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Moc všechny čtenáře zdravím po prázdninové 

přestávce. Doufám, ţe jste si všichni odpočinuli, 

načerpali nových sil a také se setkávali s Bohem, 

který je všude, jak jsem o tom psal v předchozím 

čísle. Ať je v nás přítomná vděčnost za kaţdou 

krásnou či náročnou, ale obohacující chvíli, kterou 

nám bylo dáno proţít.  

Začínáme nový školní rok, který jakýmsi 

způsobem určuje náš ţivot a vnímáme ho jako období 

úkolů a intenzivní práce nejen s dětmi. Podobně 

funguje i farní ţivot. Přeji všem, aby byl tento školní 

rok obdobím poţehnané práce, setkávání se, sdílení a 

modlitby v našich farnostech.  

Hned na začátku, uţ v tomto týdnu, nás čeká 

událost důleţitá pro všechny farnosti děkanátu: pouť 

za duchovní povolání a za rodiny. Tato tradiční pouť 

je letos trochu zvláštní. Putujeme na pašijové poutní 

místo, Kalvárii u Jaroměřic. Celá stavba a jednotlivé 

kaple na tomto místě nám připomínají místa a 

události Velkého pátku. Zároveň putujeme o svátku 

Povýšení Svatého Kříţe a také v roce 1 700. výročí 

Milánského ediktu císaře Konstantina, který dal 

svobodu vyznání křesťanům v Římské říši. Tradice 

říká, ţe tato významná dějinná událost byl způsobená 

vítězstvím u Milvijského mostu v bitvě mezi 

římskými císaři Konstantinem I. a Maxentiem, která 

se odehrála 28. října 312. Podle legendy měl 

Konstantin v předvečer bitvy vidění, v němţ spatřil 

kříţ a nápis „In hoc signo vinces“ - V tomto znamení 

zvítězíš.  

Proto bude tato naše letošní pouť ve znamení 

kříţe. Kaţdý poutník ať s sebou vezme kříţ, malý 

nebo větší, který ponese na kříţové cestě. Otec 

arcibiskup nám tyto kříţe poţehná, pak je umístíme 

na nějaké vhodné místo v našich domácnostech. Tak 

nám letošní pouť připomene, ţe i ţivot rodin či kněţí 

a řeholníků je spjat s kříţem. V Roce víry nám kříţ, 

znak naší víry, připomene svobodu, ke které nás 

vysvobodil ne nějaký císař, ale sám Pán svou smrtí. 

Svobodu Boţích dětí. Všechny ještě jednou zvu na 

pouť. Většina z vás se uţ určitě přihlásila, ale moţná, 

ţe se někdo rozhodne ještě teď. Ptejte se svých kněţí 

na volná místa nebo přicestujte po vlastní ose.  

Těším se na setkání na pouti. Snad si tam 

vyprosíme i Boţí poţehnání do celého nového roku 

práce v našich farnostech.  

P. Slawomir Sulowski 

1. září - 22. neděle v mezidobí 

3. září - památka sv. Řehoře Velikého, papeţe a 

učitele církve 

Narodil se roku 540 v Římě, pocházel z patricijské 

rodiny. Po smrti svého otce zaloţil v rodném domě 

klášter sv. Ondřeje a na Sicílii dalších šest klášterů. 

Sám se vzdal úřadu i velkého majetku a stal se 

benediktinským mnichem. Roku 590 byl zvolen 

papeţem. Usiloval o obnovu křesťanského ţivota a 

liturgie; poslal 40 věrozvěstů do Anglie a obracel se 

s hlásáním evangelia k mladým germánským 

národům. Jeho bohatá literární činnost tvoří přechod 

od teologie patristické k počátkům teologie 

scholastické. Zemřel r. 12. 3. r. 604.  

8. září - 23. neděle v mezidobí 

13. září - památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a 

učitele církve 

Narodil se kolem r. 349 v syrské Antiochii. 

Ve dvaceti letech přijal křest, později se stal knězem. 

R. 397 byl zvolen za konstantinopolského patriarchu. 

Vybízel křesťany k péči o chudé, volal po sociální 

spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob 

ţivota ve městě a u císařského dvora. Musel proto 

dvakrát do vyhnanství (403 a 404); i tam však vyvíjel 

bohatou činnost ve prospěch křesťanů v Arménii, 

Persii a Sýrii. Zemřel r. 407 v Turecku. Jeho ostatky 

byly slavně převezeny r. 438 do Konstantinopole. 

V r. 1908 byl prohlášen za patrona kazatelů. 

14. září - Svátek Povýšení svatého Kříţe 

Tento svátek má svůj původ v Jeruzalémě, kde se uţ 

v 5. stol. vystavovaly k veřejné úctě věřících zbytky 

dřeva z Kristova kříţe. 

15. září - 24. neděle v mezidobí  

16. září - památka sv. Ludmily, mučednice 

Narodila se kolem r. 860, pocházela z kníţecího rodu. 

Kdyţ její manţel, kníţe Bořivoj, krátce po sňatku 

přijal křest od sv. Metoděje na Velehradě, stala se 

i ona křesťankou. Jako křesťany vychovala nejen 

své syny Spytihněva a Vratislava, ale i vnuka 

Václava. Po smrti Vratislava se nespokojení pohanští 

velmoţi spojili s jeho manţelkou Drahomírou 

a nechali Ludmilu zavraţdit na jejím sídle Tetíně 

u Berouna. Kdyţ nastoupil na trůn její vnuk Václav, 

dal přenést její tělo do baziliky sv. Jiří na Praţském 

hradě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maxentius
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C5%99%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/312
http://cs.wikipedia.org/wiki/Legenda
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=In_hoc_signo_vinces&action=edit&redlink=1
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20. září - památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, 

kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, 

mučedníků 

Ondřej Kim Tae-gón byl prvním korejským knězem, 

Pavel Chóng Ha-sang horlivým laickým apoštolem; 

spolu s mnoha dalšími křesťany byli umučeni při 

pronásledování v Koreji v letech 1839, 1846 a 1866. 

103 z těchto mučedníků prohlásil Jan Pavel II. 

za svaté při své pastorační návštěvě v Koreji 

v roce 1984. 

21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a 

evangelisty 

Matouš působil v Kafarnau jako výběrčí poplatků ve 

sluţbách Heroda Antipy; Jeţíš ho povolal mezi své 

učedníky. Po seslání Ducha svatého působil nejprve 

v Palestině mezi Ţidy, pro které napsal evangelium v 

aramejštině. Dále hlásal evangelium pravděpodobně 

v Etiopii, Persii a Pontu u Černého moře. Východní i 

západní křesťané ho uctívají jako mučedníka. Jeho 

ostatky jsou uloţeny v Salernu v jiţní Itálii. 

22. září - 25. neděle v mezidobí 

23. září - památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

Otec Pio se narodil 25. 5. 1887. V 15 letech vstoupil 

ke kapucínům. Viditelná stigmata obdrţel 20. 9. 

1918. Protoţe tato stigmata nebyla povaţována 

za nadpřirozená, dostal zákaz slouţit veřejně mše sv. 

Po dvou letech byl tento zákaz odvolán. Obdrţel 

mnoho charismat, byl vynikajícím zpovědníkem, 

dokázal nahlíţet do minulosti i budoucnosti. Zaloţil 

Dům úlevy v utrpení (nemocnici). Doţil se 81 let. 

Blahořečen byl v roce 1999 a kanonizován r. 2002. 

27. září - památka sv. Vincence z Paula, kněze 

Narodil se r. 1581 v jihozápadní Francii. R. 1600 byl 

vysvěcen na kněze, od r. 1607 působil jako farář 

venkovské farnosti v lyonské diecézi; zde také začal 

zakládat charitativní bratrstva, která se měla věnovat 

péči o chudé. 1625 zaloţil misionářskou kongregaci 

lazaristů, jejímţ posláním bylo vzdělávání kandidátů 

kněţství. K zajištění trvalé péče o chudé a nemocné 

poloţil spolu se sv. Luisou de Marillac základy 

kongregace vincentek. Zemřel r. 1660, r. 1737 byl 

prohlášen za svatého a r. 1885 za patrona 

křesťanského charitativního díla. 

28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka 

Podle tradice se narodil kolem r. 907 na Stochově 

u Libušína jako nejstarší syn vévody Vratislava. 

O jeho křesťanskou výchovu se starala jeho babička 

sv. Ludmila. Naučil se slovanskému písmu, osvojil si 

i znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho lásku 

k eucharistii a k chudým. Kdyţ se r. 925 ujal vlády, 

snaţil se o kulturní i náboţenské povznesení země. 

Jeho křesťanský způsob vlády i přísnost k šlechtě 

vyvolaly opozici v čele s jeho mladším bratrem 

Boleslavem, na jehoţ popud byl 28. 9. 929 (nebo 

935) zavraţděn ve Staré Boleslavi. Jeho ostatky jsou 

uloţeny v katedrále sv. Víta na Praţském hradě. 

První kostel mu byl zasvěcen jiţ v r. 972 na Proseku 

(dnes část Prahy); na začátku 14. století mu byl 

zasvěcen i jeden z oltářů v bazilice sv. Petra 

ve Vatikánu. 

29. září - 26. neděle v mezidobí 

30. září - památka sv. Jeronýma, kněze a učitele 

církve 

Narodil se kolem roku 340. Studoval v Římě. Ţil jako 

poustevník u Antiochie. Později byl vysvěcen 

na kněze a vrátil se do Říma, kde pracoval 

na překladu Písma do latiny. Později odešel 

do Betléma, kde ţil jako poustevník. Překládal díla 

východních otců do latiny. Patřil mezi nejslavnější 

učence své doby. Po smrti v roce 420 byl pohřben 

v Betlémě. Dnes jsou jeho ostatky v římské bazilice 

S. Maria Maggiore. 

 

Šumperští skauti mezi sebe vítají nové kamarády. 

Chlapecký vlčácký oddíl zve zájemce na zahajovací schůzku dne 9. září v 17:00 

před skautské klubovny na nám. Jana Zajíce 11 (areál bývalých kasáren). 

Přijímáme kluky z prvních, druhých a třetích tříd. Nabízíme schůzky plné 

zajímavých her, dobrodružné jednodenní i vícedenní výpravy do šumperského okolí, 

ale i do vzdálenějších míst, a hlavně letní stanový tábor. Program je zaměřen 

na všestranný rozvoj a poznávání přírody a postaven na tradičních skautských 

základech, jako jsou například přátelství, zodpovědnost a samostatnost.  

S případnými dotazy se nebojte obrátit na vůdce oddílu Ondřeje Hampla na adresu 

hampl.o@seznam.cz.  

Těšíme se na setkání s vámi.   

mailto:hampl.o@seznam.cz
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OTEC BRUNO NDAGA MWAKIBINGA 

 

 

 

Není výjimkou, že si do našeho křesla pro hosta pozveme sem tam někoho 

přespolního. Ale není přespolní jako přespolní. Otec Bruno Ndaga 

Mwakibinga pochází až z africké Tanzánie. Někteří ho znají už z minulého 

roku, kdy na faře ve Velkých Losinách trávil letní měsíce, jiní si ho mohli 

povšimnout až letos, a to opět povětšinou v doprovodu otce Milana 

Palkoviče, jeho hostitele.  

 

 

Můžete čtenářům Tamtamu stručně představit sám sebe i svou zemi? 

Jmenuji se Bruno Ndaga Mwakibinga, mám 49 let a pocházím z Tanzánie, 

konkrétně z její jiţní části, z oblasti, která se nachází poblíţ jezera 

Malawi. Zdejší obyvatelé ho nazývají Niasa a je zajímavá tím, ţe leţí 

na hranici tří států – Tanzánie, stejnojmenného Malawi a Mosambiku. 

Kdyţ tady začne pršet, vytváří se ve zdejších níţinách velké záplavy. 

Narodil jsem se v rodině, která vyznávala tradiční pohanské náboţenství. 

Mám 3 bratry a 4 sestry. Nejmladší sestra se stala řádovou sestrou. 

Narodil jsem se jako třetí kluk v pořadí. Maminka ještě ţije, tatínek v roce 

1999 zemřel. Moje rodina, stejně jako většina zdejších obyvatel se ţiví 

zemědělstvím. Na vesnicích je velká bída, a proto se kaţdý snaţí mít malé 

hospodářství, aby se rodina uţivila. Naše vesnice je malá a samozřejmě zde není ţádná škola. Kdyţ jsem ještě 

nechodil do školy, mnoho hochů z naší vesnice navštěvovalo misionářskou školu 18 km vzdálenou. Chodili tam 

pěšky a kam šli mladí, tam jsem šel já. To bylo mé první setkání s křesťanským prostředím. 

 

Co vás oslovilo nejvíce, že jste se stal knězem? 

Tanzánie je zemí, kde má stále velký vliv tradiční pohanské náboţenství. Také je zde mnoho muslimů, hlavně 

v Zanzibaru. Křesťanů je zase nejvíce u Tanganiky. Jsou hluboce věřící a pravidelně navštěvují mše. Naše rodina 

nebyla křesťanská, ale mně, jak bylo řečeno, se velice líbilo v misionářské škole. Kromě základních předmětů se 

zde vyučovalo náboţenství a po jejím absolvování se z kluků mohli stát „katecheti“, kteří mohli vést bohosluţbu 

slova. Líbili se mi kněţí z Evropy, kteří zde vyučovali, povaţoval jsem je za zázrak. Kdyţ jsem uţ chodil do školy, 

pomáhal jsem při bohosluţbách, např. při čtení. Moc pěkně jsem četl, tak jsem čítával často. Kněz mě měl moc rád, 

já jsem to cítil, a to mou dětskou víru hodně posilovalo a mé rozhodnutí stát se knězem se stále stupňovalo. 

