistii děkuje 

a prosí, aby v nás Bůh uchoval to, co jsme přijali. 

K závěrečným obřadům patří:  Krátká oznámení, je-li to potřeba. 

Pozdravení a požehnání kněze, které je o některých dnech a při některých 

příležitostech obohaceno a vyjádřeno žehnací modlitbou nebo jiným 

slavnostnějším textem. A propuštění lidu „Jdete ve jménu Páně...“ 

Kněz poté, co políbí oltář, odchází z presbytáře. První a poslední 

úkony eucharistické slavnosti se odehrávají kolem oltáře; jsou to úkony 

beze slov, úkony úcty. 

podle Liturgie.cz a dalších zdrojů zpracoval Michal Zahálka  
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POSTNÍ ALMUŽNA 2019  

 
Bratři a sestry, 

četl jsem ten příběh v nějaké knize od Jacka Londona. Pojednával o zlatokopovi a jeho ženě. Byli 

na Aljašce, na výpravě za zlatem, které tak lákalo; všude sníh, mráz, vlci… Během návratu s nalezeným zlatem se 

žena obávala, že jim nebudou stačit potraviny. Když konečně dorazili do osady, kam měli namířeno, žena slabostí 

umírala. Ale nebylo to vyčerpáním z cesty; přiznala se svému muži, že na zpáteční cestě téměř nejedla. Dobře 

odhadla, že jídlo jim oběma nestačí, a tak většinu dávala svému muži. Proč? Protože ho měla ráda.   

Vzali jste si kasičku Postní almužny. Proč? Abyste si něco, co zrovna není potřeba k životu, odřekli 

a ušetřený obnos odložili pro ty lidi, kteří často nemají ani na to základní k životu. Proč? Pro Tebe, Pane Ježíši, 

který jsi řekl, že co uděláme pro jednoho z nejmenších (nejpotřebnějších), udělali jsme pro Tebe. 

Ještě jiným způsobem můžeme na Pána Ježíše v postní době myslet a dělat mu radost.  

Když si např. do mobilu nahrajeme aplikaci „Bible“ a „Liturgie“ a místo hraní různých her každý den přečteme 

úryvek z Písma sv.  Když místo zvědavého hledání zajímavostí na internetu otevřeme stránky www.pastorace.cz 

nebo www.vira.cz a tam si něco přečteme, když dáme přednost modlitbě a četbě náboženské literatury před 

televizí. Tohle se sice v kasičce neprojeví, ale když to bude „pro Tebe, Pane Ježíši“, prohloubí se náš vztah k němu 

a v potřebných lidech jej snadněji zahlédneme a najdeme způsob, jak jim nezištně pomoci. 

Smysluplné prožití postní doby Vám přeje a vyprošuje 

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO 

 

 

 

„PANÍ, MŮŽETE MI POMOCT?“ 
 

Tak jako každý den jsem se vracela domů z charity a přemýšlela o tom, co den přinesl. Blížila jsem se 

k mostkům přes Desnou a už z dálky viděla obří postavu - muže přešlapujícího u okraje mostu, který někoho 

netrpělivě vyhlížel. Aha … to zase bude prosba o pár korun „na vlak“ – na krabicové víno a podobně,  

tak jak už jsem to tady zažila několikrát … a už si pomalu chystám vyhýbavou odpověď. 

„Paní, můžete mi pomoct? Já mám hrozný strach přes ten most jít … Nebude vám vadit, když se vás 

chytnu za ruku?“ Má malá ruka zmizela v jeho a my se vydali přes most. Museli jsme z dálky vypadat hodně 

komicky – obr a trpaslík držící se za ruce… A tak mi ten obrovský pán začal vypravovat svůj příběh. Jak pracoval 

kdesi vysoko na střeše, chlapi ji ve vedru polili a on se propadl do hloubky 30 m. Nebýt jistícího lana, nebyl by už 

na tomto světě. Lano ho zachránilo, ale strach z volného prostoru zůstal…  

Při tom svém vyprávění se neustále ujišťoval, jestli mi to držení za ruku opravdu nevadí. A já jen viděla, 

jak se mu při vzpomínce na minulost koulí slzy po tváři…  

Ještě druhý mostek, loučíme se a on mi moc děkuje a odchází směrem k Šumperku. Ví, že už žádný most 

nebude. 

Tak se vracím směrem domů, zpátky přes ty mosty a přemýšlím o tom, jak oči mohou někdy klamat. 

Jak silák vzbuzující respekt může mít strach, jak se za drsnou slupkou může skrývat čistá duše … 

Brzy začne postní doba …zkusme se dívat na lidi kolem sebe i trochu jinýma očima. Řada z nich určitě 

potřebuje pomoc, ale třeba se stydí o ni požádat, protože si myslí, že jiní to potřebují víc a že sami to nějak 

zvládnou … a přitom jsou to právě oni, kdo pomoc potřebují… 

           Jana Bieliková, Charita Šumperk 
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DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE S CHARITOU ŠUMPERK 
 

Jak už jsem slíbila v únorovém čísle Tamtamu, ráda bych vás seznámila s chystaným projektem Charity 

Šumperk, na kterém bude spolupracovat se společností SENZION služby a Městskou knihovnou T. G. Masaryka 

Šumperk.  

Charita Šumperk zajišťuje terénní sociální a terénní zdravotní služby v šumperském děkanátu. 

Ze sociálních služeb je to pečovatelská služba a osobní asistence a ze zdravotních služeb domácí zdravotní péče 

a domácí paliativní péče. A právě domácí paliativní péče je služba, o které se v minulosti moc nemluvilo a většina 

lidí ani netuší, že charita tuto péči dlouhodobě a kvalitně poskytuje. Název „Domácí paliativní péče“ je pro mnohé 

nic neříkajícím pojmem – takže když se vrátíme k naší krásné češtině – jedná se o péči o umírající.  Většina  lidí 

(statistiky uvádějí 80%) má přání poslední dny svého života strávit doma, v okruhu svých blízkých, tam, kde to tak 

důvěrně zná … jednoduše řečeno – chce zemřít doma. 

Dříve bývala smrt běžnou součástí našich životů, o smrti se mluvilo, rodiny se staraly o své příbuzné, 

doprovázely je až do poslední chvíle. S rozvojem nemocniční zdravotní péče se téma smrti nějak vytěsnilo … 

Výsledkem je to, že lidé mají strach ze své smrti či někoho blízkého, bojí se bolesti, trápení a vůbec mají problém 

o těchto věcech mluvit…Často se pak sebe ptají, co jednoho dne nastane a jak budou tyto těžké okamžiky života 

řešit, kdo se o ně postará. 

A právě k pochopení smyslu našeho života, ale především  jeho závěru, zachování lidské důstojnosti 

do posledních okamžiků, bude směřovat společný projekt. Projekt, který nás trochu vrátí „ke kořenům“ a podstatě 

našeho bytí.  

Samozřejmě že ne všichni chtějí a mají možnost zemřít doma a ti, kteří by si to třeba přáli, to nemusí ani 

stihnout. Chceme ale dodat odvahu, podporu a informace těm, kteří tuto možnost mají a ukázat jim, že i v domácím 

prostředí to lze s naší podporou, tzn. s podporou Charity Šumperk, zvládnout.  

Jak už jsem říkala, naše charita zajišťuje péči o umírající více jak dvacet let prostřednictvím zkušených 

zdravotních sestřiček ve spolupráci s praktickými lékaři a navazujícími sociálními službami naší charity či 

duchovní péče.  Cílem projektu je rozšíření a rozvoj tohoto typu péče tak, aby byla umožněna všem, kdo ji 

potřebují a zároveň aby rodina měla možnost umírajícího doprovázet. Při zajištění komplexní péče klademe důraz 

na to aby, nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, byla respektována jeho lidská důstojnost a nezůstal osamocen. 

To vše zajišťuje tým speciálně vyškoleného personálu. Věříme, že se nám v budoucnu podaří zajistit i skupinu 

lékařů, kteří budou pravidelně navštěvovat pacienta v domácnosti. Součástí projektu je i osvětová činnost, která 

bude zahrnovat různé akce jako např. výstavu fotek pana Jiřího Štreita 18. března nebo besedu s paní Marií 

Svatošovou 26. března (viz pozvánky v časopise). Ve vzdělávání a informování veřejnosti pak chceme pokračovat 

od podzimu cyklem přednášek, které se právě paliativní péči budou věnovat. To vše se už teď koná a chystá 

za výborné spolupráce s Městskou knihovnou T. G. Masaryka v Šumperku. 

Co se týká prostorů charity - v současnosti se jedná o rozšíření zázemí pro budoucí nové středisko 

„paliativních“ zdravotních sester a půjčovny zdravotních pomůcek, a to přímo v areálu současné charity. 

Od příštího roku, pokud vše dobře půjde, začne probíhat velká rekonstrukce dvou přilehlých objektů díky 

společnosti SENZION služby tak, aby zdravotnický tým, ale i rodiny při domlouvání péče, sdílení, měly maximální 

komfort.  

Čeká nás opravdu velký kus práce …  

Malý výsledek dostanete do rukou už v příštím čísle – leták, který se bude právě věnovat paliativní péči. 

Pokud byste nám chtěli nabídnout spolupráci – lékaři, zdravotní sestřičky, ale třeba i dobrovolníci, 

neváhejte mne kontaktovat. Těch rukou pro toto nádherné dílo budeme potřebovat hodně.  Už teď vnímám, 

že toto dílo je požehnané … a nebyla by nádhera spolupodílet se na něm? 

                                             Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk 
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TESAŘ JOSEF, OTEC JEŽÍŠE Z NAZARETA 

 

V městě Šumbarku, 

v osmém roce vlády Václava z Hrádečku 
 

Ne, prosím, neopravuj mne, neučinil jsem chybu ve Tvém oslovení, nazval jsem Tě Ježíšovým otcem zcela 

záměrně. Sám jsem otcem trojnásobným a vím dobře, že se jím muž nestává onou kratičkou chvílí pohlavního 

spojení, nýbrž v dlouhých hodinách probdělých nocí, kdy s úzkostí naslouchá dechu nemocného dítěte.  

Když pro ně marně hledá přístřeší a jídlo, když prchá před jeho vrahy do bezpečí neznámé země, když je učí brát 

do ruky sekeru a pilu, když ho zoufale hledá na cestě k domovu.  

Vždy jsi byl Ježíšovým otcem – nejen před lidmi, když citovali Tvůj rodokmen, ale i před Bohem, který Ti 

Ježíše svěřil. Dobře chápu trpkou pachuť zvěstování, kdy se Bůh neptal na Tvůj názor a poslal svého anděla pouze 

k Marii. Nemusel se ptát, protože věděl, jak se rozhodneš. Svoboda Tvé volby byla pouze zdánlivá; příliš jsi 

miloval svou snoubenku i Boha samého. Čekal jsi na jeho vysvětlení a byl jsi připraven, když k Tobě za noci 

promlouval. V ten první den i po všechny další. Protože pak již hovořil výhradně k Tobě. 

Svatopisci však nezaznamenali jediné Tvoje slovo – byl jsi mužem činu. Jen takový otec mohl uchránit 

svou rodinu přede všemi hrozivými úklady a nebezpečími. Svůj úkol jsi splnil dobře: byl jsi Ježíši ochranou 

a oporou po celou dobu jeho dětství a dospívání. Naposledy se o Tobě dozvídáme z evangelní zprávy o putování 

do jeruzalémského chrámu. Je to více než symbolické – poprvé svému synu nerozumíš. Chápeš jen, že Tvá úloha 

skončila.  

O zbytku Tvých pozemských dní již nic nevíme, stejně jako nevíme, co činil Tvůj syn, než poprvé 

vystoupil na veřejnosti. Můžeme se jen domýšlet, že jste společně trávili mnoho hodin v tesařské dílně. Byl to čas 

vyplněný usilovnou prací, ale jistě také radostí z hotového díla, možná i úvahami o Ježíšově poslání. Chvíle, kdy 

s ním poprvé vystoupil v synagóze, ses již nedočkal. I to bylo součástí Božího plánu. Kdybys ještě žil, možná bys 

dokázal Ježíše uchránit i před smrtí na kříži. 

Pavel Obluk 

 

Vysoké Tatry 
 

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

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

neděle 14. 7. – sobota 20. 7. 2019 
 

cena:    3 800,- Kč 
děti od 3 do 10 let 3 200,- Kč/ lůžko (děti do 3 let zdarma) 

 
 

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 400 metrů od zastávky Pod lesom.  

 

V ceně je započítáno: 
- 6x  ubytování ve dvou až trojlůžkových pokojích 

- polopenze 

- lázeňský poplatek obci 1,- Euro/den  

 

V ceně není započítáno: 
- doprava vlastní  

- cestovní a zdravotní pojištění 

 

přihlašujte se u P. Milana Palkoviče, m.palkovic@seznam.cz  mob. +420737467733  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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TOMÁŠ PAVLÍK A JAN DONOVAL 
 

 

V lednu 2019 proběhly Světové dny 

mládeže v Panamě, které navštívilo 180 mladých 

lidí z České republiky. Mezi nimi byli i dva 

poutníci z našeho děkanátu – Jan Donoval 

a Tomáš Pavlík. Dodnes z nich nevyprchalo 

nadšení z prožitých nevšedních chvil, a proto 

jsme je poprosili o jejich svědectví a odpověď 

na následující otázky. 

 

Nejprve se nám krátce představte.   

HONZA: Jmenuji se Honza Donoval, bydlím 

v Jindřichově (farnost Hanušovice) 

a momentálně studuji čtvrtým rokem na gymplu 

v Šumperku. Mám tři sourozence – Zuzku, 

Toma a Klárku. V r. 2017 jsem se stal 

zástupcem šumperského děkanátu za mládež a dodělávám si kurz Animátor. 

TOM: Mé jméno je Tomáš Pavlík. Pocházím z Bludova, je mi 22 let a už několik let se ve svém volném čase věnuji 

práci s mládeží. Zpočátku jsem se především aktivně zapojoval do akcí děkanátu Zábřeh, v posledních dvou letech 

jsem k tomu „připojil“ i děkanát Šumperk.  

Jak se stalo, že jste se za děkanát Šumperk Světového setkání mládeže v  Panamě zúčastnili právě vy dva? 

Projevili jste iniciativu sami, nebo vás někdo navrhl? Třebas za odměnu?  

HONZA: Koncem června minulého roku se mě ptal otec Vilém, zda bych nechtěl jet do Panamy na Světové setkání 

mládeže. Nejprve jsem řekl, že nepojedu. Ale když se připojil i otec Slávek, nakonec jsem se rozhodl, že se setkání 

mládeže zúčastním. Tímto bych chtěl moc poděkovat o. Slávkovi a všem dalším, díky kterým jsem se mohl 

Světového setkání mládeže v Panamě zúčastnit. 

TOM: Před dvěma lety jsem se vrátil nadšený ze Světového setkání mládeže konaném v nedalekém Krakově 

a hned po návratu  jsem si říkal, že pokud to bude možné, pojedu na další setkání mládeže znovu. To už se vědělo, 

že další setkání se chystá v Panamě. Hned, jak jsme se mohli přihlašovat, tak jsem neváhal. Říkal jsem si, že když 

už budu přihlášený, nebude tak jednoduché si to rozmyslet. Přišly i  chvíle, kdy jsem trochu váhal, ale naštěstí tyto 

myšlenky byly jen krátkodobé. 

Kolik mladých  tam jelo z olomoucké diecéze a kolik z Česka? 

HONZA: Z Česka jelo do Panamy asi 180 mladých a konkrétně z Olomoucké arcidiecéze 38. Celkový počet 

účastníků na závěrečné mši svaté byl asi 700 tisíc. 

Dostat se do Panamy není tak jednoduché jako dopravit se třeba do Krakova. Jaká byla vaše cesta? 

HONZA: Já jsem letěl letadlem z Vídně s přestupy v Madridu a v Miami. Původně jsem měl letět sám, ale protože 

to byla moje první cesta letadlem, a ještě tak daleko, tak jsem se snažil zjistit, jestli tím samým letem neletí ještě 

někdo další, jehož cílem je SDM v Panamě. No a nakonec jsem letěl s žilinským biskupem a jedním dalším 

knězem.  

TOM: Já letěl společným letem z Prahy přes Amsterdam rovnou do Panamy. Letělo nás 35 lidí, včetně biskupa 

Posáda a několika kněží. Čekání v Amsterdamu jsme si zpestřili mší svatou v letištní kapli. 
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Měli jste zajištěné ubytování, nebo jste spali u rodin? 

TOM: Byli jsme ubytováni u rodin. Prvních sedm dní (v době tzv. předprogramu) jsme bydleli u rodin ve farnosti 

Bueno Vista. Do rodin jsme byli  rozděleni většinou po dvou až třech lidech. Já jsem bydlel u velmi mladé rodiny. 

Měli malou jednoroční dceru a bydleli v menším domečku i s babičkou. Další týden jsme bydleli ve farnosti 

sv. Josefa ve velmi malé vesnici Paraíso vedle panamského průplavu. Od hlavního města Panama City byla 

vzdálena půl hodiny cesty autem. Farnost svatého Josefa je jedna z nejmenších farností v celé Panamě. Proto jsme 

byli rozděleni do větších skupin. Nás spalo u jedné rodiny 8 ve dvou velmi malých pokojích.  

Obě rodiny, u kterých jsem bydlel, nás velmi vstřícně přivítaly. Bylo na nich vidět, že jejich členové by pro nás 

udělali cokoliv. Rovněž byla výhoda, že obě rodiny uměly anglicky, takže jsme se s nimi mohli krásně dorozumět. 

HONZA: Já jsem byl v Buena Vistě ubytovaný spolu s dalšími třemi kluky u rodiny, ve které neuměl anglicky 

vůbec nikdo, a z nás tří zase nikdo neuměl španělsky. Takže jsme se museli dorozumívat přes Google překladač, 

což bylo, vzhledem k tomu, že překlady nebyly vůbec přesné, mnohdy zajímavé. Další týden – ve farnosti 

sv. Josefa – nás bylo asi deset ubytovaných v garáži jedné rodiny. Co se týče toho, jak jsme byli v Panamě přijati, 

souhlasím s Tomem. Lidé, se kterými jsme se v Panamě setkali, byli velmi ochotní, přátelští a skromní.   

Kde se přesně konalo setkání? Na více místech, nebo na jednom? 

HONZA: Setkání v Panamě bylo rozdělené na dvě části. První týden setkání (15. - 21. 1. 2019) přijeli mladí 

na tzv. předprogram, který se konal v různých diecézích Panamy. Češi se účastnili předprogramu ve farnosti 

Pražského Jezulátka v Buena Vista v diecézi Colón-Kuna Yala. 

A další týden (22. - 27. 1. 2019) jsme se přesunuli do Panama City, kde  probíhaly samotné Světové dny mládeže. 

Měli jste čas se jít někam podívat, nebo jste se zúčastnili pouze organizovaného programu?  

TOM: První týden v Bueno Vista byl skoro celý plánovaný. Kromě posledního celého dne jsme měli společný 

program. Poslední den jsme strávili s rodinami, u kterých jsme bydleli. Nás vzala naše rodina do Portobella. Je to 

menší vesnice u Karibského moře, kde jsme ještě s dalšími dvěma rodinami strávili celé odpoledne na soukromé 

pláži.  

Hlavní program v Panama City byl už čistě v naši režii. Dopoledne byly společné česko-slovenské programy 

a odpoledne program, jaký jsme si připravili sami. Nechyběla prohlídka panamského průplavu, jeden den jsme 

věnovali odpočinku na krásné pláži u Tichého oceánu, další hledání nejvyššího mrakodrapu v Panama City. 

Po ukončení oficiálního programu jsme strávili v Panamě ještě tři dny. Udělali jsme si výlet na ostrov Taboga, 

jeden den jsme se procházeli po stezkách v pralese a poslední den jsme využili k návštěvě místní baziliky, která 

byla přes celé světové dny mládeže uzavřená. 

HONZA: S naší rodinou jsme rovněž navštívili Portobello, dokonce 

jsme se projeli i několik kilometrů v Karibiku na motorovém člunu. 

V Panama City jsme si půjčili auto z půjčovny a projezdili si město 

a okolí a navštívili mimo jiné horu Ancón, ze které byl nádherný 

výhled na celé město i Tichý oceán. 

Neměli jste strach? Jak byla pro poutníky zajištěna bezpečnost?   

TOM: O bezpečnost se staralo velké množství policejních složek 

a dobrovolníků, takže nebyl důvod se ničeho strachovat. Bylo vidět, 

že celá země žije světovými dny mládeže a že se všichni snaží udělat 

co nejlepší dojem. Bylo sice doporučováno nenavštěvovat některá 

místa, ale co vím od ostatních poutníků, kteří tohoto upozornění 

nedbali, tak se tam nedělo nic zvláštního. Prezident Panamy před 

setkáním vydal prohlášení, že pokud se někomu z poutníků něco stane 

nebo si někdo bude na něco stěžovat, tak bude s dotyčným zacházeno 

s výraznou přísností. 
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HONZA: Na druhou stranu v porovnání 

s Českem tam je kriminalita o něco vyšší. 

Několika Čechům, kteří si vyjeli vypůjčeným 

autem k panamské sopce, tam nějací místní 

rozbili přední sklo a auto vykradli. Ve městě 

Colón, kde jsme byli několikrát v rámci 

předprogramu, jsou prý dokonce nějaké 

„mafiánské“ čtvrti. Ty obvykle nejsou 

nebezpečné pro obyčejné lidi, problém může 

ale nastat, pokud se někdo omylem připlete 

do nějaké jejich potyčky. Ale v místech, kde se 

pohybovali účastníci SDM, byla bezpečnost 

zajištěna velmi dobře, takže strach jsme neměli. 

I mnozí z běžných Panamců brali odpovědnost 

za poutníky velmi vážně. Třeba jsme šli párkrát 

večer kolem silnice domů, protože už nejel 

autobus, a někdo nám sám od sebe zastavil a odvezl nás, kam jsme potřebovali. Mnoha lidem se také stalo, že když 

je potkala policejní hlídka, tak je nabrala a zavezla až domů. 

Jak jste se stravovali? 

HONZA: Na předprogramu jsme měli snídaně a večeře v našich rodinách, obědy byly společné ve farnosti. Hodně 

mě překvapilo, jak výborně umí v Panamě zpracovávat maso, které je tam tak výborně ochucené, jak se to 

málokomu v Česku podaří.   Asi nejčastějším jídlem tam je rýže, čočka, kuřecí maso a smažený banán – ten tam 

dostanete téměř ke každému jídlu. Mně osobně to velmi chutnalo. Asi jediné jídlo, které mi moc nechutnalo, byla 

jakási polévka, kterou tam nazývají „San kočo“. Do ní dají kus masa a dále prý všelijaké kořeny rostlin. 

V Panama City jsme měli stravenky, jak je na SDM obvyklé, takže už bylo obtížnější se stravovat tradičními 

panamskými jídly, většinou byly „po ruce“ akorát nějaké fastfoody. 

TOM: Ať už na předprogramu nebo pak na hlavním programu jsme měli možnost ochutnat velké množství 

čerstvého ovoce, kolikrát utrženého přímo ze stromu. Ovoce tam má úplně jinou chuť, než ovoce dovážené k nám. 

V Panama City jsem se snažil vyhýbat fast-foodům a chtěl jsem ochutnávat spíše místní pokrmy.  

Jaký byl váš nejsilnější zážitek? 

HONZA: Zážitků je mnoho a asi nedokážu vybrat jeden, který byl nejsilnější. To, jak nás Panamci přijali, co pro 

nás všechno udělali… Jejich nadšení pro všechno je pro nás Evropany někdy možná až nepochopitelné.  

To, jak dokáží neuvěřitelně živě žít svoji víru –  občas se mi zdá, že oproti nim jsme skoro až takoví „mrtví“  … 

Je to jen zlomek z toho všeho a opravdu si netroufnu tvrdit, který zážitek byl nejsilnější. 

TOM: Pro mě bylo asi jedním z nejsilnějších zážitků zdolání nejvyššího mrakodrapu v Panama City. Jednalo se 

o tzv. Trump Tower, který má neuvěřitelných 66 pater. Já sám mívám dost velké závratě, ale když jsem se díval 

na celé Panama City z tak velké výšky, všechen strach byl v tu chvíli pryč. A jelikož se v tomto mrakodrapu 

nachází kasíno a v nejvyšším patře mají hospodu, tak jsem si tam dal zatím asi nejdražší pivo v mém životě.  

Jak na vás zapůsobily duchovní programy?  

TOM: V Panamě mají výrazně „živější” víru. Při každé mši, modlitbě, adoraci se tancuje, tleská, vykřikují 

modlitby. Při první mši jsme z toho asi všichni byli dost překvapení, ke konci už nám to ani nepřipadalo zvláštní a 

skoro všichni Češi se přidávali k tanci a zpěvu. Trochu mě mrzí, že víra u nás v Česku není alespoň trochu 

podobná. 