I později mou víru ovlivňovali další kněţí, například jeden benediktinský mnich, který byl mým vzorem 

i kamarádem, staral se o mě a vedl mě. Z mých spoluţáků na misionářské škole se pět dívek chtělo stát 

řeholnicemi, nakonec jsou řádovými sestrami jen dvě, z pěti kluků, kteří chtěli být knězem, jsem nakonec kněz jen 

já. Seminář jsem studoval  6 let v sousední diecézi v St. Jose, poté jsem tři roky studoval filosofický seminář, který 

se nachází na západě Tanzánie, blízko Ugandy. A nakonec ještě 4 roky seminář teologie ve střední Tanzánii. 

Dostudoval jsem v roce 1995. Pět let jsem působil ve farnosti Igurusi v Usangu jako vikář farnosti. A 11 let jsem 

působil v Kamsambě jako kněz farnosti.  

 

Jak se vám to líbí, být knězem? 

Jsem nadšený, vyplnil se mi dětský sen, stále to ve mně je, ta touha. Beru to jako prozřetelnost, ţe si mě Bůh vybral 

a vede, protoţe z 45 kluků ze semináře jsem se stal nakonec knězem jen já. Rovněţ křesťanství přijala celá moje 

rodina. Rodina byla velmi šťastná, ţe jsem se stal knězem. Maminka je na mě velmi hrdá. Má mě moc ráda. Kdyţ 

jsem měl odcestovat do Evropy, velice plakala. Kamsamba, v které jsem jako kněz slouţil, patří do křesťanské 

diecéze - zásluhou misionářů, kteří zde působili v minulosti. Mezi tehdejšími misionáři byla většina protestantů - 

luteránů, a dokonce i moravských bratří. I to povaţuji za Boţí prozřetelnost – ţe mohu být katolickým knězem 
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mezi protestanty. Katolická církev je u nás povaţována za církev mladou. Protestanští misionáři přicházeli do naší 

země uţ od 18. století. Proto si více „rozumí“ s tradičním pohanským náboţenstvím a obě náboţenství jsou v určité 

opozici proti katolické církvi. 

 

A jak jste se z exotické Tanzánie dostal do Velkých Losin? 

Před dvěma lety jsem byl svým biskupem vyslán ke studiu ekumenismu do Benátek. A z Benátek to není k vám zas 

tak daleko. Proto mě otec Milan pozval minulé prázdniny k sobě do farnosti. A odkud se znám s otcem Milanem? 

Asi před pěti lety se velkolosinský farník Richard Jašš rozhodl poznat Tanzanii. Při této návštěvě se dostal 

i do Kamsamby, místa mého působení. Takto jsme se seznámili. Tato návštěva nás sblíţila a o tři roky později sem 

přijel znovu na svatbu se svou nevěstou, i s otcem Milanem a otcem Pavlem Vichlendou. Přivezli mi netradiční 

dárek – farnosti otce Milana a otce Pavla se sloţily a za vybrané peníze jsem si mohl koupit motorku. Rád jsem 

proto pozvání k návštěvě České republiky od otce Milana přijal, abych mohl osobně poděkovat farníkům 

za motorku, která mi ulehčila cestování po mých farnostech, a také abych poznal zdejší kraj, lidi, církev. 

 

Jak se Vám líbí v Evropě a konkrétně v České republice a jak byste srovnal atmosféru v Itálii a v Čechách? 

Díky misionářům, kteří v naší zemi pomohli budovat školství, zdravotnictví, stipendia, mají Afričani Evropany 

rádi. Mně osobně se zde velice líbí. Nemohu však moc porovnávat. Při svém pobytu v Benátkách jsem navštívil 

jen Řím, jinak jsem ţil v prostředí svým způsobem uzavřeném okolnímu světu – v benátském františkánském 

konventu. 

V Itálii – konkrétně v Benátkách a Římě – se mi líbily krásné historické památky, domy, kostely, paláce. Je to 

fascinující. U vás mě kromě památek (v Praze, Brně, Olomouci, 

Kroměříţi) – uchvátila krásná příroda – hory, lesy. A co mě 

fascinuje nejvíce, je voda. Voda v potocích, řekách, v kohoutku, 

je prostě nadosah. V Kamsambě, na rozdíl od mého rodiště, je 

tak veliké sucho, ţe mnohdy hlavní zdroj obţivy zdejších lidí – 

rýţe – nejde ani sklidit. Jste velice bohatí – máte vodu! 

Češi jsou dobří lidé, otevření pro vztahy. Mám samé dobré 

zkušenosti. Jak jsem před dvěma lety přiletěl do Prahy, neměl 

jsem ţádné peníze a potřeboval jsem se dostat do města. První 

člověk, kterého jsem potkal, mi dal peníze. Všude nacházím 

vstřícnost a ochotu pomoci. Minulý rok se ve farnostech, které 

spravuje o. Milan, vybralo 1 800 Euro na podporu několika dětí 

– sirotků a čtyř bohoslovců z mé farnosti při studiích. Letos 

jsem si při fotbalu s ministranty udělal něco s kolenem a musel 

jsem jít na operaci. Lidé z farnosti otce Milana vybrali 39 000,- 

Kč, abych operaci mohl uhradit. Je to úţasné!. Moc všem 

děkuji. 

 

A jak to vypadá s nohou v současnosti? 

Je to lepší a lepší. V nemocnici jsem byl všehovšudy 3 dny, jeden den byla operace, druhý den jsem odpočíval, třetí 

jsem uţ šel. Ale protoţe nesmím mít ţádnou zátěţ (bohuţel ani fotbal s ministranty ), tak se o. Milan rozhodl 

vyřídit mi prodlouţení pobytu. Měl jsem odcestovat 20. srpna, uţ přímo do Tanzánie. Studijní pobyt v Itálii jsem 

uţ ukončil. Stálo nás to hodně úsilí – hlavně otce Milana – zařídit prodlouţení pobytu kvůli mému zdravotnímu 

stavu. Ale nakonec to vyšlo, a já zde mohu zůstat do konce září. 

 

Máte kromě fotbalu ještě další zájmy? 

Na prvním místě to jsou církevní aktivity – různá setkání, hlavně s mladými lidmi, modlitby, duchovní četba, 

návštěva starých lidí, kdyţ jim nesu svaté přijímání. Setkávám se u nich s velkou laskavostí, přijetím, láskou. 

Dávají mi peníze, a já nemám, jak bych jim to vrátil. Přemýšlel jsem, jak by to šlo – např. posílat z Tanzánie sem 

kakao či kávu, ale je to velmi sloţité. Vím, ţe oni ode mne nic neočekávají a je to od nich velice šlechetné, ale 

cítím se dluţníkem. 
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V Kamsambě musím vyhradit část svého „kněţského“ času i na farmaření, které je zároveň i mou zálibou. Kněz 

u nás nedostává ţádný plat ani mu stát neplatí ţádná pojištění. Na vesnicích se farníci o kněze nemohou starat, sami 

mají málo. Spíše očekávají, ţe se kněz postará o ně, zajistí školy pro děti, stipendia a tak. Jinak mou velkou láskou 

je rybaření, v blízkosti mého rodiště jsou dvě řeky, a rybařím dokonce i zde u vás.  

 

A jak se zapojujete do dění farnosti u nás? 

Otec Milan je velmi aktivní člověk. Hodně se mi to líbí. 

Co dělá on, snaţím se dělat i já. Minulý rok i letos mívám 

v jeho farnostech kázání, která překládá tady Vašek (Novák). 

Také mě o. Milan pověřil kázáními při různých poutích 

(Kroměříţi, Slavičíně, Pekařově). Kromě toho pomáhám 

při různých opravách kostela či tady na faře. Otec Milan mi 

pomohl být blíţ zdejším lidem, díky němu jsem se s nimi 

sblíţil a navázal vztahy, stejně jako s kněţími olomoucké 

diecéze. 

 

A jak se s nimi dorozumíváte? A jak vám zní čeština jako 

jazyk? 

Samozřejmě, ţe čeština pro mě zní nově, komplikovaně, 

podivně. Melodie hlasu při otázkách je podobná jako u nás. 

Některá slova jsou podobná nebo stejná jak u nás – mama, tata, kuku (kuře). Čeština je pro mě těţká, ale většinou 

se stejně dorozumívám anglicky. U nás v Tanzánii se zdejší obyvatelé řadí ke 120 etnickým skupinám. Největší 

procento zaujímají Svahilci (9%). O něco méně členů mají Hehet a Bena (7%), Makonde (5,8%), Haya (5,7%). 

Zbylých 50,5% se dělí mezi ostatní méně významné etnické skupiny. V Tanzánii tudíţ existuje vedle sebe na 120 

dialektů. Abychom se spolu dorozuměli, existuje jednotící jazyk, který je státní, a tím je svahilština. Kromě 

svahilštiny a angličtiny se dorozumím ještě italsky a právě třemi etnickými jazyky. 

 

Kromě jiného jste musel u nás změnit i jídelníček. Co Vám u nás opravdu chutná a co je obvyklým jídlem 

v Tanzánii? 

Vaše kuchyně je pro mě originální. Pouţíváte mnoho ingrediencí. Velice mi chutná uzené maso, to je opravdu 

pochoutka. Pochutnám si i na kuřeti, rybě, ovoci, hlavně na jablku. Máte opravdu bohatou kuchyni. U nás jsou 

velmi běţné potatos (pečené brambory), ryby, ale jen tam, kde jsou řeky či jezera, cassava - maniok jedlý 

(kořenová zelenina, dělí se na sladký a hořký). Také se u nás jí rýţe, corn (kukuřice), ovoce (mango, avocado, 

ananas). Samozřejmě i maso (kozí, kravské).  

 

Vrátíte se někdy zase do České republiky?  

Velice rád, kdyţ k tomu bude příleţitost a pokud budu ţiv . Plánuji pozvat do Tanzánie nějaké své přátele, které 

tady mám. Takţe budu s Vámi stále v kontaktu. 

 

Čím byste povzbudil naše farníky? 

Budu opakovat slova, která jsem řekl na pouti v Pekařově. Maria, i přesto, ţe byla těhotná, pospíchala pomoct své 

příbuzné Alţbětě. Ta, i přesto, ţe byla v pokročilém věku, čekala dítě. I my máme kolem sebe mnoho starších lidí, 

kteří proţívají své těţkosti. Nemusíme vykonávat dlouhé poutě na svatá místa, ale k těmto potřebným lidem, stejně 

jako Maria. Oni čekají na lidské slovo, pochopení, spoluúčast. Jako Zachariáš, manţel Alţběty, měl pochybnosti, 

a proto oněměl, i oni mají různé pochybnosti. A my to jsme, kdo je můţe rozptýlit a posílit jejich víru. Vaše země 

je stále poznamenaná komunismem, o čemţ svědčí velký ateismus. Mladí kluci jedou ráno v neděli místo mše 

na fotbalový zápas, mnoho lidí popírá víru. Staňte se misionáři ve své vlastní zemi, aby zde mohla víra růst.  

za vstřícný rozhovor otci Brunovi  

a překlad jeho odpovědí z angličtiny do češtiny (a jeho ochotu a čas) Vašku Novákovi  

děkuje Lenka Špatná  
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Charita Šumperk nabízí volné pracovní místo 

 

PRACOVNÍ POZICE:   vrchní sestra 

 
CHARAKTERISTIKA PRACOVNÍ POZICE: 

- náplň práce: organizační, personální a administrativní zajištění provozu domácí ošetřova-

telské sluţby  

- pracovní doba: 7.00 – 15.30 hod.  

- pracovní poměr: na dobu neurčitou 

 
NABÍZÍME: 

- moţnost seberealizace v pomáhající profesi 

- perspektivní zaměstnání v zavedené organizaci  

- mzdové podmínky: měsíční mzda 15 – 21 tisíc Kč + pohyblivé sloţky mzdy 

- ostatní ohodnocení: měsíční příspěvek na pouţívání mobilního telefonu, příspěvek 

na stravování, 5 týdnů dovolené aj. 

 
POŢADUJEME: 

- vzdělání: vzdělání zdravotního směru; osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez 

odborného dohledu v oboru všeobecná sestra;, 3 roky praxe ve zdravotnictví, z toho  

2 roky u lůţka;, specializovaná způsobilost v oblasti gerontologie výhodou 

- předpoklady: ochota pracovat v organizaci s křesťanskými principy, komunikativnost, 

smysl pro zodpovědnost a spolehlivost, samostatnost, výborné organizační schopnosti, 

flexibilita a loajalita, schopnost řízení pracovního týmu, výborná znalost práce na PC  

- ostatní poţadavky: podmínkou je řidičský průkaz sk. B, trestní bezúhonnost a zdravotní 

způsobilost 

 
PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 

- zájemci mohou zasílat své profesní ţivotopisy včetně motivačního dopisu na adresu  

Charity Šumperk, Ţerotínova 12, 787 01 Šumperk, tel. 583 216 747 nebo na emailovou 

adresu – info@sumperk.charita.cz. ¨ 

- Uzávěrka přihlášek je do 9. 9. 2013. 

- bliţší informace o pozici podá Mgr. Dagmar Remešová, tel. 777 674 703 
 

MOŢNÝ NÁSTUP: 

-  dle dohody 
 

 

 

 

POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU 
 

V neděli 15. 9. 2013 o svátku Panny Marie Bolestné zveme všechny poutníky 

na Vřesovou studánku, kde bude ve 14.30 sloužena mše sv. 

 

  

mailto:info@sumperk.charita.cz
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POUŤ DO MEDJUGORJE 
aneb Nikdy neříkej nikdy 
 

Určitě jste to někdy zaţili ... Najednou ucítíte velikou touhu jet někam, kam vás to, snad ani nevíte proč, 

táhne. U mě to byla „protentokrát“ Medjugorje.  Začnete hledat v různých cestovkách, agenturách a nakonec 

zjistíte, ţe v období, kdy zrovna máte čas, ţádná pouť není. Jen prázdninové setkání na festivalu mladých 

Mladifest. No a jako brzká čtyřicátnice se jen pousmějete, protoţe představa „juchání“ mládeţe vás neláká, a rychle 

si necháte zajít chuť. Mladifest? ... Nikdy! 

Pak vás za několik měsíců osloví kaplan ... Pořád má plno volných míst. Nešťastný rybář začíná z nouze 

lovit i ve „starších“ vodách ... Kdyţ se ale teď po tom všem ohlédnu zpátky, Bohu díky za jeho odvahu oslovit nás 

starší! Teď uţ vím, ţe to tak mělo všechno být ... 

A tak po všech těch útrapách a těţkostech, kdy pouť byla málem zrušena kvůli nedostatku poutníků, 

po úpěnlivých modlitbách za kaţdé obsazené místo nakonec 29. 7. vyráţíme směr Medjugorje – 42 poutníků 

z šumperské, přerovské a brumovské 

farnosti. 

Čeká nás noční přejezd přes 

Maďarsko do Chorvatska, Split, 

poutní místo Vepric, koupání na 

Makarské, ale hlavně cíl naší cesty – 

Medjugorje. 

Původně to byla malá 

vesnice s několika stovkami 

obyvatel. Dnes jich tady ţije kolem 

4 000. V době festivalu se ale z 

vesnice stává velkoměsto. Město 

desetitisíců lidí nejrůznějšího věku, 

národnosti, barvy pleti. Cíl poutníků, 

kteří přijíţdějí na místo, jeţ je 

zdrojem Boţí milosti a kde můţete 

vnímat přítomnost Matky Boţí tak 

intenzívně, ţe pokud máte srdce otevřené, nemáte důvod pochybovat, nevěřit. 

Máme opravdu nabitý program. Uţ první večer po příjezdu vyráţíme na Podbrdo. Za tmy, ale také za svitu 

hvězd a lamp osvětlujících kamenitou cestu, pomalu stoupáme k místu zjevení. Někteří bosky. Tiše se modlíme 

růţenec. Jsme tu naprosto sami ... Při stoupání vzhůru postupně odevzdáváme naše prosby a modlitby za sebe a 

za naše blízké.  „Nasáváme“ nepopsatelný klid, mír a ticho, které je všude kolem. U sochy Panny Marie poklekáme 

a setrváváme několik minut v modlitbách. Za ticha se pak setmělými vinicemi a uličkami vracíme domů, abychom 

spánkem načerpali energii na další den. 

To uţ máme v plánu prohlídku Medjugorje , odpolední návštěvu komunity Cenacolo a společnou večerní 

modlitbu růţence, mši, adoraci. 

Ve čtvrtek ráno jedeme do Mostaru, odpoledne se setkáváme s Monikou. Ta má na starost české skupiny a 

nám vypráví o historii zjevení v Medjugorii. Večer je slavnostní zahájení festivalu. Atmosféra je nepopsatelná ... 

Totálně vás to vtáhne a vůbec neuvaţujete, kolik vám je let. Kdyţ se totiţ rozhlédnete kolem, tak navzdory rodným 

údajům vidíte i v těch nejstarších tvářích mladé ... Zní to jako fráze, ale je to tak. Všude kolem jsou totiţ lidé, 

kterým je společná láska k Bohu, k Panně Marii a kteří jsou „naladěni“ na stejnou vlnu. A tak uţ vůbec 

nepřemýšlíte, co si o vás kdo pomyslí a začnete, stejně jako desetitisíce lidí, zpívat, pohupovat se v bocích, mávat 

rukama a ti připravenější i vlajkou. Dojetím se vám začne klepat brada a buší vám srdce, kdyţ vidíte mladé 

ze všech koutů světa, kdyţ mezi vlajkami spatříte několik českých a slovenských, kdyţ uslyšíte v pozdravech 

češtinu, kdyţ nastoupí k slavení mše svaté 500 kněţí, kdyţ při adoraci je v naprostém tichu 60 tisícový dav, 

kdyţ hudební doprovod  zní jak andělské zpěvy, kdyţ vidíte fronty lidí u zpovědnic, kdyţ ... To se opravdu musí 

zaţít a těţko se to popisuje nějakými slovy.   
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Následující den – pátek – je pro nás dnem postu o chlebu a 

vodě. Ráno v 5 hodin se setkáváme u autobusu a popojíţdíme 

pod kopec Krizevac. Pro některé z nás je to opravdu „krize“, kdyţ se 

rozhodneme šlapat bosky na jeho vrchol, k tomu nevyspalí, hladoví. 

Ale všechno to odříkání stojí za to. Další naše hodiny a dny festivalu 

jsou hodně podobné. Dopoledne a odpoledne jsou různá svědectví, 

zpívání písní, samozřejmostí je moţnost svátosti smíření, večer 

od 18. hod modlitba růţence, od 19. hod mše svatá a po 21. hod 

většinou následuje přibliţně hodinová adorace. Medjugorské adorace 

jsou naprosto úţasné. Rozhodně patří k nejkrásnějším záţitkům z 

pouti. Jak uţ jsem zmínila, překvapí vás a dojme, jak tak velký dav lidí 

najednou ztichne, poklekne před svátostí oltářní a za doprovodu 

nádherných melodií, slova, a naopak i ve chvílích ticha, se pod širým 

hvězdným nebem mlčky modlí. 

K jiným silným záţitkům určitě patřilo představení komunity 

Cenacolo – Credo. Troufám si tvrdit, ţe řada z nás jen zírala 

s otevřenou pusou, slzela dojetím nad tím, co bývalí narkomani, 

alkoholici, depresáři atd. v tomto představení předvedli. A uţ vůbec se 

nedivím tomu, proč si kaţdý chtěl „urvat“ to nejlepší místo k vidění. Kaţdou chvíli se dalo totiţ čekat další 

umělecké překvapení. 

Bohuţel čas v Medjugorii vzhledem k nabitému programu utíká snad dvakrát rychleji neţ normálně. Byl tu 

poslední den festivalu – pondělí. I poslední večer probíhal stejně: modlitba růţence, mše svatá, adorace a následné 

ukončení festivalu s tím, ţe ráno se jde naposledy společně na Krizevac a tím Mladifest 2013 končí. 

Pak uţ jen balení, koupání v moři, noční přejezd zpátky domů. 

A na závěr jedno svědectví, o které jsem byla poţádána. Kéţ je povzbuzením pro všechny, kteří hledají. 

V pondělí 5. 8., v den, kdy v Medjugorii oslavují narozeniny Panny Marie, se k nám dostala během dalšího výstupu 

na Podbrdo zpráva, ţe večer ve 23 hodin bude mít na tomto místě zjevení Ivan – jeden z vizionářů. S kamarádkou 

Maruškou jsme neváhaly. Rozhodnutí bylo rychlé, a tak jsme po večerní adoraci hnaly přímo úprkem na Podbrdo. 

Věděly jsme, ţe je to víc jak půl hodiny cesty a my se chtěly dostat co nejblíţ. Uţ při běhu mezi vinicemi jsme 

viděly blikající světélka na kopci, která pomalu mířila k místu 

zjevení. Situace se nám zdála naprosto beznadějná ... Na kopci 

jsme se ocitly za 20 minut s tím, ţe jsme vůbec nechápaly, kde 

se v nás vzalo tolik energie. Kupodivu jsme skončily na místě 

jen několik metrů od místa zjevení. Během pár minut se začal 

tisícový dav potichu modlit růţenec. Mezi dvěma růţenci 

dokonce někdo začal zpívat Happy birthday. A najednou, jako 

kdyţ utne,  nastalo ticho ... Těţko se to popisuje, proběhlo asi 

několik minut hrobového ticha, nevnímaly jsme vůbec čas ... Po 

jakoby vnitřním chvění cítíte náhle v srdci pokoj, klid a jistotu, 

ţe Panna Marie je tu s vámi. Zjevení končí a poselství je v 

chorvatštině a italštině mikrofónem tlumočeno poutníkům. Dav 

se pomalu začíná rozcházet. A najednou jsme s Maruškou 

ucítily silnou, krásnou, květinovou vůni. Byla to vůně růţí. Jen 

pár sekund a zase nic. Jsme si jisté, ţe to byla milost, které se 

nám dostalo. Za 3 hodiny na to, jsme brzo ráno opět vyrazily 

na Podbrdo. Kromě jiné i přesvědčit se, jestli u sochy neleţí 

nějaké květiny, které by zavoněly aţ k nám. Nic tam nebylo, jen 

pár umělých a seschlých květin ... 

Otče Petře, za všechny poutníky velké díky! 

 Jana Bieliková 
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P. ING. ALEŠ OPATRNÝ 

CREDO – ÚVAHY O APOŠTOLSKÉM VYZNÁNÍ VÍRY 
(Upravený přepis záznamu kázání, převzato ze stránek www.fatym.com) 

 

...  VĚŘÍM V SVATOU CÍRKEV OBECNOU ... 

 
Teď před sebou máme široký komplex: Duch 

svatý a církev. Kardinál Ratzinger spojuje ve svém 

Úvodu do křesťanství výklad o církvi a o Duchu 

svatém jako věci související a neoddělitelné. Přitom 

nejprve mluví o církvi. My začneme od praxe. 

Nejdříve se musíme dohodnout na obsahu našich 

slov. Věnujme se slovům „duch“ a „Duch svatý“. 

Probereme opět nejdřív význam kaţdého 

tohoto slova jednotlivě, pak se zamyslíme nad 

skutečností, ţe církev je tvořená Duchem svatým a 

současně lidskou dimenzí a nakonec se ještě 

podíváme na základní rozdělení křesťanských církví. 

Tak nejprve církev - to slovo znamená 

společenství všech pokřtěných věřících. Tohle uţ 

bylo řečeno mnohokrát, ale je to zapotřebí neustále 

připomínat. Jenom si srovnejte, co ve 

vašich představách vyvolává slovo 

církev: papeţ, biskupové a kněţí, 

anebo jestli jsou to všichni pokřtění (i 

já). 

O této církvi se říká, ţe 

je „svatá a obecná“. To 

slovo „svatá“ je provokující. Kdyţ se 

na nás někdo z vnějšku podívá, sotva 

by nás prohlásil za sbor světců. Přesto 

se ale právem o církvi říká, ţe je 

svatá. K tomu je potřeba ale znát 

správné chápání toho slova, chápání 

biblické. V Bibli je svatý jenom Bůh, 

to je výraz jeho podstaty, to 

vyjadřuje, ţe Bůh je zcela jiný, neţ 

všechno ostatní, jiný ve smyslu 

dobrém. Kaţdý k tomuto Bohu patří, kdo je 

z mnohosti oddělen pro Boha, je svatý, a protoţe 

kaţdý křesťan Bohu křtem patří, byl přijat Bohem 

za syna, proto je svatý, a proto je svatá i celá církev. 

Ne tedy proto, ţe by se skládala ze samých 

vynikajících jedinců - protoţe to by nebyla pravda. 

Církev se skládá ponejvíce - a prakticky zcela – 

z hříšníků. Ale protoţe tito lidé byli křtem přičlenění, 

včleněni k Bohu, proto je církev svatá. Protoţe církev 

je podstatně Boţím 

dílem, i kdyţ je to dílo, které je sloţeno z lidí. Toto 

slovo, ţe církev je svatá, není důvodem k pýše, ale je 

to trvalá platná výzva: svou podstatou jsme svatí a 

tuto svatost máme ve svém ţivotě uskutečňovat. 

Máme tedy dojít, dobelhat se k tomu, abychom ve 

svém jednání, smýšlení a bytí navenek co moţná 

nejvíc byli tím, čím máme být. 

Dále je o církvi řečeno, ţe je „obecná“. 

Obecný se řecky řekne „catholicos“, z toho je tedy to 

slovo katolická, i to je pro nás slovo výzvy: Jestliţe je 

církev církví obecnou (a my si to dáváme přímo do 

svého názvu, na firmu), pak je to nesmírný 

poţadavek na otevřenost, otevřenost na všechny 

strany, aby k nám mohl dojít, aby se naší částí mohl 

stát kaţdý, kdo ke Kristu 

směřuje. Je to výzva, ale i 

výčitka, protoţe podíváme-li se 

na ţivot církve v dějinách aţ do 

dneška, té otevřenosti leccos 

chybí. Vůči určitým skupinám 

máme předsudky, to si domyslete 

sami. A jestliţe se k nám někdo 

přiblíţí z určitého lidského 

prostředí, pak ho přijímáme s 

jistou rezervou, a to můţe být 

velkou chybou. Velmi často v 

dějinách církev nebyla opravdu 

církví chudých, nebo skutečně 

církví pohrdaných, církví 

„outsiderů“, v jistém slova 

smyslu se jim trochu zavírala. To 

platí do dneška. l v nás je pokušení být otevřenými 

jenom těm, kteří jsou pro nás příjemní, přijatelní, 

nebo pro nás budou přínosem. Ta obecnost znamená, 

ţe budeme otevření všem, ale ţe dokonce dokáţeme 

jít i všem naproti, a to není jednoduché a vţdy lehké. 