HONZA: Jeden příklad za všechny – když kněz začne během mše hlasitě volat: „Viva Cristo! Viva Maria! Viva 

Iglesia catolica!“ a celý kostel mu nadšeně a s křikem odpovídá: „VIVA!“ 



 strana 10  Tam&Tam – číslo 3, ročník 10, březen 2019 

 

Součástí celého programu bylo i setkání s 

papežem Františkem. Při jaké příležitosti 

jste se s ním setkali? 

HONZA: Papeže jsem v Panamě viděl 

několikrát na vlastní oči. Bylo velmi 

povzbuzující vidět zástupce Krista na Zemi tři 

metry od sebe.  Společná setkání s papežem 

byla asi čtyři – zahájení SDM ve čtvrtek, 

v pátek na křížové cestě, v sobotu na vigilii  

a v neděli při závěrečné mši sv. Co se týče jeho 

proslovů, těm jsem příliš nerozuměl, protože 

nebyl zajištěn překlad do češtiny. Ale zpětně si 

je chci všechny pročíst, aby mi podstatná 

část  setkání nechyběla. 

TOM: Možností setkat se se Svatým Otcem bylo několik, já osobně jsem jich spoustu využil a snažil se dostat 

co nejblíže k ohraničení, abych měl pokud možno co nejlepší výhled a co nejlepší fotky. 

Navázali jste nějaká nová přátelství? 

HONZA: Nejvíc asi s rodinou v Buena Vistě, která nás přijala, jako kdybychom byli skutečně součástí jejich 

rodiny. A také samozřejmě s dalšími Čechy, především s těmi, se kterými jsem byl ubytován. Trochu jsem se 

rovněž seznámil s pár lidmi z Chile, které jsem potkal v Miami na cestě zpět. 

TOM: Samozřejmě s rodinami, u kterých jsme bydleli, ale také s Čechy, Slováky a náhodnými lidmi z jiných zemí. 

Většinu času jsem strávil ve skupině sedmi lidí z Česka - na to, že jsem je tam viděl poprvé v životě, mi připadalo, 

že je znám odjakživa. Velmi jsme si jako skupina sedli. Jeden den v Panama City jsme potkali japonskou skupinu, 

kde se jedna členka snažila najít nějaké Čechy. Kdysi v Česku studovala a mluvila plynně česky. Pár známostí jsme 

navázali i s Brazilci, byli velmi přátelští. 

Jak byste zhodnotili průběh celého setkání? 

TOM: Průběh celého setkání byl velmi klidný. Bylo vidět, že organizátoři mysleli skoro na všechno. Panamci mají 

velmi klidnou a pohodovou povahu, a tak si s organizací moc starostí nedělali. Velmi brzy jsme přišli na to, 

že když se řekne, že sraz je v 8 hodin, tak to znamená, že se dřív jak v 10:00 nevyrazí, nebo na to, že když se 

zeptáme pořadatelů na cestu, většinou musíme jít na druhou stranu, 

než nám řeknou. A že je jednodušší si vzít zpět na ubytování taxi, než 

jet autobusem. Jeden večer jsme místo půlhodinové cesty jezdili skoro 

tři hodiny různými autobusy, než jsme se dopátrali, který je ten náš. 

Bohužel však bylo už tak pozdě, že nejel. Místní nám však vypravili 

speciální soukromý autobus, který nás za doprovodu policejní hlídky 

odvezl až k místu bydlení. 

Jak proběhla cesta zpět domů?  

HONZA: Letenku na cestu zpět jsem měl na čtvrtek 31. ledna, v pátek 

večer jsem měl být ve Vídni. Letadlo z Panama City mělo ale čtyři 

hodiny zpoždění, takže mi kvůli tomu uletělo letadlo v Miami. 

Náhradní mi našli až o den později. Díky tomu jsem si aspoň mohl 

vyzkoušet angličtinu (tentokrát se mnou už opravdu nikdo jiný nebyl, 

takže mě to donutilo trochu mluvit ). Další cesta už byla naštěstí 

v pořádku, takže po přestupu v Londýně jsem docestoval v sobotu 

večer do Vídně. Pak vlakem do Brna, přespání u sestry a v neděli 

jsem byl doma. 
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TOM: Já letěl zpátky stejnou trasou jako do Panamy. Nejprve 

do Amsterdamu, let trval skoro 11 hodin, ale protože jsme letěli přes 

noc, tak celé letadlo spalo. V Amsterodamu jsme měli 6 hodin čas 

na přestup. Tento čas jsme využili na dvouhodinovou poznávací 

procházku po Amsterodamu. Pak už jen přímou linkou do Prahy, 

kde jsme byli asi za hodinu a půl. 

Co Ti setkání mládeže dalo, popř. vzalo? 

TOM: Mohl jsem poznat kousek světa, poznat, jak žijí lidé v Panamě, 

poznat jinou kulturu. Po návratu jsem pořád v kontaktu s lidmi, 

se kterými jsme se tam potkali, takže se dá říct, že mi to dalo i nová 

přátelství. 

HONZA: Mnoho nových zkušeností, poznání nové kultury, jiného 

smýšlení, než na které jsme zvyklí, nová přátelství… A věřím,  

že i prohloubení vztahu s Bohem a povzbuzení pro moji animátorskou 

činnost v děkanátu. A co mi vzalo? Tři týdny ve škole, ale myslím, 

že bylo fajn si od ní trochu odpočinout . 

Kde se uskuteční příští setkání?  

HONZA: Příští světové dny mládeže se uskuteční v Lisabonu (Portugalsko) v roce 2022. 

TOM: Je trochu škoda, že další setkání nebude u nás v Česku. Česko sice bylo jednou z přihlášených zemí, 

ale nakonec bylo vybráno Portugalsko. Na druhou stranu alespoň máme možnost příště poznat zase další cizí 

zemi.  

Pojedete znovu? 

TOM: Určitě mám v plánu jet i do Portugalska a doufám, že nás tam z Česka pojede více jak do Panamy. 

HONZA: Je to ještě dlouhá doba, ale pokud to bude možné, tak bych jel rád. 

A něco na úplný závěr  

TOM: Závěrem bych chtěl říct, že bylo velmi dobré, že s námi jel biskup Pavel Posád. Bylo vidět, že je pořád 

mladý duchem. 

za rozhovor děkuje (a tiše závidí  ) Lenka Špatná 

 

 

VÝSTAVA KŘÍŽOVÉ CESTY V OLOMOUCI 
 

Čtenáři Tam&Tamu, kteří budou mít cestu do Olomouce, by si neměli nechat ujít výstavu o zrestaurované 

křížové cestě v Arcidiecézním muzeu, jediné svého druhu v naší zemi. Na výstavě je čtrnáct vzácných pláten 

o rozměrech 210 x 140 cm, které v roce 1759 namaloval dvorní malíř císařovny Marie Terezie Johann Wenzel 

Bergl (1719 – 1789), visely a po vyhnání našich zbožných německy mluvících spoluobčanů po roce 1945 chátraly 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Orlici (Erlitz) u Letohradu (dříve Kyšperk). Slavnostní zavěšení a vysvěcení 

křížové cesty proběhlo 2. července 1759 a malíř za celý soubor obdržel honorář 2 000 zlatých. Dnes je Orlice 

součástí Letohradu. Při opravě kostela byly obrazy sejmuty a po osmi letech restaurátorských prací vypadají jako 

v době svého vzniku. Výstavu doplňují informace o metodách použitých při opravě pláten, včetně využití rentgenu. 

 

Výstava se koná u příležitosti 300. výročí narození a 230 let od úmrtí toho barokního malíře a potrvá  

až do 19. května. Arcidiecézní muzeum je otevřeno denně s výjimkou pondělí od 10 do 18 hodin. 

Pavel Hýbl  
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – 

každou středu - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební 

chvilka, tvoření). Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111.  

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté včetně přinášení obětních 

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

Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Mše svatá pro rodiče s dětmi  

jednou do měsíce v kapli na farním středisku – v březnu 

v pondělí 11. 3. v 10.00 s o. Michalem.  

 V neděli před Popeleční středou – 3. března 2019 –zveme děti i 

rodiče na tradiční MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI. Uskuteční 

se od 15.00 na farním středisku a děti se mohou těšit na atrakce 

inspirované letošním tématem bálu „Z pohádky do pohádky 

s Večerníčkem“ a společný rej v maskách.  

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 v prodejně knih 

na farním středisku. Srdečně zveme. Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111. 

 Adorace pro maminky – 21. března v kapli na farním středisku od 19.00. Petra Kočí: 608 883 111  

 Modlitby matek v Šumperku – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10.00 u jedné z maminek doma. 

Pavla Čermáková: 734 265 356.  

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608 883 111. 

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

středisku.  

 Kurz efektivního rodičovství – na farním středisku vždy v sobotu 9.30 - 16.00, a to v termínech 23. 3., 

6. 4. a 13. 4. 2019 s lektorkou Mgr. Marií Kaňovskou. 

 Zveme všechny  do zapojení Postní výzvy. Jedná se o propojení rodin ve společné modlitbě či společném 

setkání právě o postní době. Více na stránkách centra pro rodinu. Přihlašujte se na cprsumerk@ado.cz..  

 

Několik slov o Kurzu efektivního rodičovství 

 Kurz efektivního rodičovství tvoří  čtyři setkání (s devíti tématy) lektora s uzavřenou skupinou rodičů. 

Je vhodný pro rodiče dětí různého věku. V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy pozitivní 

(demokratické) výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. 

 Je veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu, dostávají pracovní listy a náměty 

pro domácí procvičování, díky kterým mají možnost se k probranému tématu vracet i později. Nově nabyté 

vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí v rodičovské dovednosti, jimiž mohou 

ovlivňovat v rodině svůj vztah k dětem a chování dětí. 

 Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič 

dále schopen s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být 

dobrým rodičem svým dětem s vědomím své nedokonalosti. 

 Program „Efektivního rodičovství“ je určen rodičům, kteří se snaží být zodpovědní a chtějí své děti 

vychovávat dobře a s láskou. Přesto se občas dostávají do situací, které neumí řešit. Co v takových 

situacích dělat? Kurz efektivního rodičovství nabízí praktický přístup k řešení vztahů rodič – dítě a zároveň 

přivádí rodiče k demokratickému pojetí výchovy dětí, jež vychází z principů individuální psychologie 

Alfreda Adlera. Tento program pomáhá rodičům lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti 

a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat, řešit konflikty a předcházet případnému 

špatnému chování. Více podrobností najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz. 

http://www.efektivnirodicovstvi.cz/
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Přehled témat: 

1. Základy efektivního rodičovství, budování kladného vztahu rodič a dítě. 

2. Tři výchovné styly, vliv původní rodiny, jsem jedinečný. 

3. Sourozenecké konstelace. 

4. Pochopení nesprávného chování dětí. 

5. Povzbuzování a chvála. 

6. Emoce v životě rodičů a jejich dětí - vstřícné naslouchání. 

7. Emoce v životě rodičů a jejich dětí - já - sdělení. 

8. Rodičovská autorita - trest a co volit místo něho. 

9. Rodinná pravidla, řád, závěr. 

 

NOVÁ KAPLE V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V ŠUMPERKU 

15. února se konalo v šumperském 

domově důchodců slavnostní otevření nově 

vybudované kaple. Dosud se bohoslužby 

konaly ve velkém sále u hlavního vchodu. Nyní 

se mohou senioři setkávat na modlitbu 

kdykoliv, nejen v dobu, kdy se koná mše svatá. 

Mají tam nejen vetší klid, ale i vhodnou 

výzdobu a modlitební atmosféru.  

Vybudování kaple zrealizoval 

v suterénu budovy, v prostorách zrušené 

psychiatrické ambulance, ředitel zařízení 

Ing. Jiří Gonda. Stavební projekt návrhu kaple 

vytvořil Ing. Valert. Stavební práce provedla stavební firma Ing. Josefa Janáčka, elektroinstalaci provedl 

pan Kopečný. Zařízení interiéru - obětní stůl, ambon a kříž navrhl Ing. arch. Ivo Skoumal a vyrobila je firma 

Dřevostav Hanušovice. Ostatní zařízení kaple dodala firma Osapo Ing. Miroslav Bezely. Barevné vitráže byly 

zhotoveny firmou Bruštík ze Zábřeha na Moravě. 

Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho pozvaných hostů včetně pana senátora Miroslava Adámka 

a šumperského starosty pana Tomáše Spurného, hlavními hosty byli ale ti, kteří se o vznik kaple zasloužili, 

a dobrovolníci, kteří se dlouhodobě obětavě starají o účastníky bohoslužeb. Přítomní byli zástupci církví, 

podporovatelé a sponzoři. Den na to byla kaple P. Františkem Janíčkem požehnána a konala se tam první mše 

svatá.  

Rád bych všem, kteří se zasloužili o vznik kaple, poděkoval. Hlavně panu řediteli Jiřímu Gondovi, kterému 

vznik kaple od začátku velmi ležel na srdci. Je moc dobře, že v domově důchodců existuje místo pro soustředění, 

modlitbu a bohoslužby. Není tam svatostánek s eucharistií, mohou se tam ale konat májové pobožnosti či jiné 

společné modlitby, třeba v menších skupinách. Lze 

se tam zastavit i na chvíli ztišení či modlitbu 

růžence. Mohou se tam setkávat věřící různých 

křesťanských církví. Pán Bůh zaplať všem, kdo jste 

tomuto dílu pomohli a také všem, kdo se vytrvale 

věnujete naším seniorům. Je to náročná a velice 

cenná práce. Kéž všem – vedení, pracovníkům, 

dobrovolníkům a klientům domova důchodců – Pán 

Bůh žehná.  

P. Slawomir Sulowski  
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ÓSCAR ROMERO 
*15. srpna 1917 Ciudad Barrios 

† 24. března 1980 San Salvador, Salvador 

 

Svatý Óscar Arnulfo Romero y Galdámez byl 

kněz, později arcibiskup v San Salvadoru ve Střední 

Americe. Byl symbolem odporu proti salvadorskému 

genocidnímu režimu a ztělesněním otevřené církve, která 

je blízká chudým a bojujícím proti bezpráví. Ve věku 

62 let byl zastřelen, když sloužil mši svatou. Papež 

František jej dne 23. října 2015 blahořečil, svatořečení 

proběhlo dne 14. října 2018 ve Vatikánu. Katolickou 

církví je uctíván jako svatý mučedník; v církevním 

kalendáři je připomínán ve výroční den své smrti – 

24. března. Je vzýván jako ochránce rodin, chudých, 

zastánce spravedlnosti. Óscar Romero byl jedním 

z patronů Světových dnů mládeže v Panamě.  

 

Narodil se 15. srpna 1917 v horském městečku Ciudad Barrios v latinskoamerickém státě Salvador. Měl 

pět bratrů a dvě sestry. Navštěvoval místní školu, která poskytovala pouze tříleté vzdělání. Následně byl vyučován 

soukromým učitelem, zároveň se učil tesařem. Přestože byl Óscar manuálně velmi zručný, ve věku třinácti let začal 

uvažovat o kněžském povolání. V r. 1930 nastoupil do semináře ve městě San Miguel, ale po třech měsících se 

musel vrátit domů, protože jeho matka vážně onemocněla. Óscar se svými dvěma bratry pracoval v nedalekém dole 

na zlato a spolu s ostatními členy domácnosti přispíval svým skromným výdělkem na matčinu léčbu.  

Později odešel studovat teologii do hlavního města San Salvadoru, odkud byl po roce a půl vyslán 

na Gregoriánskou univerzitu do Říma, kterou v roce 1941 dokončil s vyznamenáním. Protože se kněžské svěcení 

tehdy udělovalo kandidátům až od 25 let věku, musel Romero rok počkat a teprve 4. dubna 1942 byl vysvěcen 

na kněze. Vzápětí začal studovat doktorát, ale na žádost biskupa ze San Miguel se měl v r. 1944 vrátit zpět 

do Salvadoru. Romero se vydal na cestu se svým přítelem, paterem Valladaresem, který také studoval doktorát 

v Římě. Na Kubě byli zadrženi policií, snad proto, že se vraceli z fašistické Itálie, a byli umístěni do internačního 

tábora. Po několika měsících Valladares onemocněl a na přímluvu kněží – redemptoristů byl převeden 

do nemocnice a následně byl i s Óscarem Romerem propuštěn.  

Po návratu do Salvadoru začal Romero svou pastorační práci v malé horské vesničce. Po pár měsících byl 

povolán do San Miguel a stal se diecézním sekretářem. Tuto funkci zastával celých 23 let. Romero učil 

náboženství, podporoval vzniklá farní společenství, navštěvoval vězněné, založil skupinu Anonymních alkoholiků 

a pomáhal při stavbě katedrály v San Miguel. V r. 1967 byl jmenován rektorem semináře v hlavním městě San 

Salvadoru, tajemníkem Salvadorské biskupské konference a dne 21. června 1970 se stal San Salvadorským 

pomocným biskupem. Během let strávených v hlavním městě se Romero věnoval zejména administrativní činnosti 

a zdá se, že byl čím dál konzervativnější, a to jak na poli teologie, tak i církevní praxe. Odmítal myšlenky 

osvobození a byl loajální vůči salvadorské vládě.  

V r. 1974 byl jmenován biskupem v chudé venkovské oblasti východního Salvadoru, objížděl svým jeepem 

odlehlé vesničky a věnoval se pastoraci. V tomto období začínala v Salvadoru růst moc armády a rozmáhalo se 

pronásledování a útlak chudých občanů. Prvořadým problémem bylo soustředění pozemků v rukou několika málo 

bohatých velkostatkářů. Jediným východiskem se zdála agrární reforma, o kterou se v r. 1976 pokusila salvadorská 

vojenská vláda, avšak jejím cílem byla spíše industrializace země, než pomoc chudým. 

Dne 23. února 1977 byl Óscar Romero jmenován arcibiskupem v San Salvadoru. Tři týdny po Romerově 

zvolení byl zavražděn jeho osobní přítel, jezuita Rutilio Grande, jeden ze zakladatelů Federace křesťanských 

rolníků, kteří bránili práva chudých občanů na zakládání zemědělských družstev. Grande byl zabit cestou na mši. 

Romero ještě v noci odcestoval na místo vraždy. Ač donedávna nesouhlasil s Grandovým liberálním přístupem, 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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pohled na přítelovo zkrvavené tělo jeho postoj změnil. Když potom při zádušní mši stál ve venkovském kostele, 

který byl zaplněn do posledního místečka, nemohl nevnímat nevyslovenou otázku vesničanů: „Budeš stát při nás 

tak, jako při nás stál tvůj přítel?“ Na to odpověděl: „Chci vás poprosit o vaše přímluvy a prosby. Chci být věrný 

svému slibu, že neopustím svůj lid. Chci raději kráčet spolu s ním, i když bych riskoval ztrátu svého úřadu.“ 

Od této chvíle Romero stál výhradně a vždy na straně chudých a utiskovaných a nevyhnutelně směřoval 

ke své mučednické smrti. Okamžitě začal vyjednávat s vládními činiteli a žádal prezidenta Molinu, aby vražda 

Rutilia Granda byla vyšetřena a přestalo pronásledování salvadorských křesťanů. Katolické školy byly na protest tři 

dny zavřené a po celé zemi se v následujících dnech nekonaly mše – pouze jedna, na schodech katedrály. S tímto 

radikálním protestem nesouhlasil papežský nuncius a volal Romera k odpovědnosti. Romero se proto rozhodl 

navštívit papeže a žádat ho o souhlas. Papež Pavel VI. ho povzbudil slovy: '“Odvahu, bratře. Ty jsi přece 

arcibiskup.'“ 

V Salvadoru nadále panoval teror a neustálé pronásledování, vznikla dokonce militantní skupina Bílí 

válečníci, která otevřeně hrozila vyvražděním jezuitů. Romero na tuto situaci reagoval stále větší otevřeností 

chudým a trpícím. Svým životem naplňoval své arcibiskupské heslo Sentire cum ecclesia (Spolucítit s církví). Bylo 

to patrné i na jeho způsobu psaní kázání, která připravoval spolu se skupinou kněží a laiků, neboť právě oni nejlépe 

věděli, co se v Salvadoru děje. Každou neděli vystupoval se svými kázáními v rádiu YSAX. Uvádí se, že tyto 

promluvy poslouchalo pravidelně 70% občanů Salvadoru a znamenaly pro ně velké povzbuzení. Romero nejen 

vykládal evangelium a mluvil o Božím království, ale pokaždé odbočil i k aktuální situaci v zemi. Oznamoval 

zprávy z vesnic, četl dlouhé seznamy mrtvých a nezvěstných a odpovědné lidi označoval jménem. Tato kázání 

zahanbovala, demaskovala, protestovala, vyslovovala požadavky a obžaloby. 

Romero tvrdil: „Kázání, které nepoukazuje na hřích, není kázáním ve smyslu Evangelia. Kázání, které 

lahodí hříšníkům, takže nepociťují svůj hřích, zrazuje Evangelium. Kázání, které neznepokojuje hříšníky 

a uklidňuje je v jejich hříších, ponechává zemi Zabulon a Neftalí ve stínu smrti.“ (ze dne 24. 3. 1978) 

Na velikonoční pondělí roku 1978 otevřel brány kněžského semináře v San Salvadoru pro všechny 

vysídlené oběti násilí – přestěhovaly se do něj stovky vyhnaných, hladových a týraných lidí. Dále zastavil dostavbu 

katedrály, dokud nebude nastolen mír a spravedlnost. „Až skončí válka a hladoví budou nakrmeni,“ prohlásil, 

„potom můžeme pokračovat ve stavbě katedrály.“ Romero také napsal americkému prezidentovi Jimmymu 

Carterovi dopis s prosbou, aby zastavil finanční pomoc salvadorské armádě a vládě.  

V důsledku svého humanitárního úsilí začal být Romero vnímán i za hranicemi Salvadoru. Roku 1978 byl 

nominován na Nobelovu cenu míru za hájení lidských práv. V únoru 1980 získal čestný doktorát na katolické 

univerzitě v belgické Lovani. Při své návštěvě Evropy se setkal s papežem Janem Pavlem II. a vyjádřil své 

znepokojení nad tím, co se děje v jeho zemi. Romero uváděl, že je problematické podporovat salvadorskou vládu, 

protože legitimizuje teror a vraždy. Ve své zemi byl nicméně kritizován nejen ze strany vlády, ale i některých členů 

církve.  

Situace se zhoršovala a hrozila občanská válka. Heslo “Buď patriot! Zabij kněze!“ bylo čím dál 

populárnější. Během prosince 1979 bylo zavražděno 281 lidí. Vláda se kromě armády opírala o tzv. eskadry smrti. 

Ty likvidovaly nejen vznikající partyzánské skupiny, ale terorizovaly 

také civilní obyvatelstvo. Oficiálně se k nim vláda nehlásila, jejich 

zločiny však nikdy nevyšetřovala. Nad vraždami rolníků se už nikdo, 

kromě vlastních rodin, nepozastavoval. Od začátku roku 1979 sám 

Romero dostával každý den dvě až tři, ale později i desítky 

anonymních výhrůžek smrtí, jestliže nezmění způsob kázání. Jeden 

důstojník nabídl Romerovi neprůstřelné auto, ale on ho odmítl: „Dokud 

nebudete chránit můj lid, nemohu od vás přijmout ochranu.“  

A od té doby raději nezaměstnával ani řidiče. Svou smrt předpověděl 

slovy: „Zabijí mne, ale povstanu znovu v salvadorském lidu.“ 

Dne 24. března 1980 Romero sloužil jako obvykle odpolední 

mši v nemocniční kapli Boží prozřetelnosti. Po skončení kázání 
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se ve dveřích objevil střelec, který ho jednou ranou zasáhl přímo do srdce. Pohřbu, který se konal o šest dní později 

v katedrále v San Salvadoru, se zúčastnilo 250 000 lidí z celého světa. Během obřadu vybuchla před katedrálou 

bomba a odstřelovači rozmístění na střechách okolních domů zastřelili desítky (30 – 40) věřících, účastnících se 

obřadu, a více než 200 lidí zranili. Romerův pohřeb byl vnímán jako největší demonstrace v historii Salvadoru. 

Jeho smrt byla jedním z aspektů, které roznítily salvadorskou občanskou válku trvající 12 let. 

Přes pokusy stoupenců pravice zabránit zjištění viníků zločinu, bylo vyšetřování úspěšné. Romero byl 

zavražděn členy pravicové eskadry smrti vedené Robertem D'Aubuissonem (strana ARENA). Ten akci naplánoval 

a mezi účastníky rozdělil úkoly.  