A teď slíbený vztah Duch, církev, člověk. 

Začněme od ţivotní praxe. Kdyţ jsem byl před časem 

jako farář „reprezentantem“ církve v západních 

Čechách, měl jsem deset razítek a na starosti spoustu 

http://www.fatym.com/
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úředních dokumentů. Někdo můţe říct: „Kam to ta 

církev dopracovala? Samé úřadování, byrokracie.“ 

Jsou skutečně situace, kde tato institucionální stránka 

církve velice vadí. Chtěl bych však nyní poněkud 

korigovat onen „křesťanský romantismus“, který se 

v dějinách církve opakovaně ozývá, aniţ bych hájil 

všechny věci vnějšího světa působící v církvi, 

všechno zesvětštělé a úřední. Takový romantismus 

říká, ţe můţeme být dobře ţivi bez všech církevních 

orgánů a institucí. Před několika dny jsem v Praze 

na ulici potkal skupinu lidí, kteří o 

sobě tvrdili, ţe jsou křesťané bez 

církve. O víře mluvili docela 

pěkně, ale vše, co souvisí s církví, 

ostře odsuzovali. Takovým lidem 

uniká, ţe jakmile řeknou: „Jsme 

skupina křesťanů bez církve, 

pojďte k nám,“ de facto vytvářejí 

novou církev, ať to uznají nebo ne. 

Křesťanství totiţ stojí na 

osobě Jeţíše Krista a na faktu 

vtělení. Podobně jako nelze z 

magnetu odstranit jen jeden pól, 

tak ze základu křesťanství nelze 

odstranit ani podstatu boţskou, ani podstatu lidskou. 

V Jeţíši je, jak jsme si mnohokrát říkali, spojeno 

neoddělitelně a nesmísitelně boţství s lidstvím a to se 

promítá do celého křesťanství. Křesťan je sice 

člověkem, pro kterého platí biologická omezení, ale 

současně přijímá Boţí ţivot a dostává Ducha svatého. 

Je v nás potom polarita čistě lidského a toho Boţího, 

co nám bylo dáno. To není zboţštění člověka, typické 

pro některá východní náboţenství. V Řím 8, 9 je 

jasně řečeno, ţe „kdo nemá Ducha Kristova, není 

jeho“. V 1K 12, 3 je dále zdůrazněno, ţe vyznání víry 

v Krista je moţné jen v Duchu svatém. Na jiném 

místě sv. Pavel říká, ţe ke křtu nás přivedl jeden 

Duch. V Ef 2, 18 - 22 čteme, ţe jsme 

všichni „duchovní chrám“ budovaný působením 

Ducha. 

Základní charakteristikou ţivota v Duchu je 

jednání v moci tohoto Ducha a společenství (viz 

Skutky). Je zřetelné, ţe: 

1. Duch svatý je dáván jako dar. 

2. Tento Duch vytváří jedno tělo církve. 

3. Člověk se uvěřením v Krista připojuje 

k ostatním křesťanům a nestává se „specialistou na 

Boha“ či „zasvěcencem“ sám pro sebe. 

Je-li církev tvořena lidmi, tak musíme počítat 

s tím, ţe mezi lidmi platí určité zákonitosti, jsou zde 

věci, které nelze odstranit. Jinak: Jestliţe je církev 

společenstvím lidí, pak je nejen veličinou 

teologickou, ale i veličinou obecně sociální, 

sociologickou i ekonomickou, je samozřejmě polem 

konfliktů a je systémem, který, má-li být 

ţivotaschopný, musí být určitým způsobem 

organizován. To všechno někteří lidé těţce nesou. 

Dále: kaţdá lidská společnost, má-li být 

ţivotaschopná, musí se určitým způsobem sjednotit 

v postojích a zásadách, které bude zastávat a postaví 

se nějak proti názorům s těmi prvními 

neslučitelnými. 

Tedy kaţdá společnost 

se musí na něčem sjednotit a 

musí se bránit tomu, co nějak 

narušuje její jednotu. Např. v 

klubu vodních turistů se 

neuplatní člověk tvrdící, ţe ze 

všeho nejlepší je chodit s 

vrtačkou a dělat díry do lodí, 

takového odtud vyhodí. On se 

pak můţe dát k druţstvu na 

výrobu cedníků ... Proto tu 

existuje taková nesnášenlivost 

různých církví vůči 

heterogenním názorům. Zkuste se chtít s jehovistou 

modlit k Jeţíši nebo k Duchu svatému. To si zacpe 

uši a uteče (mimochodem - je to výborný způsob, jak 

se ho zbavit). 

Výše uvedené můţeme shrnout: Jedna věc 

jsou dogmata a vymezení se církve vůči ostatním, 

které je pro ţivot nezbytné, a na druhé straně je 

fascinující, ţe církev je instituce, která na řadu věcí 

sice pozměnila své názory (např. zákaz kremace a 

pozdější povolení), ale za 2 000 let nezměnila své 

Credo, coţ se o mnohých jiných institucích říct nedá. 

V ţivotě církve je tedy jakási kombinace mezi 

trváním na věcech podstatných a schopností nějakým 

způsobem se přizpůsobit okolí a době. 

Zmíněná přizpůsobení však v sobě můţe 

skrývat určitá úskalí, totiţ, ţe budeme chtít začlenit 

něco, co se nám líbí, ale co není dobré. Proto je 

důleţité ono navazování na tradici, vracení se 

k „apoštolské době“. 

Jak jsme jiţ konstatovali, kvalita a ţivot 

církve nejsou odvozeny jen od lidských schopností. 

Nedbat ale na lidskou dimenzi není moţné a 

nevyplácí se. Čteme-li tedy v Písmu, ţe „Duch nás 

uvede do celé pravdy“, neznamená to, ţe není třeba 

nic studovat. Lidské zkušenosti a poznatky, mají-li se 

předat dál, se musí nějak vyhodnotit a zpracovat. Bez 

řady věcí se můţeme obejít, ale třeba nám i dobře 
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slouţí. Nebezpečí je tam, kde se vytrácí to vnitřní, 

co dělá církev církví. Pak je církev neschopná 

přetvářet svět kolem sebe. 

Jedním z problémů vztahu člověka k církvi je 

to, ţe on o ní má vysokou představu a nemůţe snést 

to, ţe ji ona nesplňuje. Při pohledu z okna vidíme 

asfaltové hřiště a zahradu. Toto hřiště můţeme 

zamést a bude určitou dobu čisté, zahradu však 

zamést a vyčistit nelze. Na ní lze stále pracovat, bude 

tedy udrţovaná, ale nikdy nebudeme s prací hotovi. 

Něco podobného je péče o „krásný vzhled církve“. 

Na tom můţeme stále pracovat, ale nikdy nebudeme 

hotovi. Z čeho vlastně vznikly akce reformátorů? 

Z určité netrpělivosti a neschopnosti unést diferenci 

mezi ideálem a realitou. Tato diference je náš 

celoţivotní kříţ. Vţdy budou v církvi lidé 

nechápající, lidé, kteří se později dostanou dál, ale 

dnes ještě tak daleko nejsou. Vţdy nám bude 

na církvi vadit to, ţe by měla být taková a taková a 

ona zatím taková není. Jakmile se někdo pokusí tohle 

přeskočit, můţe se mu něco na začátku dařit, ale 

postupně do své akce vnese prvky dobré i špatné a 

nikam to nepovede. Člověk prostě musí unést onu 

diferenci mezi tím, co je, a tím, co by být měl a třeba 

i chtěl, mezi realitou a ideálem. To v sobě musíme 

celý ţivot snášet a běda nám, kdyţ si začneme 

myslet, ţe jiţ jsme takoví, jací máme být. Tím 

okamţitě ztrácíme motivaci a schopnost pohybu. 

Běda nám také tehdy, kdyţ ono napětí neuneseme, 

ideál se nám „odtrhne“ od reality a my upadneme 

do skepse, do beznaděje nebo do nepravdy. 

V takovém případě ideál zamítneme jako něco 

nesplnitelného, tím si ale nepomůţeme. Jakkoli je 

ţivot víry po právu označován za ţivot v radosti a 

harmonii, nemůţeme si dělat iluze, ţe je to ţivot 

bez napětí. 

A teď ještě k slíbenému základnímu 

rozdělení křesťanských církví. To by měl znát kaţdý 

křesťan a tak se na něj tedy podívejme trochu 

podrobněji. 

Rozdělování lidí na věřící a nevěřící je hrubé 

a velmi nepřesné. Pro nás je mnohem důleţitější 

rozlišení na křesťany a nekřesťany. Tady je jedno 

nedorozumění. Mnozí lidé za křesťana nebo 

za nekřesťana člověka povaţují a hodnotí podle 

morálních kritérií. To jsou hodnocení typu: 

„Podívejte, tamhleten do kostela nechodí a jaký je to 

dobrý člověk. To je lepší křesťan, neţ mnozí, kteří 

chodí do kostela!“ A jistě, můţe to být člověk klidný 

a vyrovnaný, ochotný třeba pomoci sousedovi. Tedy 

je to dobrý člověk. Ale „dobrý člověk“ není 

synonymum pro křesťana. Snad jsou na světě dobří 

lidé, ale o křesťanech je moţno říci, ţe to jsou často 

obrácení hříšníci, kterým bylo odpuštěno a snaţí se 

být hříšníky menšími, neţ byli do té doby. 

To nejpodstatnější jsme však dosud neřekli: 

křesťanství je dáno vztahem ke Kristu. Kdybychom 

pak měli definovat křesťana, tak je to člověk, který 

věří v trojjediného Boha, uznává svou hříšnost a věří 

ve svou spásu skrze Jeţíše Krista. Co to znamená 

„uznává svou hříšnost“? Člověk uznává svou 

odpovědnost vůči Bohu, uznává realitu, tedy to, 

ţe vůči Boţímu ideálu, vůči Boţí představě, 

je nevyhovující. Toto poznání umoţňuje pochopení 

spásy, její potřebnosti. Člověk, který by tvrdil, ţe je 

pánem světa, by nepotřeboval nějaké vykoupení. 

Vědomí vlastní hříšnosti však není vsugerování si 

vlastní viny, ale je to uznání řádu světa, kde Bůh má 

první a zásadní slovo, a uznání pravdy, ţe já tomuto 

slovu neodpovídám. Něco jiného je pocit viny, ten 

můţe být oprávněný i neoprávněný, ale i chorobný. 

Kdyţ poloţíme výše uvedená kritéria, kdo 

jsou křesťané, objeví se tu celá řada křesťanských 

církví a malá řada „církviček“, které se za křesťanské 

povaţují, ale vlastně jimi nejsou. Jsou to zejména 

mormoni a Církev sjednocení (tzv. Moonova sekta). 

Mormoni sice Bibli uznávají, ale mají ještě knihu 

Mormon, jako další a vlastní zjevení. Církev 

sjednocení se Písmem „ohání“, ale rozumí mu velmi 

svérázně a bez proroka Moona „nedá ani ránu“. Pak 

jsou tu společnosti, které se samy za křesťany 

neoznačují, ale tvrdí o sobě, ţe vycházejí z Bible. 

To jsou Svědkové Jehovovi (zde chybí naprosto víra 

v Trojici a v Krista jako Spasitele). Tyto všechny 

tedy za křesťany nemůţeme povaţovat. 

Nyní se podívejme blíţe na církve, které 

označujeme jako křesťanské. Uvnitř tohoto vymezení 

máme mimo katolickou církev ještě několik proudů, 

přinejmenším dva hlavní: reformační a pravoslavný. 
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Mezi katolickou a pravoslavnou církví nejsou 

prakticky zásadní teologické rozdíly, jsou zde rozdíly 

zejména v liturgii a v ţivotním stylu. Pravoslaví je 

vlastně křesťanství inkulturované do byzantského 

světa a problém je v tom, jak zařídit, aby pravoslavná 

a naše církev ţily v bratrství a zůstaly přitom samy 

sebou. Pravoslavní také neuznávají papeţe. 

Reformační proud je třeba ještě rozdělit 

alespoň na další tři proudy: anglikánský (nevychází 

ani z Kalvína, ani z Luthera), luteránský a 

reformovaný proud. Pak je ještě další skupina církví 

a společností, které vznikly v posledních 

dvou stoletích - evangelikální směry, směry 

letniční, směry fundamentalistické a dále 

rozsáhlá „tříšť“ lidí, kteří staví na Bibli a 

zároveň věří v Krista, uznávají nutnost 

spásy (to je odlišuje např. od Jehovistů). 

U nás do této skupiny církví vzniklých 

v posledních dvou stoletích patří Církev 

československá husitská (vznikla r. 1920). 

Nám se samozřejmě toto rozdělení 

křesťanství můţe nelíbit, ale křesťany 

násilím spojit nemůţeme. Kdybychom to 

udělali, tak přinejmenším vznikne jedno nové 

schizma. Křesťané by se rozdělili na ty, kdo toto 

„sjednocení“ uznají a na ty, kdo ho neuznají. Je to 

samozřejmě fiktivní věc, ale uvědomme si, ţe v 

takovém případě by skutečně byla skupina křesťanů, 

kteří by byli ochotni se shodnout na oněch základních 

věcech, o kterých jsme mluvili výše, a druhá skupina, 

která by se odtrhla s tím, ţe důleţitá je ještě spousta 

dalších věcí a ţe jedině „to jejich“ je to pravé. Člověk 

totiţ nemůţe jen tak zrušit základ, ze kterého vyrostl, 

jako nemůţe zrušit vliv své rodiny. Rodina nás 

určitým způsobem určuje. Člověk se můţe dát vlastní 

cestou, ale východisko jeho ţivota je jednou dané. 

Člověka, který se narodí v anglikánské či 

protestantské rodině, nemůţeme vinit z toho, ţe mezi 

církve vnesl rozkol, on uţ se do něj narodil (viz 

závěry a dokumenty II. vatikánského koncilu.) 

Z roztříštěnosti církví nás můţe jímat aţ 

závrať a hrůza. Kdyţ se ale podíváme na tyto lidi 

detailněji a uvědomíme si, ţe se modlí a ţe je Bůh 

slyší a vyslyší, můţe nás jímat podruhé závrať - 

kladná - z Boţí velikosti, milosti a velkorysosti. Kdyţ 

si uvědomíme co je psáno v 1 K 12, 3: „... jenom 

pod vlivem Ducha svatého můţe někdo 

říci: ’Jeţíš je Pán.’“ a uváţíme, ţe 

v různých církvích jsou lidé, kteří za 

svou víru poloţili ţivot a byli 

skutečnými Kristovými svědky, 

nemůţeme popřít asistenci Ducha 

svatého u jejich víry (nemluvě o darech 

Ducha, to by byla další kapitola). 

Přestoţe církve se od sebe liší, působí v 

nich Duch svatý. To mnoho katolíků 

nemůţe pochopit. Řada katolíků 

nemůţe pochopit, ţe by dary Ducha 

svatého mohly být i jinde neţ v katolické církvi (to 

platí samozřejmě i naopak o nekatolících). Je třeba 

skutečně opravit naše představy podle skutečnosti a 

ne se snaţit o opak. 

Křesťany nelze rozdělit tak, ţe my katolíci 

jsme ti hodní a druzí jsou zlí. Je to mnohem sloţitější 

a těţší. Máme problém s rozlišením toho, co je 

autentické a co není, a navíc bolest z toho, ţe nejsme 

jednotní. Naše církev nás proto vybízí ke sblíţení, ke 

společným modlitbám, ale přesto trvá na 

rozdílnostech. Tento realistický postoj je důleţitý. 

pokračování příště 

 

 

 

Pozvánka pro mládeţ: 
Po dohodě s p. kaplanem jsme se domluvili, ţe by letos mohla být příprava na biřmování, tak sledujte 

ohlášky, časopis, internet, všech se ptejte a tak podobně, ať to neprošvihnete! Jinak bude dál pokračovat 

spolčo, coţ ale neznamená, ţe nesmíte přijít, za kaţdého budeme rádi . Kaţdou první sobotu v měsíci by 

měla být adorace mládeţe – chtěli bychom, aby to probíhalo hodně formou chval – to znamená zpívání, 

do toho nějaké čtení a modlitby. PLUS – uţ teď můţeme slíbit, ţe na konci listopadu se můţete těšit na další 

Exodus . 

        Daňka + Zdištička + Vašík 

Shrnutí: 

kaţdý pátek po mši (19:00) – spolčo 

kaţdou neděli 20:00 – příprava na biřmování – podle zájmu 

kaţdou 1. sobotu v měsíci 19:00 – adorace mládeţe  
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SVÁTOST MANŢELSTVÍ 

 
 

V našem tématu o svátostech se zaměříme na druhou svátost určenou pro službu – svátost 

manželství. V tomto pokračování si ji přiblížíme obecněji, připojujeme také několik citátů a odkazy na 

internetové stránky věnované manželství. 

 

Křesťan a manţelství 

Co říká Bible? 

V Bibli je člověk a především 

vztah mezi muţem a ţenou popsán 

následovně: „Bůh stvořil člověka, aby 

byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl 

obrazem Božím, jako muže a ženu je 

stvořil.“ Pak jim dal úkol: „Ploďte a 

množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji 

...“ 

Podle zprávy o stvoření 

osvobozuje muţe setkání se ţenou z 

jeho samoty. V manţelské lásce 

partneři jeden druhého „poznávají“ a 

stávají se „jedním tělem“. Názorným 

způsobem je vyslovována zásadní 

rovnost muţe a ţeny: „Toto je kost z mých kostí a 

tělo z mého těla!“ Toto přiznání k rovnoprávnosti 

pohlaví dalece předběhlo dobu. Výrok: Muţ opouští 

otce a matku a váţe se zcela úplně na svou ţenu, 

působí v patriarchálně formovaném světě takřka 

revolučně. Avšak tato idea se v průběhu dějin 

prosazuje jen postupně. 

Ve zprávě o stvoření obdrţí také lidská 

sexualita svou boţskou důstojnost. Ale ne tak, jak 

v jiných náboţenstvích biblického světa, kde je sama 

uctívána jako boţská. V Bibli patří k podstatě 

člověka, k jeho zodpovědnosti, naplnění a radosti, je 

stvořená a darovaná Bohem. To, ţe se sexualita můţe 

stát pro člověka také pramenem zla a utrpení, není 

pro biblické postavy (stejně jako panství muţe nad 

ţenou) součástí stvoření, nýbrţ důsledek hříchu. Také 

Jeţíš vidí původ manţelství v Boţím stvoření. 

Výrazně opakuje odpovídající slova zprávy 

o stvoření (srov. Mt 19,3-9; Mk 10,2-12). 

Jeţíš nemusí manţelství teprve zakládat, ale 

naopak odkazuje na to, co platilo jiţ od počátku 

věků: manţelé jsou od Boha spojeni jeden s druhým, 

proto se nesmí ani oddělit, ani nesmí být odděleni 

člověkem. Tím se staví proti těm, kteří se odvolávají 

na Mojţíše a míní, ţe muţ můţe za jistých okolností 

svou ţenu opustit. 

 

Manţelství je svátost 

Tak jako manţelství patří ke stvoření Boţímu 

a je poznamenáno následky dědičné viny, má také 

účast na vykoupení Jeţíšem Kristem. Pavel píše 

v Listě Efezským (5,31 a následující) věty, které jsou 

dodnes základem pro křesťanské a církevní chápání 

manţelství: „Proto opustí muž otce i matku a připojí 

se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Je to 

velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.“ 

Tím Pavel srovnává manţelství křesťanů se vztahem 

Jeţíše Krista ke své církvi. 

V křesťanském manţelství se má láska a 

věrnost Krista ke své církvi stát viditelnou. Kristus 

miluje svou církev přes všechny nedostatky a 

nedokonalosti. Neopouští ji. Vztah Krista k církvi má 

svůj starozákonní vzor v lásce Boha k izraelskému 

lidu, který všemi časy věrně doprovázel. Tento 

„svazek Boha se svým lidem“ se opakuje v Písmu 

svatém a lze k němu přirovnat i manţelství (Iz 50,1; 

Jr 2,2; 5,7). 

Bezpodmínečná věrnost Boha a Jeţíše Krista 

lidem a církvi se má odráţet v lásce manţelů. Láska 

partnerů v manţelství můţe tak velmi odpovídat 

vztahu Boha k církvi – není jen obrazem lásky 

Kristovy, nýbrţ prostřednictvím lásky partnerů je 

Kristova láska v manţelství přítomná. Proto Pavel 

nazývá manţelství „hlubokým tajemstvím“. Mezi 
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dvěma lidmi se tedy v malém děje to, co se děje mezi 

Kristem a církví ve velkém. Potud je Bůh poznatelný 

láskou manţelských partnerů. Proto je křesťanské 

manţelství svátostí, tzn. znamením, místem a 

prostředkem Boţského jednání, a ne jen účelové 

finanční společenství nebo institucializovaná forma 

souţití za účelem rozmnoţování a výchovy dětí. 

 
Církevní sňatek 

Tím, ţe si muţ a ţena – zpravidla 

před knězem nebo jáhnem a nejméně dvěma svědky 

– řeknou slovo „ano“, udělí si navzájem svátost 

manţelství. Církev váţe platnost sňatku katolíků na 

tento církevní oddávací ritus tak, jako je kaţdá 

svátost vázána na určitou formu. Navíc můţe tímto 

způsobem křesťanská obec vzít na vědomí a 

oslavovat to, co se týká také jí samé: ve svátosti 

manţelství se stává Bůh přítomným nejen mezi 

oběma manţely, nýbrţ také určitým způsobem 

v obci. Přesto ale není a nezůstává svátost manţelství 

omezena na církevní sňatek. Tato svátost je těsně 

spojena s příběhem manţelského páru, který začíná 

uţ před uzavřením manţelství a trvá aţ do smrti. 

 

 

 

Manţelství a víra 

Dnes se můţeme setkat také s tím, ţe mnoho 

mladých lidí váhá s definitivním uzavřením 

manţelství s vědomím, ţe vývoj manţelství nelze 

předvídat. Přesto nemůţe člověk všechno úplně 

naplánovat, zajistit a vyzkoušet. Někdy musí dojít k 

rozhodnutí, jinak vše zůstává předběţné a 

odvolatelné. Po dlouhé době společného ţivota se 

proto mnoho párů rozhoduje, právě s ohledem na 

zaloţení rodiny, k uzavření manţelství. V neposlední 

řadě proto, aby tak svému vztahu dali pevný i právní 

rámec. Církevní oslava posiluje vědomí, ţe patří 

konečně a navţdy k sobě. To můţe být při budoucích 

krizích důleţitou oporou. Mnoho starších 

a zkušenějších manţelských párů to jistě potvrdí. 

Bezpečně není moţné vyléčit manţelské krize 

jednoduše vírou a modlitbou. Ale víra v Boha lásky 

a smíření zakládá v člověku víru v doţivotní věrnost. 

Pomáhá partnerům v manţelství přijmout jeden 

druhého, odpouštět a poskytnout novou šanci a mít 

odvahu nově začít, jestliţe selhali a zklamali jeden 

druhého. 

Z toho je také zřejmé, jak je důleţité, 

ţe manţelé se svatebním dnem náboţenský ţivot 

neodloţí, nýbrţ jej vedou i nadále. 

P. Petr Káňa 

 

 

 

„Naučit se milovat jako pár představuje úžasný proces, který vyžaduje značné nasazení.“ 

(Benedikt XVI.) 
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Mystika rodinného života 
Jestliže chceme přivést manžele k Bohu, nemůžeme, dokonce nesmíme, je vytrhnout z běžných starostí jejich 

rodinného života. Ukazovat lidem Boha neznamená vzít je za ruku a odvést je do „jiného světa“, mimo to, co je jim 

nejvíce známé. Naopak – znamená to naučit je vidět v každodennosti Boží přítomnost. Bůh nepřebývá kdesi 

„daleko“; on sestoupil mezi obyčejné, prosté lidi. Provází nás na naší pouti životem, podobně jako učedníky jdoucí 

do Emauz. Často však kráčí nepoznán - něco brání našim očím vnímat jeho přítomnost. Je to víra, která nám „léčí 

zrak,“ otvírá oči, takže uprostřed denního shonu zůstáváme někdy stát s údivem, vděčností a radostí,  

když za obyčejným začneme vidět svaté, když začínáme v běhu událostí číst Boží rukopis. 

Bůh má zvláštní zálibu setkávat se s námi v tom, co je nám nejbližší, nejdůvěrněji známé, co nám připadá 

až příliš "málo vznešené". 

(Karel D. Skočovský) 

 

 
Manželská věrnost je svědectvím o věrnosti Boha 

V naší době, kdy bohužel dochází k nárůstu rozluk a rozvodů, se věrnost manželů stala výmluvným 

svědectvím lásky Kristovy, jež umožňuje žít manželství jako to, čím je, tedy jako sjednocení muže a ženy, kteří se 

s milostí Kristovou mají rádi a pomáhají si po celý život v radosti i bolesti, ve zdraví i nemoci. Prvotní výchova 

k víře spočívá právě ve svědectví věrnosti manželské smlouvě. Z této věrnosti děti beze slov chápou, že Bůh je 

věrná, trpělivá, uctivá a velkorysá láska. Víra v Boha, který je Láska, se předává zejména tímto svědectvím věrnosti 

manželské lásce, která se přirozeně projevuje láskou k dětem, jež jsou plodem tohoto sjednocení. Tato věrnost však 

není možná bez milosti Boží, bez podpory víry a Ducha svatého. Proto se Panna Maria bez ustání přimlouvá 

u svého Syna, aby stejně jako při svatbě v Káni neustále obnovoval manžele darem „dobrého vína“, tedy svou 

milostí, která jim umožňuje žít jako „jedno tělo“ v různém věku a různých životních situacích. 

(Benedikt XVI., Promluva na generální audienci 8. 6. 2011) 

 

 
 

 

 

 

 

SETKÁVÁNÍ SE SEDMIKRÁSKEM 
 

Kdopak je to Sedmikrásek? Milá loutka s vlnitými 

vlásky a velkými kukadly, která provází sobotínské děti a jejich 

doprovod povídáním o přírodě, o lidech, ale i o vlastnostech 

zvířátek. Učí nás, jak se máme k sobě chovat a jak vzájemně 

spolupracovat. Také si společně zpíváme nebo říkáme říkanky. 