Óscar Romero je ctěn nejen v římskokatolické církvi, ale i u protestantů, ve starokatolické a v anglikánské 

církvi. Na jeho počest Valné shromáždění OSN vyhlásilo den jeho smrti, 24. březen, Mezinárodním dnem za právo 

na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnost obětí. Po Óscaru Romerovi je pojmenováno 

mezinárodní salvadorské letiště. Jeho socha se nachází na západní stěně Westminsterského opatství v Londýně 

a byla slavnostně odhalena za přítomnosti královny Alžběty v r. 1998. 

 

 

Z myšlenek sv. Óscara Romera: 

 Každý z vás musí být Božím mikrofonem. Každý z vás musí být poslem, 

prorokem. Církev bude vždy existovat, dokud bude někdo pokřtěný. Jste 

pokřtěni ve svých profesích, ve svých rodinách, obchodech, na trhu. 

Kdekoli je někdo, kdo byl pokřtěn, tam je církev, tam je prorok. 

Neskrývejme dary, které nám dal Bůh v den našeho křtu, ale žijme 

zodpovědně životem spojeným s Bohem. 

 Nechci být proti nikomu. Chci být pouze svědkem velkého prohlášení: Bůh 

nás miluje a chce nás zachránit! 

 Nemůžeme udělat všechno! A je to velmi osvobozující, pokud si to 

uvědomíme. Umožňuje nám to udělat jen něco, ale udělat to velmi dobře. 

Může to být neúplné, ale může to být začátek, krok na cestě, příležitost pro Boží milost vstoupit a udělat 

zbytek. 

 Když odcházíme ze mše, měli bychom jít ven stejně jako Mojžíš, když sestoupil z hory Sinaj: s obličejem 

zářícím a srdcem statečným a silným, připraveným čelit obtížím světa. 

 Zde je Kristova výzva k lidem. Nestačí být dobrý. Nestačí, abys nečinil zlo. Moje křesťanství je něco 

pozitivnějšího. Existuje mnoho lidí, kteří říkají: „Nezabíjím, nekradu, nikomu neudělám nic špatného.“ 

To nestačí. Nestačí být jen dobrý. 

 Existuje mnoho věcí, které lze vidět jen díky očím, které plakaly. 

Anička Rozsívalová 
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PŘEDZPĚV K ANDĚLSKÉMU POZDRAVENÍ 
 

Rád bych vám v tomto čísle doporučil dvě velmi útlé, 

ale hodnotné knížky. Obě předávám do knihovny.  

První kniha je ryze duchovní. Je tomu tak už jen proto, že autorem je trapistický mnich a skvělý učitel 

duchovního života otec Jeroným. Kniha se jmenuje Předzpěv k Andělskému pozdravení a vydalo ji, jako jednu 

z řady knih tohoto autora, nakladatelství Triáda v minulém roce.  

Kniha je opravdu tenká. Když ji ale uvolníte z foliového obalu a otevřete, zjistíte, že je tam stejně moc 

velké množství papíru pro tak málo slov… Mám za to, že záměrně. Je tomu podobně jako s nějakým šperkem 

či vzácnou perlou: musí být krásně zabalená. Moře prázdného místa je pro tuto knihu zvláštní ozdobou, pomáhá 

nám ji pochopit, vynucuje jakýsi „ušlechtilý“ způsob čtení. Dávno jsem nezažil tak výrazně, že i vnější forma knihy 

může pomoci vnímat obsah.  

Slov je tam málo, ale stačí na dlouhé chvíle rozjímání a modlitby. Jedná se o velmi osobitý a hluboký úvod 

do modlitby Zdrávas Maria. Jednotlivá slova, obraty či věty známé modlitby, dostávají 

vysvětlení, dostávají náplň. A kolik toho skrývají! Každý odstavec nutí k přemýšlení a 

meditaci. Nakonec jsem zvolil zvláštní způsob četby: po každé kapitole následoval 

desátek svatého růžence. A byl to růženec vskutku jedinečný, jak jsem se ho nepomodlil 

ještě nikdy v životě. Pochopil jsem, jak je pravdivá věta otce Jeronýma z jiné knihy, 

ale zde také citována: „Pokud o to opravdu stojíme, zavede nás už jediné „Zdrávas Maria“ 

daleko za všechny pozemské horizonty a otevře před námi tajemství, která jsou světlem 

naší víry.“ Vřele doporučuji na postní dobu.  

 

BÝT SINGLE – ALE JAK? 
 

Druhá kniha je určena těm, na které jsem v poslední době vícekrát myslel po tom, jak jsem byl požádán 

o mši svatou za ně. Informace, která se objevila i v Tam&Tamu, zněla: mše svatá za všechny svobodné, nezadané, 

cítící se osamoceně a hledající cestu k Pánu. Ano. Pro ně je tato kniha. Nese název Být single – ale jak? a autorkou 

je Švýcarka Hildegard Aepliová. Když jsem knihu uviděl v knihkupectví, velmi jsem se zaradoval. Ještě větší 

radost jsem měl, když jsem ji přečetl. Ukázalo se totiž, že nejde o nějaké nudné povídání ani psychologickou 

dizertaci. Je to upřímné, prosté a zároveň moudře uspořádané svědectví ženy, která žije sama a uměla se s tím 

srovnat, věci pojmenovat, vyhodnotit a popsat. Po každé kapitole najdete sestavu otázek k malému myšlenkovému 

cvičení, uvědomění si vlastní situace, pocitů a možností. Poněvadž je autorce velmi blízká ignaciánská spiritualita, 

kromě otázek se tam vždy objeví i „Ignaciánské impulzy“, což není nic jiného, než „Rady sv. Ignáce“. Samozřejmě 

kniha nezapomíná na Písmo svaté. Zvláště kapitola s názvem „Zaostřeno na Ježíše“ nabízí několik úryvků 

Evangelia a námětu k nim, jako příležitost podívat se na věc v jeho světle. Nedělá to ale za čtenáře, vybízí 

k rozjímání je samotné.  

Co je velmi důležité, kniha je klidným a pozitivním pohledem na lidi žijících bez partnerů. Ukazuje, že to 

může být normální, dobrý a plnohodnotný způsob života.  Ukazuje na plusy i minusy, radosti a těžkosti, přináší i 

konkrétní rady. Dovolím si ocitovat jednu z nich. „Když jsem silně řešila otázky ‚proč‘, 

pomohla mi rada, že otázka ‚proč‘ sotvakdy může vést k odpovědi, která by mohla 

zmírnit mé utrpení. Mám se ale prý pokusit změnit ono ‚proč‘ na ‚k čemu‘. Tato ‚změna 

kursu‘ se mi líbila. Už nešlo pouze o minulost, o důvody i příčiny, nýbrž o perspektivu 

do budoucnosti.“   

Já také žiji sám, v cílevědomě zvoleném stavu celibátu. Vím „k čemu“, avšak 

i pro mě byla tato kniha přínosem. Myslím si, že bude přínosem i pro mnohé další: 

vdovy a vdovce, rozvedené či partnerem opuštěné. Také pro ty, kteří prožívají samotu 

v jakémkoliv stavu či životním období. Vlastně přečíst by si ji měl každý! Přinejmenším 

pro to, abychom se na „single“ uměli dívat jinak, než je to ve společnosti běžné.  

P. Slawomir  



 strana 18  Tam&Tam – číslo 3, ročník 10, březen 2019 

 

POUTNÍ MÍSTO A PRAMEN SV. ANNY (SV. P. MARIE POMOCNÉ) A PŘILEHLÁ 

KAPLE V NĚMECKÉM BOHDÍKOVĚ (NYNÍ HORNÍ BOHDÍKOV U ŽÁROVÉ) 
 

Místní lidová pověst traduje, že léčivá účinnost pramene vyvěrajícího na místě zvaném „Hinterbusch“ 

pod Německým Bohdíkovem (Březinec – Deutsch Märzdorf) vešla ve známost v roce 1797. Tehdy prý žil 

v Německém Bohdíkově těžce nemocný muž, jehož jméno se nám bohužel nedochovalo. Když už si všichni 

mysleli, že není pomoci, zdálo se mu ve spánku, že si má vařit a pít vodu ze studánky nedaleko vsi. Řídil se 

vnuknutím a pil jen tuto vodu. Uzdravil se a dožil požehnaného věku 84 let. Jako výraz vděčnosti pověsil na jeden 

ze stromů poblíž pramene obraz Panny Marie, který „nabádal k modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria“. 

Tato zvěst se rychle rozšířila po okolí a lidé při nemoci či zdravotních obtížích začali vyhledávat lesní 

pramen a omývat se zázračnou vodou, případně ji i pít. Každý nemocný, jemuž bylo zdejší zázračnou vodou 

pomoženo, zde zanechal z vděčnosti nějaký „svatý“ obrázek či alespoň děkovný dopis. Na tyto dopisy se při 

prameni později zřídila dřevěná schránka. V polovině 19. století již byly všechny stromy kolem pramene pokryty 

obrázky různých velikostí a provedení. V roce 1886 se poprvé konalo na „Hinterbusch“ poutní procesí, při němž 

byl na jedli nad pramenem připevněn velký oslavný obraz, na jehož jedné polovině byla znázorněna Panna Marie 

Pomocná a na druhé polovině modlící se děvče. Čím více se rozšiřovala zvěst o zázračnosti bohdíkovské vody, tím 

více bylo také dalších případů uzdravení.  

O vodu a její léčivý a blahodárný účinek se začaly zajímat i přírodovědné vědecké kruhy. V roce 1868 

shrnul veškeré dochované zprávy o bohdíkovském prameni na lokalitě „Hinterbusch“ Eduard Schlesinger a dal je 

otisknout v regionálním tisku. Schlesingera velmi zaujala léčivost bohdíkovské vody a stal se na dlouhou dobu 

jejím předním propagátorem a zastáncem. Snažil se pro projekt zpřístupnění a popularizace bohdíkovské léčebné 

vody získat místního mecenáše, knížete von Liechtenstein. Dochoval se nám jeho dopis ze 6. března 1913 Aloisovi 

von Liechtenstein, kde ho žádá „o laskavé ocenění a rozbor léčivé vody bohdíkovské“. 

Jelikož v tuto dobu již do Bohdíkova směřovalo velké množství poutníků a zdejší kaple nejsv. Trojice byla 

svou velikostí nedostatečná, počal se postupně rodit plán na stavbu poutní kaple přímo při prameni. V roce 1871 

byl nalezen v obětní skříňce děkovný dopis za vyléčení od jakéhosi Antona Weidenhöfera s návrhem kaple a 

příspěvkem 10 zlatých na stavbu. Do dnešních dob se nám dochoval návrh zděné kaple, který zhotovil patrně sám 

Eduard Schlesinger. Kaple měla být zbudována přímo „u dobrého pramene v jedlovém lese při Německém 

Bohdíkově na Moravě“ a svým slohem se poněkud podobala lesní kapli nejsvětější Trojice nad Maršíkovem, byla 

však mnohem větší a na střeše se počítalo s malou zvoničkou. Tento ani jiné projekty však nebyly nikdy 

realizovány, především pro svoji finanční náročnost. 

Aby bylo kde ukrýt množství posvátných obrázků, které rozvěšeny po okolních stromech velmi trpěly 

povětrností, zhotovili místní lidé, patrně v průběhu 1. světové války, hned nad pramenem dřevěný přístřešek. 

V průběhu 20. a 30. let, kdy po stavbě nové 

bohdíkovské kaple sv. Anny v roce 1929 

prožívala bohdíkovská poutní tradice svůj 

největší rozmach, vyrostlo ve svahu nad 

tímto přístřeším ještě jedno podobné 

zařízení, které sloužilo poutníkům jako 

útočiště před nečasem. Kolem bylo 

zbudováno také množství dřevěných laviček. 

Z dochovaných zpráv vyplývá, že v onu 

dobu na „Hinterbusch“ směřovala 

každoročně na den svaté Anny 

(26. července) hojná procesí. Svátek 

se v Nové Vsi (dnes Žárová) i 

v samostatném Německém Bohdíkově 

prožíval velmi intenzivně.  
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Zajímavá a poněkud překvapující je historie zasvěcení poutního místa. Od počátku byl totiž bohdíkovský 

pramen zasvěcen Panně Marii Pomocné. Mariánské pouti se chodily v Německém Bohdíkově až do roku 1929. 

V tomto roce byl tradiční místní anenský kult korunován zasvěcením nově vystavěné bohdíkovské kaple sv. Anně. 