Potom usedáme ke stolkům a kreslíme, co jsme si z povídání 

zapamatovali, tvoříme z papíru anebo lepíme barevné obrázky 

zvířátek zrovna jako Sedmikrásek. A to uţ přichází naše 

průvodkyně s malým občerstvením, na které se děti těší. Naše 

setkání se blíţí ke konci,  uklízíme pastelky a Sedmikrásek se 

s námi loučí podáním ručky.  

Rády bychom pozvaly všechny děti, nejen ze Sobotína 

a jejich rodiče, prarodiče nebo starší sourozence, aby se 

připojili k našemu povídání a tvoření. 

těší se děti a maminky ze Sobotína 

  

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14667
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MINISTRANTSKÝ TÁBOR  

S BLANICKÝMI RYTÍŘI 
 

Téměř na samém konci prázdnin, od 21. do 24. 8., se uskutečnil malý tábor pro ministranty na poutním 

místě Hrádek u Vlašimi, leţícím v kraji blanických rytířů. Zúčastnilo se ho deset kluků ze Šumperka a okolí 

a pětičlenný dospělý doprovod. 

Čas jsme se snaţili maximálně vyuţít. Ještě ve středu večer po příjezdu byla noční hra. Další den jsme 

kromě různých aktivit, večerního táboráku a noční hry, kdy jsme zachraňovali zraněného rytíře, také putovali 

na hrad Český Šternberk. V pátek, během 

celodenního programu a především během 

odpoledního putování za pokladem, kluci 

osvědčili své dovednosti, a tak mohli být při 

večerním slavnostním ohni pasováni na rytíře.  

V místním poutním kostele jsme měli 

kaţdý den mši svatou a temější kněz otec Jiří 

nám ukázal i zdejší milostnou sochu Panny 

Marie, která se vystavuje pouze při nedělních 

a slavnostních bohosluţbách. 

Poznali jsme nové kamarády, získali 

nové záţitky a celkovou atmosféru korunovala 

vynikající kuchyně, za kterou patří velké 

poděkování našim kuchařkám – ony ví, 

o koho jde☺. 

 

 

A jak se vyjádřili sami účastníci? Co se jim nejvíc líbilo? 

 „Normální voda u kapličky; les, hlavně v noci; rozcvičky; 

klid a krajina. Zkrátka dobrý tábor a jídlo.“ (František) 

 „Hry, výlet na hrad, kde jsme se mohli s bráchou vyfotit 

s výrem a ještě si prohlédnout hladomornu. Hry v noci byly 

výborné, i když naše skupinka jednou prohrála. Moc pěkné 

bylo, jak jsme byli pasováni na rytíře a dostali jsme 

diplom.“ (Patrik) 

 „Hry v noci, táboráky a procházky. Tábor byl suprovej, ale 

moc krátkej. Trochu jsme málo spali, ale kvůli tomu, že 

jsme opékali hady a buřty ...“ (Michal) 

 „Líbilo se mi opékání buřtů a hry na body.“ (Adam) 

 „Hry, táboráky a také cesta na Český Šternberk.“ (Martin) 

 „Český Šternberk, hry, táboráky.“ (Jirka) 

 „Hry a jinak suprovej tábor.“ (Filip) 

 „Jízda vlakem a opékání hadů.“ (Kryštof) 

 „Hry a táboráky.“ (Vašík) 

 „‚Líbila‘ se mi úmorná cesta na Šternberk, ale bylo tam 

nakonec hezky.“ (Adam) 

 

Tímto všem ještě jednou děkuji – jak dospělým – za pomoc při organizaci, hrách, vaření, atd., tak také 

klukům – ministrantům – za pěkné čtyři dny.  

Kdyţ bude moţnost, tak se za rok zase někam vypravíme. 

P. Petr Kaňa 
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ 
 
Po formaci v kněţském semináři 

a pětiletém studiu na teologické fakultě byl 

v Olomouci dne 13. 7.  2013 vysvěcen na jáhna 

František Poníţil ze Sobotína. Svěcení přijal 

z rukou biskupa Hrdličky spolu s dalšími pěti 

kandidáty. Tři z nich jsou ţenatí a budou 

trvalými jáhny ve farnostech, kde ţijí. Dva 

další, Karel Skočovský a František Poníţil se 

budou rok připravovat na kněţské svěcení. 

Martin Rumíšek byl vysvěcen pro sluţbu 

v semináři. 

Následující den – poprvé jako jáhen – 

byl František Poníţil u oltáře v Sobotíně, který 

je zasvěcen sv. Vavřinci, patronu jáhnů.  

František oblékl poprvé 

ministrantské oblečení ve třech 

letech v kostele sv. Jana Křtitele 

ve Velkých Losinách, od 6 let 

pravidelně ministroval převáţně 

v Rapotíně, kde bydlel do svých 

21 roků. Potom se s rodiči 

přestěhoval do Sobotína. V té 

době jiţ měl za sebou 

teologický konvikt- přípravu na 

kněţská studia a rok trávil 

v Římě, kde pracoval 

v ubytovacím domě Velehrad. 

Poté začal studovat teologickou 

fakultu, kterou právě letos 

dokončil.  

Dana Ponížilová 

 

POUŤ KE SV. VAVŘINCI … 
Květinami zcela zaplněný kostel v Sobotíně letos vítal poutníky, kteří přišli oslavit sv. Vavřince. Květiny 

byly naprosto všude.  Na obětním stole, u kříţe, na hlavním oltáři i nahoře nad svatostánkem, na bočních oltářích, 

u soch, lemovaly boční vchod, zdobily lavice i předsíně … 

Zdalipak máme tak vyzdobená i srdce? Tak nás přivítal O. Milan na začátku mše sv., kterou slouţil spolu 

s o. Brunem Mwakibingou z Tanzánie. Slavnostní ráz podtrhla i účast jáhnů ze vzdálenějšího okolí a dvou jáhnů 

místních. O. Bruno kázal o příkladu sv. Vavřince pro nás, bohosluţbu doplňovala píseň o sv. Vavřinci, kterou 

za doprovodu varhan zpívali věřící.  

 

 

… A POŢEHNÁNÍ SKÁKACÍHO HRADU 
Po mši sv. se poutníci pomalu přesunovali k faře, kde tradičnímu pohoštění předcházelo poţehnání 

vybavení pro kulturní a sportovní vyţití dětí, mládeţe, ale i dospělých na území MAS Šumperský venkov. Jedná se 

o skákací hrad, altán, stoly a ţidle pro společenské vyţití i rodinné oslavy. Skákací hrad a altán, které bude 

provozovat Rapos Rapotín, si budou moci pronajmout všechny obce i jejich sloţky a to za úplatu, stejně tak budou 



 Tam&Tam – číslo 9, ročník 4, září 2013  Strana 19  

 

moci vyuţít stoly a ţidle, které jsou umístěny na faře 

v Sobotíně a provozuje je Spolek pro děti a mládeţ 

Sobotín. K vybavení ještě patří florbalové mantinely, 

které budou umístěny v tělocvičně rapotínské školy. 

Díky tomu, ţe budou mít certifikáty Evropské unie, 

budou bezpečné pro děti a také budou připraveny pro 

konání zápasů – mezi obcemi, mezi jejich sloţkami či 

mezi ţenatými a svobodnými … A někdy třeba 

proběhnou zápasy i na mezinárodní úrovni .  

Stoly a ţidličky pro malé děti a hračky - např. 

dětská kuchyňka, garáţ, houpadlo, puzzle, Skákací 

panák budou slouţit dětem v mateřském centru Vikýrek 

ve Vikýřovicích. Na toto vybavení získal dotaci Spolek 

pro děti a mládeţ – SOL Sobotín se sídlem na faře 

v Sobotíně, a to z prostředků Evropské unie, 

přerozdělených Státním zemědělským fondem (SZIF) 

prostřednictvím MAS Šumperský venkov.  

Děti se okamţitě po poţehnání pustily do zkoušení skákacího hradu; nebýt maminek, zapomněly by i 

na hladové ţaludky. Ty nejmenší se nakupily u garáţe a kuchyňky, zkoušely houpadlo a hodovaly u stolečků 

v zářivých barvách. Pro starší byly připraveny nové ţidle vínově červené barvy a nové stoly v sále fary.  

za Spolek pro děti a mládež-SOL 

  Dana Ponížilová 
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FOTOREPORTÁŢ Z PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ CENTRA PRO RODINU 
 
Sedmikráskové předprázdninové posezení 

 

 
Příměstský tábor „Putování s Cyrilem a Metodějem“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kníţe Rostislav vysílá poselstvo k císaři Michaelovi  setkání s Cyrilem a Metodějem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obědy naší farní kuchařky evidentně dětem chutnaly  a nechyběly ani tvořivé dílny. 
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JOSEFÍNA BAKHITA 

 
(1869 ?, Dárfúr, Súdán – 8. února 1947, Vicenza, Itálie) 

 
Josefína Bakhita byla africká otrokyně a později řeholnice, žena hluboké víry 

a odpuštění. Jejím mottem byla slova: „To, co Bůh chce!“ Již jako děvčátko 

byla uloupena a opakovaně byla prodávána na trhu s otroky; jako otrokyně 

krutě strádala. Když byla později vysvobozena, stala se křesťankou a 

následně řeholnicí u kanosiánek. Zbytek života strávila ve městě Schio u 

italské Vicenzy v ustavičné službě všem. Zemřela roku 1947. Jako vůbec první 

africká žena byla dne 1. října 2000 Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. 

Její svátek slavíme 8. února. Sestra Bakhita je nazývána Černá máma, 

Africký květ či Šťastná sestra; přimlouvá se za mnohé, zejména za ty, kteří 

jsou nemocní nebo jsou v jakékoli formě otroctví a potřebují najít mír, 

odpuštění a usmíření ve svých životech. Její životní příběh byl zfilmován pod 

názvem Bakhita, květ z Afriky. 

Bakhita se narodila zřejmě v roce 1869 nebo 1870 v muslimské 

rodině v jihozápadní části Súdánu. V této zemi ţijí obyvatelé národa Dajo, 

kteří do této oblasti přišli před staletími, usídlili se zde a patří k významným 

kmenům. Rodina malé Bakhity byla šťastná a spokojená, vlastnila pole i 

dobytek. Své původní jméno si dívka moţná ani nepamatovala. Kdyţ ve věku sedmi let vytrhávala na poli plevel, 

byla unesena a prodána do otroctví. Od únosců dostala jméno Bakhita, coţ znamená „šťastná.“ Při otrockém 

zacházení však šťastná být nemohla. Vícekrát byla prodána na trzích v Chartúmu a Obejde, poznala mnoho 

tělesného i duševního utrpení. Jednou ji zbili tak, ţe upadla do bezvědomí a zůstala krvácející několik hodin leţet 

na podlaze. Později si Bakhitu koupil turecký generál, v této domácnosti byla denně bičována. Jeho ţena ji 

podrobila bolestivému tetování těla; mučitelka uchránila jen její tvář, protoţe byla velmi pěkná. Na prsou, na břiše i 

na ramenou způsobila Bakhitě 114 řezných ran břitvou na holení. Ţena navíc do jejích ran vsypala sůl, aby zvětšila 

jizvy - i utrpení dívky. Stále krvácející ji strčila do skladu, kde byla více neţ jeden měsíc, bez kousku látky, bez 

dostatečného mnoţství vody, aby si mohla očistit rány. 

V roce 1882, kdyţ bylo Bakhitě 13 let, ji zmíněný turecký generál prodal v Chartúmu italskému konzulovi 

Callistu Legnanimu. Dívka poprvé ve svém ţivotě otrokyně dostala oblečení - tuniku, která jí navrátila postavení 

ţeny. Konzul chtěl Bakhitu vrátit do její rodné vesnice, ale protoţe v době svého únosu byla dívka velmi malá, 

nepamatovala si přesně jméno svého rodiště.  

Kdyţ Legnani dostal v roce 1885 pokyn opustit Afriku a vrátit se do Itálie, vzal Bakhitu s sebou. 

Po příjezdu do Janova ji daroval svému příteli Augustu Michielimu, kterému se v té době narodila dcera a 

ošetřovatelka vykoupená z otroctví mu proto přišla velmi vhod. Manţelé Michieliovi byli dobří a spravedliví lidé, 

ale nebyli praktikující křesťané. Důleţitou roli na Bakhitině cestě víry sehrál správce domu, Illuminato Checchini. 

Bakhita ho popsala jako muţe zlatého srdce a kultivovaného vznešeného poznání. Tento člověk se o ni staral 

s otcovskou láskou. On to byl, kdo mladé Afričance jako první zvěstoval Krista a vyučoval ji náboţenství. 

Rodina Michieliova, která z důvodů pracovních povinností potřebovala odcestovat, dala svou dceru i s její 

ošetřovatelkou Bakhitou do péče katechumenického ústavu sester kanosiánek v Benátkách. Zde se Bakhita opět 

setkala s Bohem. Ve svých vzpomínkách později uvedla, ţe Boţí existenci uţ jako malé dítě tušila při pohledu na 

slunce, hvězdy a měsíc. Jiţ tenkrát si kladla otázku, kdo můţe být jejich pánem. Chtěla ho poznat a vzdávat mu 

chválu. 

Bakhita se nyní dozvěděla o „pánu“, který všechny její dosavadní majitele převyšoval. On je Pánem všech 

pánů a je to velmi dobrý Pán, zosobněná dobrota. Zakusila, ţe tento Pán zná i ji, stvořil ji a opravdu ji miluje. 

Navíc se tento Pán sám nechal zbít a nyní ji očekává „na pravici Boha Otce“. Bakhita tím získala naději – uţ ne jen 

malou, provizorní naději, ţe další majitel, ke kterému se dostane, bude snad méně krutý, ale velkou naději. „Jsem 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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definitivně milována a ať se stane cokoli, tato Láska mě stále očekává. A tak je dobrý i můj ţivot.“ Skrze poznání 

této naděje byla vykoupena; uţ se necítila být otrokyní, ale svobodnou dcerou Boţí. Pochopila nyní to, co Pavel 

zamýšlel slovy adresovanými Efeským, ţe dříve byli bez naděje a bez Boha na světě – bez naděje, protoţe bez 

Boha.  

Po návratu Michieliových zůstala v klášteře. Zřekla se jistoty a finančního zabezpečení, které jí rodina 

nabízela, jakoţ i naděje, ţe uvidí svou rodinu. „Nemohu se vrátit do Afriky, protoţe tam svou víru v Boha nemůţu 

vyznávat ani uplatňovat! A opravdu velmi miluji paní i s jejím dítětem, ale svého Boha nemůţu ztratit.“ Bakhita 

našla podporu jak u církevních představitelů, tak i u představitelů italské vlády zakazující otroctví, a byla 

prohlášena za svobodnou.  

Dne 9. ledna 1890 z rukou benátského biskupa Agostiniho přijala křest, první svaté přijímání i biřmování. 

Byla plná smíšených emocí; na jedné straně měla silný pocit vlastní nedůstojnosti, na druhé straně zase 

nepopsatelnou radost, ţe se stala Boţím dítětem. Její katechetka, Matka Fabretti, ji uklidňovala ujištěním, ţe před 

Boţí spravedlností a moudrostí je důleţitá jedině a zejména láska. 

Bakhitu velmi oslovovala tato pravda: Přes křest se staneš Boţím dítětem. „Boţí dítě, já, ubohá černoška!“ 

opakovala si neustále. „Křest mi přinesl tolik radosti, byla jsem šťastná z toho mnoţství milostí, které jsem 

dostala,“ zdůrazňovala později. „Tady jsem se znovu zrodila jako Boţí dítě!“ řekla pokaţdé, kdyţ se při návštěvě 

kostela dotýkala křtitelnice.  

Při křtu dostala jméno Josefína. Nadále zůstala u kanosiánek, v Institutu pro katechumeny, a touţila stát se 

řeholnicí. Obávala se však, ţe bude kongregaci kompromitovat svou černou pletí. Její obavy byly zbytečné, 

Bakhitu přijali a po tříletém noviciátu dne 8. prosince 1896 sloţila před benátským kardinálem Sarti svaté sliby. 

V promluvě k ní tehdy řekl: „Sloţ své svaté sliby beze strachu. Bůh se nedívá na tvou pleť, ale na tvé srdce. Jeţíš tě 

chce, Jeţíš tě miluje. Miluj ho a sluţ mu navţdy. Boha můţeme poznávat v nekonečně mnoha způsobech, ale kdyţ 

On, Stvořitel, si vyvolí svou nevěstu, vţdy vede svou sluţebnici.“ 

Jako řádová sestra Bakhita odešla do městečka Schio, kde strávila v řeholním domě 45 let. V klášteře 

pracovala na vrátnici, vařila v kuchyni nebo vyšívala. Zprvu svou 

odlišnou barvou pleti způsobovala rozruch a sama tím značně 

trpěla. Svojí laskavostí však získala srdce mnohých. Byla 

přezdívána Černá matka, Africký květ nebo Šťastná sestra. Během 

1. světové války obětavě pomáhala zmírňovat utrpení, které válka 

přinesla. S láskou se starala o raněné vojáky, přivezené do institutu, 

který fungoval jako vojenská nemocnice. Skutečnost, ţe během 

2. světové války bylo Schio uchráněno před bombardováním, 

připisují lidé svatosti sestry Bakhity. Kdyţ byl poplach, Bakhita 

řekla: „Nemějte ţádné starosti. Pán ví, co se má stát, zde se nestane 

nic.“  

V jejím srdci stále přetrvávala láska k Africe, o čemţ svědčí 

i tato její modlitba: „Ó, Pane, přece jen nemohu letět k mým lidem a 

čistým hlasem jim zvěstovat Tvoji dobrotu? Ach, kolik duší bych 

chtěla pro Tebe vybojovat! V první řadě mou matku, mého otce, mé 

bratry a sestry, ty, kteří jsou ještě otroci, všechny, všechny černochy 

v Africe. Dej, ó Jeţíši, aby i oni Tě mohli poznat a milovat!“ 

V roce 1944 se zhoršily její zdravotní obtíţe vzniklé v důsledku dřívějšího ţivota otrokyně. Deformující 

artritida a astmatická bronchitida oslabovaly její organismus. V agonii se chvílemi vracela do doby svého otroctví, 

ţádala povolit těţké řetězy a znovu proţívala hrozná utrpení. Přesto si nestěţovala. Ve svých bolestech 

kontemplovala Jeţíše na kříţi a bolesti Jeţíšovy Matky. Panna Maria ji provázela i v okamţiku její smrti, 8. února 

1947. Při plném vědomí a v povznášející moudrosti pro všechny přijala poslední pomazání. Se slovy: „Jak jsem 

šťastná, Matko Boţí, Matko Boţí!“ vyměnila pozemský ţivot za úplnou svobodu Boţích dětí.  

Svatá Josefína Bakhita nám můţe pomáhat v neřešitelných situacích zachovat si svoji důstojnost a radost 

ze ţivota. I papeţ Benedikt XVI. ji ve své encyklice Spe salvi dává za příklad jako nositelku naděje.  

Anička Rozsívalová   
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY: 

Jazykové kurzy 

Kurzovné jazykových kurzů na jedno pololetí – 1170,- Kč. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 6 studentů. 

Začátek všech kurzů v týdnu od 16. září. 

Angličtina pro začátečníky I. – Mgr. Alice Jurčíková – úterý – 16. 15 – 17. 15 hod 

Angličtina pro začátečníky II. – Mgr. Petra Janíčková – úterý - 16. 15 – 17. 15 hod 

Angličtina pro začátečníky III. – Mgr. Petra Janíčková – úterý - 17. 30 – 18.30 hod 

Začátečníci I. New Headway Elementary od 4. lekce  

Začátečníci II. New Headway Elementary od 9. lekce 

Začátečníci III. New Headway Pre-INTERMEDIATE (ukončili 15. lekci New Headway Elementary) 

 

Němčina pro začátečníky - Mgr. Alice Jurčíková – čtvrtek – 15. 30 – 16. 30 hod (od 4. lekce - učebnice: Delfin I., 

Delfin II. – od 6. lekce. 

Francouzština pro začátečníky  – Mgr. Jana Valentová – pondělí – 16. 30 – 17.30 hod, učebnice bude upřesněna 

 

Krouţky pro děti 

Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa 9.30 – 11. 30 hod 

Dopolední herna s hlídáním – úterý 9.00 – 12.00 hod – Alena Švejkovská, Dis; 30 Kč/hodina 

Veselé pískání – Alena Švejkovská, Dis – pískání na flétničku zábavnou formou; určeno pro děti od 4 – do 6 let;  

středa 14.30 – 15.30 hod , 20 Kč/30 minut 

Dopoledne s pohádkou – setkávání určené pro předškolní a mladší školní děti (4 – 8 let) nepravidelně – asi 

jedenkrát měsíčně – vţdy v sobotu dopoledne (aktuální datum i čas budou včas upřesněny). Děti se můţou těšit na 

krátkou motivační pohádku, zpívání i zajímavé tvoření. Lektorka – Mgr. Hanka Heiserová. 

 

Pro dospělé 

Cvičení s rehabilitačními prvky – Ing. Marie Vychopeňová – středa 16. 30 – 17.30 hod; 1 lekce – 30 Kč/hod 

Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můţete na tel. 777 988 864. Setkání 

jsou zpoplatněna dle domluvy. 

Modlitby matek začnou  ve čtvrtek 19. září v 17.00 a budou pokračovat kaţdých čtrnáct dní ve stejný den a dobu. 

 

KURZY  

Kurz Manţelské večery 

Doba konání: po osm pondělků od 30. září do 18. listopadu vţdy od 19.00 – 21.00 hod na farním středisku,  

Cena kurzu: 1 000 Kč /pár; sponzorská cena: 1200 Kč/pár  

Komu je kurz určen: kurz je určen všem párům, které chtějí spolupracovat a investovat do svého vztahu. Je 

vhodný jak pro mladá manţelství, tak pro ty, co spolu ţijí třeba i více neţ  30 let. Kurz je uţitečný jak pro 

manţelství bez problémů, tak pro ty, kteří mají potíţe.  

Struktura jednotlivých setkání: DVD prezentace tématu Nickem a Silou Leeovými, kteří vedou kurzy od roku 

1996. (Nicky a Sila jsou svoji více neţ 20 let, mají čtyři děti. O manţelství mluvili jiţ k tisícům lidí. Ve sboru Holy 

Trinity Brompton vedou kurz třikrát ročně a kaţdého kurzu se zúčastní okolo 100 manţelských párů); Práce v páru 

s příručkami Manţelské večery, diskuse v páru; občerstvení.  

Soukromí je respektováno, skupinová diskuse není součástí kurzu. 

Jednotlivá témata: 

 Vybudovat pevné základy, 

 Umění komunikace 

 Řešení konfliktů 

 Síla odpuštění 

 Rodiče a rodiče partnera 

 Intimita ve vztahu 

 Láska v akci 

 Slavnostní závěrečná večeře 

Přihláška na tel. 731 402 395, cprsumperk@ado.cz 

mailto:cprsumperk@ado.cz
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Příprava snoubenců na manţelství 

Od září 2013 nabízí Centrum pro rodinu Šumperk přípravu snoubenců na svátostné manţelství, kterou 

povedou vyškolení lektoři. Příprava nesupluje kontakt snoubenců s oddávajícím, ale doplňuje ho. Cílem přípravy 

je poukázat na význam a hodnotu manţelství a nabídnout příleţitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad 

různými aspekty manţelství. Jde o odhalení rozdílů v chápání a proţívání těchto aspektů a hledání, jak a zda vůbec 

lze tyto rozdíly integrovat do společného celoţivotního projektu manţelství. Tento kurz nabízí 

snoubencům základní orientaci v psychologii vztahů mezi muţem a ţenou, osvojení si základních 

komunikačních pravidel a uvědomění si moţných těţkostí a krizí ve vztahu. 

Jednotlivá témata: 

1. Rozdíly mezi muţem a ţenou  

lektorský pár: Mgr. Hana Heiserová a Bc. Kamil Heiser (absolvovali kurz pro lektory snoubenců) 

2. Předcházení konfliktům a jejich řešení 

lektorský pár: Mgr. Hana Heiserová a Bc. Kamil Heiser   

3. Láska, sexualita, rodičovství; přirozené plánování rodičovství 

a)Období známosti, láska sexualita, rodičovství 

lektorský pár: manţelé Mgr. Iva Sovadinová a Bc. Václav Sovadina 

b) Přirozené plánování rodičovství 

lektorský pár: Mgr. Iva Sovadinová a Bc. Václav Sovadina (absolvovali lektorský kurz PPR) 

4. Komunikace mezi manţeli 

lektorský pár: Mgr. Hana Heiserová a Bc. Kamil Heiser  

5. Manţelský slib, manţelský vztah; biblické základy manţelského vztahu 

lektorský pár: manţelé Mgr. Hana Heiserová a Bc. Kamil Heiser  

6. Manţelství – psychologické a medicínské aspekty 

lektorský pár: manţelé MUDr. Karel Černý a MUDr. Jaroslava  Černá 
 

Přihláška na tel. 731 402 395, cprsumperk@ado.cz 

 

 

X. PEKAŘOVSKÁ POUŤ 16.-18.8.2013 
 

Ten den dole v údolí rozkvétaly slunečnice, ale nikdo je při tom 

neokukoval, protoţe všichni spěchali do vršků, do Pekařova. Vţdyť byli uţ přece 

naladěni pátečním rejem před Hanušovickou rychtou, kde se nádherná stará autíčka 

blýskala jako nová, flašinetáři hráli zvesela, jarmareční umělec Max Fisch 

v pruhovaném tričku a černém cylindru předváděl své Panoptikum a děti létaly 

na orlí houpačce ... A kdyby jim to pak v sobotu ještě nestačilo, tak všichni mohli 

celé nedělní dopoledne prosedět na trávníku ve stínu bílého štítu Ruční papírny 

ve Velkých Losinách a poslouchat. Poslouchat melodie ze starého Rakouska 

i české lidové anebo přivírat oči při francouzských písních, které umí být bujaré, 

ale i pomalé jako líné vody Seiny, roztodivné jako vůně paříţských uliček či 

nadějeplné jako plachty na modrém moři ... 

To sobotní ráno vyšlo několik nejvěrnějších poutníků v dobrých pohorkách i náladě s poţehnáním 

z Velkých Losin a do Pekařova dorazili uţ kolem desáté. A tak měli dost času porozhlédnout se po stáncích 

s řemeslnými výrobky a pouťovými tretkami i dobrotami ještě před jedenáctou. Tehdy všechny poutníky, 

flašinetáře i návštěvníky poutě přivítal v kapli Nanebevzetí Panny Marie P. Bruno Mwakibingo. Mluvil o dnešním 

velkém svátku, o arše úmluvy a její schráně i o Panně Marii, která byla ţivoucí schránkou Boţí, a proto byla vzata 

na nebe. 