Původní dřevěná kaple byla zasvěcena nejsvětější Trojici. 

Na rozdíl od Maršíkova se zde pouti konaly ještě v době 2. světové války. S odchodem německého 

obyvatelstva však poutní tradice zanikla i na tomto místě. Přesto sem lidé z okolí stále docházeli pro zázračnou 

vodu. Dřevěné přístřeší sloužící jako kaple poté celá léta chátralo. V 70. letech 20. století zcela zpustlo a byly odtud 

také z větší části odneseny a zcizeny děkovné obrázky a předměty.  

Po pádu železné opony v roce 1989 vystoupila skupina bohdíkovských rodáků z Besingheimu v Bádensku 

– Württembersku s iniciativou zřídit na „Hinterbuschi“ novou kapli a obnovit poutní tradici. Jelikož zde v této době 

ještě nebyly potřebné legislativní normy, museli se obrátit o intervenci až na kancelář prezidenta. Za pomoci 

P. Žvaka, faráře v Branné, byly nakonec vyřízeny potřebné formality a v roce 1991 bylo staré, zcela zchátralé, 

přístřeší zbouráno. Plány na novou kapli zhotovil Stefan Winkler a podle nich pořídil v Německu také jednotlivé 

dřevěné stavební díly (300 kusů). Ignaz Strabel, Wolfgang Smitt, Edgar Schöbel a Hubert Friedrich z dovezení dílů 

sestavili za čtyři dny novou kapli s malou zvoničkou. 27. července 1991, den po sv. Anně, P. Žvak, P. Fiala 

z Velkých Losin a další kněží z okolních farností vysvětili novou kapli, za hojné účasti bohdíkovských rodáků 

z Německa. Tím byla znovu obnovena poutní tradice bohdíkovská, jelikož od této doby se anenská pouť koná 

každoročně. Těší se také čím dál větší oblibě u českých věřících z okolních farností, zpočátku se totiž pouti 

odbývaly jen za účasti německých rodáků. 

Autor: JAŠŠ, R.: Pramen sv. Anny a přilehlá kaple, historie poutního místa v Horním Bohdíkově (dříve 

Německý Bohdíkov, Deutsch Märzdorf). Vyšlo v Historické ročence Velké Losiny 2001. 4 číslo. Velké Losiny 2002. 

s. 4-7. Vydal Richard Jašš.  

redakčně kráceno 

 

Dodatek k poutnímu místi sv. Anny: Rapotínští farníci chodili na poutě v hojném počtu (cca. 200 osob) 

do začátku 1. světové války. Více jak desetikilové korouhve, které se nosily, se dodnes dochovaly v našem kostele. 

Součástí poutě k sv. Anně byla i rapotínská kapela. V pět hodin ráno se odcházelo od našeho kostela na pouť 

(jak k sv. Anně, tak i k Marii Pomocné v jedlovém lese u Německého Bohdíkova. 

Podle pověstí měla zdejší voda léčivé, ba zázračné účinky. Pokud však chtěl někdo znevážit zdejší vodu 

a měl zlé a nevěřící srdce, voda mu v ústech zhořkla, takže ji musel vyplivnout. Někdy se voda ztratila úplně. 

Mimochodem - obraz sv. Anny se nachází v rapotínském kostele u oltáře. 

K vydání připravil S. Hošek z Rapotína. Článek je věnován farnosti v Rapotíně  

jako poděkování, že přestože jsem před 18 lety duchovně vyhasl, zůstali mi farníci věrní. 
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T I C H O 
 

Ráda chodím do lesa a na hory. Miluji jarní les plný ptačího zpěvu. Miluji letní krajinu, ke které patří 

bzučení hmyzu. Bzučení příjemné i to nepříjemné, třeba komáří. K podzimu zase patří vítr, padající listí a šustění 

listí pod nohama. V zimě chodím do lesa málo. Brzy se stmívá. Pro nás nelyžaře a v našich nadmořských výškách 

bývá v lese více kaluží a bláta než sněhu. 

Jednoho bílého lednového odpoledne jsem vyrazila. Čerstvý sníh a do toho sluneční paprsky. 

A ticho! 

Věděla jsem, že tak krásné ticho znám (opravdu znám?) z kostela. Za pár dní jsem si udělala výlet 

do Olomouce, do Dómu svatého Václava. Já si tam cílevědomě přišla pro to ticho … A bylo tam. Napadlo mě pár 

myšlenek a já si je chtěla zapsat. Vytáhla jsem bloček a propisku. Ach, nepíše! ... Nějakou chvíli jsem se snažila 

a potom propisku i bloček schovala do tašky. Uplynulo možná pět nebo deset minut, přistoupila ke mně nějaká 

neznámá paní a podává mi svoji propisku. A já si těch pár myšlenek zapsala, abych je doma učesala a pak poslala 

dál. Právě začínala mše v Dómu svatého Václava. Nevěřím, že tato neznámá paní bude někdy mé verše číst. Ale já 

jí tu báseň prostě dlužím za tu její milou pozornost. 

 
Já objevila ticho lesa. 

Bílým sněhem zatížené stromy. 

Vítr nepohne se. Ticho. 

Jen mé kroky a stopy ve sněhu. 

 

Já objevila ticho katedrály, 

kde Bůh naslouchá, 

kde Nejvyšší na mě čeká. 

 

Já objevila ticho svatostánku, 

kde neklid mého srdce 

je zvolna proměňován 

v Boží pohled, v Jeho pohlazení. 

V hluku světa hledala jsem ticho 

a v tichu objevuji Tebe. 

 

Schoulit se, Ježíši, 

do ticha Tvého Srdce. 

Slyšet Tvé kroky a vnímat 

Tvé stopy v mém životě. 

 

Dávám se Ti! 

Nauč mě, Pane, 

v Tvém náručí mlčet. 

Nauč mě zpívat mlčením. 

Renata Rusnáková 

 

 

 

 

 

K zamyšlení 

Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a sloužil mu, a takto spasil svou duši. Ostatní 

věci na světě jsou stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly k dosažení cíle, pro který je stvořen. Z toho plyne,  

že je má člověk užívat natolik, nakolik mu k jeho cíli pomáhají, a natolik, že se jich musí zříci, nakolik mu v tom 

překážejí… Přejeme si a volíme jedině to, co nám více pomáhá k cíli, pro který jsme stvořeni. 

(sv. Ignác z Loyoly) 

 

Právě běží: 

Mládežnické mše svaté 

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

Nejbližší termín: pá 29. 3. – bližší info naleznete na webu 

Další měsíc, v pátek 26. 4. nás navštíví o. Kamil Strak, ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference.  
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Co se chystá: 

CAMINO – víkend pro mládež na 2. stupni ZŠ 

8. – 10. 3. 2018, Sobotín 

Opět tu máme další Camino!!!  

Tentokrát se zase potkáme v Sobotíně!  

Jeho příprava je už v plném proudu a máte se rozhodně na co těšit!  

Přihlašování na mladez-sumperk.webnode.cz 

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE  

V PŘEROVĚ: 13. 4. 2019 

 

Po dvou letech se uskuteční Arcidiecézní setkání mládeže! 

Letos bude v Přerově. Je to skvělá příležitost setkat se 

s mladými z celé naší arcidiecéze i s otcem arcibiskupem 

Janem! Tak neváhej a využij toho!  

Motto: „Jsem služebnice Páně: Ať se mi stane podle tvého 

slova“ (Lk 1, 38) 

 

ADCŽM Přístav Rajnochovice / T. S. Archa Rajnochovice: 

Sněženky (= křesťanské jarní prázdniny) 

11. – 15. 3, Archa Rajnochovice 

Přihlašování na mladez.ado.cz 

Sněženky pro starší 

11. – 15. 3., Přístav Rajnochovice 

 Už jsi odrostl Sněženkovským rokům, ale přesto bys rád strávil jarní prázdniny ve společenství  

 se zajímavým programem a dalšími nadšeními mladými? 

 Pokud ano, tak tu pro tebe máme Sněženky pro starší. Pokud ti je 15 – 17 let, tak je to akce právě pro tebe!  

 Prožij krásný týden na Přístavu - podíváme se na to co máš „V hlavě!“, prožijeme příjemný čas s Bohem 

 a pořádně si to užijem! 

Přihlašování na mladez.ado.cz 

Postní duchovní obnova 

15. – 17. 3., Přístav Rajnochovice / 22. – 24. 4. Archa Rajnochovice 

Chceš se dobře připravit na Velikonoce? Zveme tě na postní duchovní obnovu. 

Připravme své srdce pro Pána, občerstvi svou duši a pojď najít pramen věčného života. 

Neváhej věnovat svůj čas tomu, který jako jediný ho dokáže proměnit v požehnání. 

 

kontakt:   P. Michal Zahálka, p.michalzahalka@seznam.cz, mobil: 732 410 908 

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

  Jiřina Rusnáková, rusnakovajirina88@gmail.com, mobil: 723 328 838 

web:   mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  
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Ahoj kamarádi a kamarádky, 

  

máme tu březen, takže si pěkně za kamna vlezem. Anebo taky ne a budem si raději naplno užívat jarní 
prázdniny – ať už lyžováním na horách nebo vyhlížením sněženek pod horami. Pokud vám zbude čas 
nebo chuť nebo obojí, máme tu pro vás dva úkoly o svatém Josefovi… 

příjemné chvilky s Tamtamem   

1. Spoj názvy věcí s obrázky. Některé z nich doplň do křížovky a zjisti Josefovo povolání! 

 
2. Najdi mezi obrázky Josefa s Ježíškem šest rozdílů. 
 

2. Najdi mezi obrázky Josefa s Ježíškem šest rozdílů. 

 
 

  

kladivo      pila       metr       dláto sekera       palice       hoblík       dřevo 
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Tentokrát rubriku Co se do ohlášek nevešlo 

napsal někdo jiný, než je to obvyklé. Namísto děkana 

vyšla z pera P. Michala Krajewského z Rudy 

nad Moravou. Autory jsou ale v jistém smyslu všichni 

kněží děkanátu. Všichni totiž přispěli k článku „svou 

kapkou“.  

 
Drazí čtenáři, 

na podnět otce arcibiskupa jsme se s kněžími z děkanátu zamýšleli nad našimi 

farnostmi a prací farních rad v děkanátu. Otec arcibiskup nás požádal, abychom 

reflektovali otázky: Jak se snažíme přispět k tomu, aby naše farní společenství bylo živou 

církvi, milým domovem i znamením Boží přítomnosti pro okolní svět? Jak využíváme 

příležitost k tomu, aby naše okolí, i to nevěřící, mohlo zakusit Boží lásku, a tak poznávat 

Krista? Jak zapojujeme různé skupiny ve farnosti? Otázky byly původně určeny 

pastoračním radám a to ony se měly v minulém roce o tom bavit, aby jejich působení 

nespočívalo jen v řešení otázek typu: “Kdo opraví dveře?“ či „Kdo zajistí pivo na pouť?“ 

Teď přišla řada na nás, kněze, abychom se podělili o to, jak to v našich farnostech 

dopadlo. Proto jsme si o tom na děkanátní schůzi povídali i my. Vznikla z toho na konec 

širší debata o tendencích v našich farnostech. Na těchto řádcích se tedy pokusím předložit několik úvah, které se 

objevily v naši diskuzi a o kterých sám už dlouho přemýšlím. Asi jsem byl moc aktivní, proto jsem byl 

„demokraticky“ zvolen k napsání článku do Tam&Tamu.  Dovolím si při tom využít myšlenky Svatého otce 

Františka, který nás neustále povzbuzuje, abychom byli církví misijní, evangelizující.  

První konstatování bylo: potřebujeme  - jako místní církev, farní společenství a také jako jednotlivci - 

měnit svou mentalitu. Uvědomit si, že jsme pro druhé, a ne pro sebe. Víra roste, když se předává – opakují poslední 

papežové. Stojí před námi úkol měnit smýšlení: farnost není jen pro lidi, kteří chodí do kostela. Já – jako kněz 

a farář – také potřebuji měnit pohled: nesmím se omezit na ty, které potkávám v kostele nebo na faře. Už několik 

roků mi to stále více dochází. V prvních letech mé kněžské dráhy jsem to tak nevnímal. To chce obrácení, kterému 

svatý otec František říká „pastorační obracení“. Jsou k němu však vyzváni všichni pokřtění, nejen duchovní 

správcové. Také když přicházím na bohoslužbu, nedělám to jen pro to, abych načerpal síly pro sebe, aby mně bylo 

dobře a abych odešel spokojený do svého uzavřeného světa. Mám načerpat, abych byl pro druhé.  

Během naši debaty zaznělo, že v nás mnohdy přetrvávají zvyklosti z doby totality, kdy bylo lepší svou víru 

skrývat, a jednotlivá společenství žila v izolaci. Jedni o druhých mnohdy ani nevěděli. Evangelizační elán bylo 

lepší krotit. Tento postoj může mít vliv i na dnešní smýšlení. Je to dokonce i pohodlnější. Naše farnosti a také i 

farní rady mohou mít tendenci být zaměřeny jenom na sebe, na zabývání se vnitřními problémy. Přetrvává v nás 

strach z „vycházení ven“.  

Další náš postřeh se týkal zjištění, že jsme ve farnostech unavení a jaksi vyhořelí. Není nás moc a aktivní 

jsou pořád stejní lidé. Všichni se potýkají se stále většími nároky v zaměstnání, mají stále méně času, a o to víc 

starostí v běžném životě. My, věřící, jsme utahaní. Je nás málo a jsme unavení. Nezbývá čas a nadšení pro zapojení 

ve farnosti. Proto chybí ochota „vymýšlet“ něco nového, chybí pastorační tvořivost. „Vždyť stačí to, co je.“ Vládne 

minimalismus.  

Zdá se, že mnohým chybí „ztotožnění se“ s vlastní farností jako společenstvím. Farnost je „poskytovatel 

služeb“ a ne prostředí, ve kterém žijí a „se kterým dýchám“. Není to jen “můj prostor“, ve kterém něco dostávám, 

ale měl bych i něco dát. Společenství nedokonalé, ale moje. Proto je snadné se pohoršovat a kritizovat. Kdybych to 

dělal já, věděl bych, že to není tak jednoduché.  

Jiný postřeh: není snadné být prorokem ve své vlasti. I Ježíš to zažil. Zdá se, že větší nadšení pro vytváření 

nového obrazu farnosti mají ti, kteří se do farnosti přistěhovali nebo kteří konvertovali a přišli do farního 

společenství z nevěřícího prostředí. Mají větší odvahu. Nejsou tak svázáni zkušenostmi z minulosti, které utvářely 

jisté postoje ve farnosti. Nemají na ně takový vliv jisté zaběhlé zvyklosti či lidé, kteří už vytvořili určitý styl 
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pastorace. Tyto letité zkušenosti nebo zvyky farníků, kteří jsou odjakživa 

členy farnosti (a mnohdy i pastorační rady), mohou mít velkou hodnotu, 

mohou být ale i brzdou pro nové postoje v šíření evangelia. Stává se, 

že nějaká skupina nebo jednotlivci mají chuť a nadšení přispět něčím novým. 

Dostane se jim ale od ostatních víc kritiky než podpory, zvlášť když to nové, 

není bez chyb. Skoro vždy se stává, že když začínáme dělat něco nového, 

zpočátku to má své nedostatky. A nedostatky je vidět, jsou živnou půdou 

pro kritiku.  

V tomto okamžiku se odvolám na našeho Svatého otce a budu citovat 

jeho exhortaci Evangelii gaudium, o radosti evangelia. Mám za to, že tady 

nacházíme odpověď na naše potíže ve farních společenstvích. Slyšíme od 

svatého Otce slova, aby nás neochromovala obava z neúspěchu, kritiky, a abychom nevytvářeli atmosféru 

nespokojenosti: „…preferuji církev havarovanou, raněnou a špinavou, protože vyšla do ulic, spíše než církev, která 

ochořela uzavřeností a pohodlností a drží se vlastních jistot. (…) Pokud nás má něco posvátně zneklidňovat a dělat 

našemu svědomí starosti, pak to, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy přátelství s Ježíšem Kristem, 

bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života. Více než strach z pochybení námi doufám 

pohne strach z uzavřenosti do struktur, které nám dávají falešnou ochranu, do norem, které nás přetvářejí 

v nelítostné soudce, do zvyků, v nichž se cítíme klidně…“ (čl. 49) Papež povzbuzuje ke změně smýšlení a novým 

postojům: „Misionářsky pojatá pastorace vyžaduje opuštění pohodlného pastoračního kritéria ‚vždycky se to dělalo 

tak‘. Vybízím všechny, aby při tomto úkolu směle a kreativně promýšleli cíle, struktury, styl a evangelizační metody 

vlastních společenství.“ (čl. 33) 

Na naše obavy, že jsme přetížení denními starostmi, Svatý otec odpovídá: „Život sílí, když se daruje, 

a slábne v izolaci a pohodlnosti. Ti, kdo nejvíce využívají možnosti života, opouštějí bezpečný břeh a nadchnou se 

posláním předávat život druhým.“ Když církev vybízí k evangelizačnímu nasazení, nedělá nic jiného než to, 

že ukazuje křesťanům pravou dynamiku osobní realizace: „Tady objevujeme další hlubokou zákonitost reality: 

život roste a zraje v míře, s jakou jej odevzdáváme za život druhých. Koneckonců, toto je misijní poslání.“ 

Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, „sladkou, útěchyplnou 

radost ze šíření evangelia a to i tehdy, musíme-li zasévat v slzách.“ (čl. 10). 

Máme starosti o běžný život: Co budeme jíst? Co budeme pít? A do čeho se oblečeme? Je to normální. 

Přicházíme s tím ale k Ježíši na bohoslužbu a Ježíš nám slibuje: Nejprve hledejte Boží království a jeho 

spravedlnost a to všechno bude vám přidáno (pr. Mt 6,31-33). My se budeme věnovat tomu, co leží na srci našemu 

Pánu, On bude řešit to všechno, co nás trápí… Věříme tomu? Mnohokráte jsem zažil, že ti, kteří uměli obětovat 

pro farnost své síly a čas, pocítili pravdivost těchto slov evangelia. 

V těchto mých úvahách jsem se nesoustředil tolik na pastorační rady. Mám ale za to, že ony nějak odrážejí 

situaci v našich farnostech: farní rada je farnost v kostce. I o tom byla řeč. Jsme povoláni obnovovat naše farní 

společenství, budovat k sobě důvěru, nebát se nových cest. Budou i konflikty, které nás mají posouvat k lepším 

způsobům budování přitažlivého společenství. 

Když sledujeme cestu největšího šiřitele evangelia, sv. Pavla, na stránkách Skutků apoštolů, vidíme, jaká 

tam je velká snaha, dynamika, úspěchy, neúspěchy, lidská nepřejícnost, ale i podpora – prostě život. Všechno 

pro to, aby se šířilo Boží slovo všude. Je to obraz církve vedené Duchem Svatým. K takovému dobrodružství jsme 

povoláni i my. Jsem o tom přesvědčen. 

P. Michal Krajewski 

 

Postní duchovní obnova v Bludově 22. – 23. 3. 2019 

         vede P. Martin Sekanina 
pátek 22. 3.    17:30 mše sv.    19:00 promluva 

sobota 23. 3.  8:00 mše sv.    9: 30 a 11:00 promluva  
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Srdce a ovar 
 

Co se rodí z těla, je tělo, 

a co se rodí z ducha, je duch. 

 Jan 3,6 

Probouzí mě Stonesův hysterický smích. Nepřekvapuje mě to, tušil jsem, že neusne. Odcházíme o mnoho 

blíže prvnímu blahoslavenství než včera. Na fasádě domu vidíme první fatimskou „mozaiku“ – svatou Pannu 

s klečícími dětmi, poskládanou z dlaždic, kterými se obkládají koupelny. Každým dnem jich bude víc a víc, dokud 

nebudou úplně všude. Vypadají hrozně, oko si ale časem zvykne a ocení každou drobnost, která nepůsobí stupidně. 

Výjimečně se najde i skutečné umělecké dílo, naivní a osobité.  

Ulice nás vystřeluje na širokou pláž, která se po několika minutách proměňuje v pohoří odpadků. Kopce se 

táhnou ve dvou nebo třech řadách podél břehu. Napravo omývá jejich úpatí pěnivý šampón příboje, vlevo je cesta 

zatarasena dunami, porostlými trnitými křovisky. Putujeme mezi prvním a druhým valem, jejichž hřebeny se 

táhnou ve výši tří až deseti metrů nad mořem. Terén je obtížný, vzduch v kaňonu plný popílku, sazí a odporného 

puchu. 

Po dvaceti minutách přicházíme na planinu pokrytou rybářskými loděmi. Mají stejné tvary a barvy jako ty, 

které jsme viděli v Portu. Některé září novotou jako po generální opravě, o to je pohled na ně smutnější – díváme 

se na jejich pohřebiště. Vysoké přídě a zádě ční k nebi jako kly mrtvých mamutů, poházeny v písku bez ladu 

a skladu, dojímají, jako by s nimi umírali i rybáři, kteří v nich brázdili vlny Atlantiku. Za loděmi stojí nízké chatrče 

z prken a vlnitého plechu a ještě dál na šňůrách mezi tyčemi, zapíchnutými v dunách, vlají ve větru bílá prostěradla 

a barevné prádlo. Za dunami se zdvíhají betonové kostry gigantických budov. Vypadá to na továrny, ale budou to 

hotely.  

Objevují se další kopce odpadků. Zouváme si boty a lezeme mezi moře a haldy. Je to slast a blaho. 

Snažíme se držet v úrovni, kde se nám příboj nedostává výš než po kolena. Když přichází velká vlna, běžíme 

s předstihem nahoru. Občas nás povalí do písku nebo přirazí ke svahu smetiště. 

Z mozku mi pořád neodchází barevná mozaika na fasádě domu zbožných vydřiduchů. Obraz Panny se však 

proměňuje v jiný. Není to krásná paní, která se zjevovala pasáčkům v dolině Iria, ale ta, o které mluví Lucie 

ve svých vzpomínkách na zjevení v ústavu dorotejek. Madona stojí se svým srdcem v rukou a podobně jako už 

před lety žádá uctívání tohoto svého orgánu. Pozor, není neslušné říkat srdci orgán? Není, pokud nemáme na mysli 

to, co srdce symbolizuje. Co tedy měla Svatá Maria v rukou, prokrvený sval nebo obrázek srdce – jeho znak? 

Nedivil bych se, kdyby si na to Lucie nepamatovala, vizi podobně jako sen často spíše „víme“, než vidíme. 

Nicméně srdce nemůže být nic třetího, je to buď věc, nebo symbol – obraz toho, co je pro člověka nejhlubší, 

nejniternější, a zároveň pomyslné místo, kde sídlí jeho odvaha, vůle a vytrvalost. Umělci, zobrazující srdce 

Ježíšovo nebo Mariino, se skrze tuto lapidární pravdu dostávají do pěkné šlamastiky, většinou to řeší tak, 

že zbytnělý objem srdce marcipánového pojednají jako čerstvá játra. 

Je tu však tělo Boží – eucharistie. Tělo Boží je doslova to, co tento termín vyjadřuje a existuje v podobě 

chleba a vína, tedy ve dvou skutečnostech nebo podle tradice ve dvou způsobech. V každém způsobu je celé a beze 

zbytku. Podle učení katolické církve eucharistie obsahuje nebo zahrnuje jak viditelný chléb a viditelné víno, tak 

neviditelné tělo Boží, pro názornost by se snad dalo říct, že materie potravin je zde tajemným způsobem 

prostoupena reálnou přítomností Boží, podobně jako například dynamit je vlastně pouhá hlína prosycená 

nitroglycerinem. Nikde však nenacházíme připomínku, týkající se částí Těla, orgánů či tradičně vyjádřeno údů. 

Eucharistie není plodem lidové zbožnosti. Je to tak zřejmé, tak očividné, že by o tom nemohl zapochybovat 

ani naprostý laik. Nejjednodušeji řečeno: nikoho by něco takového nikdy nenapadlo. Něco tak přímého, 

svobodného, ničím nezatíženého může pocházet pouze od Boha. Představa, že věřící svého Boha doslova pojídají, 

je pro příslušníky jiných náboženství naprosto nepřijatelná. (Církev učí, že Boha nepojídáme, nýbrž přijímáme, 

jíme pouze chléb a pijeme víno. Tato poněkud šalamounská subtilnost má jistě zamezit kanibalským představám. 

Kdo je nemá, nemusí to vědět. Existují však frekventované modlitby, kde se mluví o touze jíst tělo Páně a pít jeho 

krev.) Buddhisty pojídání Boha přímo uráží, jiné odrazuje na samém počátku rodícího se zájmu. A tak neexistuje 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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skutečný znalec křesťanství mimo křesťany samotné. V plnosti svého významu je eucharistie těžko přijatelná  

i pro zkušeného křesťana – v dokonalém uvědomění toho, co přijímá, se totiž ocitá v podobné situaci jako Mojžíš 

před hořícím keřem.  

Pravda jako taková je mnohdy ve své přímosti těžko snesitelná, umí být drtivá, dokáže srazit k zemi. 

Člověk si ji změkčuje, relativizuje, v lepším případě tak, aby její jádro zůstalo co nejméně porušeno. Skvělým 

změkčovadlem této nekompromisní „substance“ je poezie. Lidová zbožnost patřící v mnohém k lidové poezii, 

vzniká jako interakce učení církve a toho, z čeho vznikají pohádky – z mýtů, duchovních představ předcházejících 

generací, často velmi starých a velmi málo uvědomělých, včetně nepřesných interpretací křesťanské zvěsti (herezí). 

Fatimská zjevení nejsou představována tolik jako naléhává výzva k uctívání Matky Boží, nýbrž jejího 

srdce. Neiniciují nové, nýbrž staví do popředí a prohlubují stávající formy lidové zbožnosti. Poutníci modlící se 

růženec jsou zářným příkladem lidové zbožnosti, nemusí však „provozovat“ všechno, co nabízí. Osobně nedokážu 

uctívat věci a symboly, jakkoli jsem si vědom jejich nevyšší důležitosti. Nejsem schopen uctívat „objekty“ 

bez duše, kromě Boha, který ji nepotřebuje. Nedokážu uctívat dřevěné anděly ani plátěné obrazy, i když mě jejich 

uctívání vůbec nepohoršuje. Dobře chápu, proč jsou lidem milé a drahé – jsou pro ně připomínkou toho, co uctívají. 

Často to cítím podobně, ale uctívat nebo milovat věci nedokážu. Mohl bych je milovat v náporu nějaké poetické 

vize, jako třeba veliký básník Jiří Wolker, ale i pro něho jsou to pomyslní soudruzi zakletí v nehybné hmotě. 

Nejsem schopen uctívat ani kříž, pouze Boha, který je na něj přibit. Myšlence, kterou tento symbol vyjadřuje, 

však rozumím – jsem křesťan. Utrpení samo o sobě není hodno úcty, je přece hrozné, bolestivé, odporné. Úcty je 

hoden ten, který ho dobrovolně podstupuje pro druhé. Neumím uctívat rožeň, na kterém upekli svatého Vavřince. 

Jeho však velmi. Úcta k ostatkům pochází z toho, že bývají místy nadpřirozených událostí, jejich prostředníky, 

médii, od dávných dob je však mnozí věřící považují za zdroje zázraků, nadané, byť z úradku Božího, zázračnou 

mocí. Tato úcta je součástí lidové zbožnosti, přestože se jí věnují i králové a lidé z lepší společnosti, zbožnosti, 

nad kterou církev musí bdít, jak říká katechismus, aby ji osvítila světlem víry. V konci konců je význam slova úcta 

velmi široký, člověk může mít úctu ke všemu stvořenému, ke každé molekule, skutečná úcta však nepatří dílu, 

ale jeho tvůrci, tak jako „…hnutí, které se obrací k obrazu, se nezastaví u něho, nýbrž směřuje ke skutečnosti, 

kterou představuje,“ jak učí církev ústy sv. Tomáše.  

Hory smetí najednou mizí. Přicházíme k místu, kde se do moře vlévá malá řeka. Smýváme ve sladké vodě 

nánosy soli, v hlubších ramenech delty mácháme trička a kalhoty. Pokračujeme naboso v horkém písku  

a s podporou poledního slunce se pokoušíme odmyslet studený větřík dorážející drze od temně modré hladiny. 

Ze břehu do ní vstupují dlouhé náspy z černých balvanů, nejspíš vlnolamy. Po nich se procházejí muži, sólo  

i ve dvojicích. Nevypadají jako turisté, budou to místní rybáři, jejichž lodě se rozpadají na břehu. Je totiž neděle a 

mají dost času, prohlížejí si moře a odhadují, jak bude vypadat zítra, až na něj nevyplují. Stones říká, že jsme přijeli 

včas, abychom zachytili totální zkázu Ovaru, tak se zdejší kraj jmenuje. Vytahuje kameru a zachycuje to, co už jiní 

opravdu nezachytí. Odpočíváme na verandě malého domku, skromného, velmi lidového baru, kousek od vstupu 

na jeden z vlnolamů. Opodál stojí malá kruhová kaple buď nová, nebo právě opravená. Ženy v černých šátcích nosí 

dovnitř nějaké věci, připravují kostelík k nedělní bohoslužbě. Ptám se, v kolik začíná. Až ve tři. Musíme jít.  

O kousek dál pláž končí. Následují tři hodiny řídkým borovým lesem a dvacetikilometrová noční jízda 

po rovné asfaltce. Po půlnoci nacházíme penzion na břehu moře, z jehož oken je vidět vysoký příboj v měsíčním 

světle. Stonesovi se tady zdá veliký barevný sen, plný obyčejných věcí. Vzpomínám si na plech, kus dřeva 

a myslím i nějakou zeleninu, okurku nebo bramboru.  

 

 

Zázrak a ryba neryba 

 
Plnost božského světla prochází všemi stupni tvorů se stálým ubýváním, 

až se konečně ve hmotných věcech odráží jen slabým odleskem. 

 Dionysius Areopagita 

Záliv Aveiro je vlastně dlouhé jezero, které odděluje od moře jen několik stovek metrů široká kosa 

s rovnou silnicí podél své vnitřní strany. V nečekaně silném větru, vanoucím kupodivu z jezera, a nezvykle teplém 

dešti se probíjíme k městu Aveiro. Stones si tu chce vyměnit něco českých korun, což se po dobrodružném 

vyjednávání s několika bankami daří ještě za denního světla. Vystydlí a vysílení zapadáme do malé hospody, 

ztemnělé a prázdné. Stará paní nám připravuje jídlo, Stones celou dobu mluví. Po nějaké době si všímám, že v jeho 
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řeči není komunální politika ani volební boj. Nedokážu se na to soustředit, je to nezvyk, nuda, nemá to šťávu. 

Po dlouhé době si znovu uvědomuji, že člověk bez svého tématu ztrácí svou oslnivost.  

Po jedné z nejtěžších nočních směn dosahujeme Vagos. Kromě velkého, poměrně drahého hotelu 

nenacházíme doupě, kam složit své hlavy. Jsme grogy, K. O. 

Snažíme se najít cestu k pobřeží. Když se to podaří, zjišťujeme, že silnice nekopíruje mořský břeh, 

ale sleduje ho asi dva kilometry směrem do vnitrozemí. Skoro každý dům ve vesnicích, kterými procházíme, 

je opatřen „koupelnovou“ mozaikou fatimského zjevení. Je to pokaždé obrázek tří dětí klečících před štíhlou paní 

v bílém šatu a závoji. Žádná mozaika se nezabývá tzv. fatimským zázrakem, který se udál přesně osmdesát pět let 

před Stonesovým křtem. Jediné dlaždičkové zpodobnění zázraku jsme našli až ve Fatimě v jednom baru. Jeho 

kompozice nabízí pohled na několik řad vyjevených svědků s otevřenými pusami v portugalských lidových krojích. 

Předmět jejich podivu je někde nad našimi hlavami. Stonese obraz samozřejmě fascinoval a pořídil dostatečnou 

fotodokumentaci. O čem dílo hovoří, ho nezajímalo, nevylučuji, že o tom něco věděl. Ani mě zázrak nikdy moc 

nezajímal, musel jsem se nutit, abych ho při čtení nepřeskočil. Pro křesťana by zázraky měly být „pouhá“ znamení, 

doporučení k zamyšlení. Malá Lucie prosila Krásnou Paní o zázrak jen kvůli tomu, aby jí ostatní uvěřili a přestali jí 

nadávat a bít. Matka Boží jí to slíbila, když ale viděla, že se lidé chovají hůř, než se dalo čekat, oznámila dívce, 

že zázrak nebude tak velký. Přesto z něj byli lidé dost překvapeni, nečekali to. Slunce se proměnilo v perleťově 

světélkující kotouč atd.  

Chtěl jsem se nad touto událostí zamyslet, ale nemáme čas, pospícháme. Snad by se hodilo připomenout, 

že podle Evangelia lidé chtiví zázraků našeho Pána lehce rozesmutňovali. Mrzelo ho, že jim nestačí zázrak 

nad zázraky – svět a život. Také Panna Maria se uvoluje k zázraku s jistou nechutí, jako ke zvláštní porci zmrzliny 

pro rozmazlené děti. Nuže, máte, co jste chtěli. Lamte si hlavu s perleťovým sluníčkem.  

Sotva dorážíme na pobřeží, naráz se setmí. Blíží se bouřka. Z nezvykle vysoké klenby černých mraků se 

spouští provazy velkých kapek, viditelnost zůstává dobrá, vítr nikde. Držíme se uprostřed sto metrů široké pláže 

mimo dosah mokrého kouře poslední vlny. Bílé klikyháky na nebi jsou němé, tlumený rachot za obzorem jako by 

k nim nepatřil. Déšť postupně houstne, hřmění ustává, viditelnost se zhoršuje. Asi po hodině spatříme v písku před 

námi tmavý, podlouhlý předmět, možná kus dřeva nebo mrtvolu dálkového plavce. Je to malý, sotva dvoumetrový 

delfín s typickým žertovným úsměvem. Skláníme se nad ním a shodujeme se, že je mrtvý. Jako nebožtík ale 

nevypadá. V dešti, který ho polévá, je stále skvělý – veselý, elastický sympaťák s nádhernou kůží. Dotýkáme se ho, 

je jako z kaučuku, z pružného plastu se šedou metalízou. Stones mi podává foťák, shýbá se a bere ho do náruče. 

Stačím pořídit čtyři snímky, první dva v běhu, na dalším je dvoumetrová vlna, poslední ukazuje postavu vztahující 

paže k velké rybě v rozmazaném prostoru. 

Noční směny se stále prodlužují. Kolem osmé se dostáváme na silnici, kterou jsem si podle mapy nedovedl 

představit – absolutně rovná úsečka, táhnoucí se asi sto kilometrů jižním směrem nedaleko břehu. Není tu ani noha, 

ani kolo. Rozbitá asfaltka prochází vysokým borovým lesem, který tuto ránu začíná na okrajích scelovat nájezdem 

trnitých houštin. Jde se nám dobře, svítí měsíc. Stříbrná čára před námi je dokonale rovná, když měsíc zakryje 

mrak, řídíme se podle vrcholků stromů. Stones zrychluje, občas ho zahlédnu jako tečku daleko před sebou. 

Po hodině se obrací a zpomaluje. Říká pak, že se trochu zamyslel. Jeho myslitelské výpady jsou v posledních dnech 

stále prudší. S někým diskutuje. Zdá se, že při tom zůstává nekompromisní a nenechá se tahat za nos. 

Do Praia de Tocha, přímořského letoviska, zoufale prázdného a čerstvě zmoklého, přicházíme před jednou 

po půlnoci. Bar na návsi je plný lidí. Dáváme si zabijácký drink a sršíme sebevědomím. Navázat kontakt je 

opravdu jednoduché, z úst každého muže však vychází strašná řeč. Rve to uši a rozzuřuje duši. Jejich návrhy, 

spočívající v tom, že stále dokola vyjmenovávají penziony, které jsou zavřené, jsou pro nás nepřijatelné. Na kraji 

města je prý camping. 

Dlouho nám trvá, než probudíme správce. Je velmi odmítavý, mluví však španělsky – rajským jazykem. 

Probouzí to ve mně náladu, která vždy přináší vítěznou inspiraci. Ostře ho osočuji z malé vstřícnosti ke vzácným 

turistům, sice z daleké, avšak již spřátelené Evropy. Můj důvtip se mu líbí. Procedí, že nás nikam nepustí a 

s lišáckým úsměvem dodá, že v zimě bývá camp prázdný. Nato se vrací k rozdělanému dílu.  

Vybíráme si středně velký stan s elektrickým osvětlením. Jeho zařízení je skromné, postel pro dvě osoby. 

Stones nalézá láhev stolního vína, otvírá ho a nechává na stole deset eur. Diskutujeme nad láhví, nakolik je náš 

vpád smrtelným hříchem. Stones usíná okamžitě, několik vteřin přede mnou. Vyhovují mu spíše improvizované 

nocležny: suchý beton, tělocvičné žíněnky, mokré kopřivy, apod. 

pokračování příště 
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