O pár chvil později oficiálně zahájil na pódiu se starostou Jindřichova 10. Pekařovskou pouť a 

4. Mezinárodní setkání flašinetářů. Pak uţ se představovali flašinetáři z Čech i Moravy, Slovenska i Slovinska, 

mailto:cprsumperk@ado.cz
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Švýcarska i Francie, Německa i Polska. Před nimi se uprostřed řady bělal velký flašinet, který přivezli 

z brněnského muzea, aby se alespoň na chvíli podíval domů! Vţdyť nápis na něm praví: „F. Kolbs Sőhne 

Beckengrund Mahren“ - tedy je tu správně: Na Moravě v Pekařově (dříve Beckengrund), kde desítky let ve své 

dílně na nejvyšším místě kotlinky vyráběli flašinety a varhany členové rodiny Kolbů. A jen jeden den v roce je 

na svém místě k zahlédnutí to dávno zmizelé stavení a před ním sám mistr Kolb v pracovní zástěře, jak se 

zaloţenýma rukama moudře shlíţí dolů na ten pouťový rumraj.  

A uprostřed tohoto hemţení se teď právě začernaly třírohé klobouky a kalhoty do půli lýtek, matně 

blýskavý šat svatební i dívčí drobně kvítkovaná. Ta krojovaná druţina z Podesní pak proplouvala mezi 

návštěvníky, aţ ji dolů ke kapli přilákal hřímající Max Fisch: „Veleváţené publikum, to jste ještě neviděli...“ a 

opravdu ne – panoptikum čítající pravou mořskou pannu, hady proskakující ţhavou obručí i bleší cirkus... 

Chvíle tichého naslouchání nastala aţ kdesi nahoře nad krajinou u znovuobnovené Hilbertovy kapličky 

Panny Marie Lurdské. Otec Bruno tam v překladu p. Milana Palkoviče vyzýval k modlitbě i zamyšlení nad tak 

„všední“ věcí, jakou je voda. Vţdyť právě v Lurdech tryská zázračný pramen a celá naše krajina tady u nás je 

bohatá vodou oproti jeho domovině v Africe. A ještě svahilské poţehnání moravské krajině a „Babajetu“ tedy 

česky „Otčenáš“. 

Potulní flašinetáři stále zpívali a hráli, mezi stánky k veteránům a zpět projíţděl opravdický indián na 

motorce, děti se vozily na koních a plnily úkoly na dětské pouti inspirované Báchorkami z Podesní. A pak zazvonil 

zvonec a pohádky byl ... začátek! Divadelní společnost TYJÁTR uvedla loutkovou hru Herkules. Zazněla 

harmonika a slovenština pana Ivana Gontka, kráľ si stýskal, krásná kráľovna Alceska sa obetovala, knieţa pekiel 

škodil a Gašparko kúzlil smiech. 

A pak nastalo vyvrcholení celé pouti. 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie byla plná 

k prasknutí, z kůru zněl zpěv Scholy od sv. Jana 

Křtitele, zezadu doprovázela hudba linoucí se 

z flašinetu. Ze sakristie vyšli před oltářní stůl 

slouţit Mši svatou P. Mwakibingo, P. Dolák a 

P. Palkovič. Jeden z daleké Tanzánie a další 

ze dvou údolí, mezi nimiţ se na vršcích skrývá 

Pekařov, osada dnes takřka opuštěná, kdysi 

Beckengrund, osada, ve které lidé v potu tváře a 

bázni Boţí ţili stovky let. Kněţí vešli a všichni 

povstali. Mezi hlavami se blýskly výšivky na 

širokých čepcích zdejšího kroje. A vtom vešel i Duch Svatý. Jak jinak si vysvětlit ten překypující pocit, který svírá, 

hladí i těší, ten pocit, ţe všechno snaţení kolem této kaple skrytě umírající před lety mezi stromy nebylo marné, 

naopak... A na závěr slavnostně zahlaholil zvon, nově zavěšený ve věţi kaple. Kdo ví, po kolika letech se nesla ta 

majestátní hudba horským údolíčkem? 

Ale ještě tu zní i flašinet, který doprovází při vyvolávání kramářské písně pár nadšenců a ztracenců (Kde 

asi setrvával ten sedmiletý „starý rychtář Miller“, který nebyl k nalezení, kdyţ obecenstvo uţ podupávalo a nervní 

matka ho vyvolávala do mikrofonu? Přece prolézal potok rourou pod mostem a tam to prostě slyšet nebylo!). 

Dívenka s hlavou zakloněnou, aby ukazovátkem správně trefila obrázky od Petra Válka, zlý francouzský hejtman 

padl úderem kartónového misníku a celistvost hlavy mu zachránil kotlík na hlavě... no drsný to bylo tenkrát 

v Beckengrundu, jo, jo! 

Nahoře uţ vyhrává kapela Lišajband, stánky se skládají, děti uklízejí, kolovrátky uţ dozpívaly. Slunce 

zapadlo a přišla noc. Ještě posledních pár věcí naloţit na vozík, pana Kolba i s dílnou zavést do kaple, kde 

vyzývavě splývá provaz shůry. Všichni se shodnou, ţe si to zaslouţíme my i celá dnešní slavná pouť. A tak zazpívá 

zvon, vţdyť něco krásného končí a zvonice nad námi se vzpíná k nebi přesně do srdce souhvězdí Labutě – toho 

zářícího kříţe z hvězd severní oblohy.  

Karla Černohousová 
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Ještě jednou zdravím všechny. V tomto článku nejprve naváţu 

na to, co jsem psal v úvodníku. Psal jsem o kříţích, které si máme vzít 

s sebou na pouť. Kříţ byl, je a bude znamením křesťanů. Byl, je a bude 

znamením důleţitým pro kaţdého z nás. Pamatuji si jednoho 

patnáctiletého chlapce, který přišel a prosil, abych mu poţehnal kříţ. 

Kdyţ jsem to udělal, řekl: „Otče, toto bude první kříţ, který kdykoliv 

visel v našem domě. Mamka dlouho nechtěla dovolit, abych ho doma 

pověsil. Ale po dvou letech od dne, kdyţ jsem začal chodit do kostela, mi 

to dovolila. Řekla, ţe vidí, ţe se mnou to chození do kostela (původně 

kvůli babičce) udělalo něco dobrého a ţe teď to není prázdné gesto. Ţe 

vidí, jak je to pro mne důleţité a ţe mi to dovoluje, protoţe si za tím 

stojím.“ Maminka, i kdyţ nevěřící, byla moudrá. Cítila, ţe kříţ nemá být prázdným znakem. Asi po čase pochopila, 

ţe nemůţe odporovat, kdyţ viděla neklamanou víru svého syna. Kéţ by kříţ nebyl nikdy pro nás prázdným 

znakem! Někdy ale můţe a má plnit kříţ opačnou rolí: roli budíku! Připomínat nám, ţe jsme věřící, být výčitkou 

svědomí, nenechat v nás uspat víru. Ať je to tak nebo onak, neměli bychom se bát mít kříţe v našich domech a 

nejen tam ... O prázdninách jsem byl na cestách a byl jsem milé překvapen, ţe v Rakousku či v Itálii jsem viděl kříţ 

na mnoha nečekaných místech: na benzinkách, v restauracích, u vchodu na koupaliště, v obchodech ... Byl to 

příjemný pocit, hned jsem věděl, ţe jsem „u svých.“  Podívejme se kolem sebe. Moţná, ţe by bylo vhodné pověsit 

kříţ doma či jinde, darovat ho dětem či vnukům, zvláště tam, kde se na to prostě pozapomnělo při zařizování 

nového domu či bytu. Věci, které kdysi byly samozřejmostí - jako kříţ v křesťanských domech - dnes uţ mnohdy 

samozřejmostí nejsou. Ať je naše pouť příleţitostí podívat se, zda má kříţ místo nejen v našich srdcích, ale i 

viditelně venku, v místech, kde ţijeme a pracujeme, pokud je to moţné. Pokud jsme křesťané, nesmíme se za to 

stydět.  

Ještě bych vás chtěl upozornit na něco jiného, a doufám, ţe to přijměte v dobrém. Letos jsme o prázdninách 

proţívali období veder, pro mnohé k nevydrţení. Je to pravda. Přesto si myslím, ţe v naších kostelech aţ tak horko 

není a mimo to prostředí kostela vyţaduje úctu, která se vyjadřuje vhodným oblečením. Opět, dříve to bylo 

samozřejmostí, dnes uţ asi není. Přijít do kostela, navíc v neděli, v oblečení vhodném tak na pláţ nebo do lesa by si 

dříve nikdo nedovolil. Chodilo se ve vyleštěných botech a ani sandály nepřicházely v úvahu ...  Dnes se nám ty 

hranice jaksi posunuji a přestáváme vnímat, ţe kostel je místo zvláštní, které vyţaduje důstojný oděv. Nepatří tam 

„mini,“ tílka, šortky, pláţové nazouváky, a ani výstřihy či obnaţená záda a ramena. Kdyţ jsem byl letos v Itálii, 

do kostelů nebyli vůbec vpouštění skoupě oblečení turisté. Je to tam jasně dané. Platilo, ţe musí mít aspoň krátké 

rukávy a kalhoty aspoň po kolena. Popřípadě si museli u vchodu vypůjčit kalhoty či šátky na ramena a teprve 

potom mohli dovnitř. A je to správné. Zatímco u nás si z toho nic neděláme, nám to přestalo vadit. Bojím se, 

ţe mnozí z nás by v Itálii neobstáli. Dvojnásobně to platí pro ty, kteří v kostele konají nějakou sluţbu. Kdyţ mám 

vystoupit před celé shromáţdění a číst Boţí slovo, musím být vhodně oblečen. V jiném prostředí, například 

na koncertě, bych si nedovolil vystoupit před publikum v kraťasech a tílku ... A na mši svaté ano? Nebo je vhodné 

číst čtení v sukni sice krásné, ale tak skrovné, ţe posluchačům nezbývá jiná moţnost soustředění, neţ spustit hlavu, 

anebo namísto poslouchání chválit Pána za krásu stvoření ...? Pozoroval jsem to o letošních prázdninách 

na několika místech, ale neměl jsem odvahu napomínat lidi osobně. Bylo mi to trapné. Proto to píši všeobecně 

všem a doufám, ţe se to setká s pochopením. A aţ přijde další horké období, pamatujme na to. A veďme k tomu 

i děti. Udrţujme jistou úroveň v této oblasti - bude nám s tím líp. 

Od září začíná školní rok a s ním i výuka náboţenství. Proto prosíme všechny rodiče, aby na to mysleli. 

Níţe vám přinášíme rozvrh vyučování na farním středisku v Šumperku. Moţná, ţe někomu z jiných farností 

děkanátu, kdo dojíţdí do Šumperka do školy nebo na krouţky, bude vyhovovat docházka do náboţenství u nás.  

Moţné to je, stačí se přihlásit.   



 Tam&Tam – číslo 9, ročník 4, září 2013  Strana 27  

 

Od září také zveme na kurz přirozeného plánování rodičovství. Podrobné informace jsou na plakátku. 

Věřím, ţe se stane pomocí pro všechny manţele, kteří jsou v této oblasti nejistí a pomoc potřebují. Boj 

o manţelskou čistotu tak, jak nám ji ukazuje církev v katechismu, je jedním z mnoha ţivotních bojů. Nesmíme 

podle té jedné oblasti hodnotit člověka či udělat z ní středobod či jediné kriterium kvality křesťanského ţivota. 

Nesmíme ale také tuto oblast z našeho zorného pole odepsat a boje se vzdát. „Přes veškeré potíže a vlastní selhání 

jsme povoláni vnášet do světa čistotu a řád v oblasti sexuálního života.“ Tato slova jsem napsal v Tam&Tamu před 

několika měsíci a stále si za nimi stojím. Srdečně zvu.  

Na konec cítím povinnost přidat svůj krátký komentář k článku o pouti do Medjugorie. Jsem rád, ţe pro 

mnohé je návštěva tohoto místa posilou ve víře a povzbuzením. Slyším to z mnoha stran, i kdyţ ne všechny reakce 

jsou zrovna takové. Nechci také ani v sebemenší míře znehodnocovat pozitivní záţitky sestry Jany, autorky článku, 

kterou znám, mám rád a moc si jí váţím. Všem účastníkům Mladifestu přeji, aby jejich víra porostla a aby to bylo 

vidět. Musím však upozornit, ţe do Medjugorie smíme putovat jako na poutní místo neboli místo mariánské úcty, 

nikoli jako na místo zjevení. Ţádnému mariánskému zjevení, stejně jako všem soukromým zjevením nemusíme 

nutně věřit. Nejsou to články víry. Pokud jsou však schválené církví, bezpečně jim věřit můţeme a máme jistotu, 

ţe nás nesvedou na scestí. I soukromá zjevení jsou způsobem, jaký Bůh vyuţívá, aby nás přivedl k sobě. Zde však 

věřit nejen nemusíme, ale ani nesmíme přijímat a šířit údajná zjevení jako jistě pravdivá. Musíme počkat na úsudek 

církve. Prozatím platí, ţe „poutě do Medjugorje, jeţ berou Medjugorje jako místo pravého mariánského zjevení, 

by neměly být organizovány ani farností ani na diecézní úrovni. Jsou povoleny za předpokladu, ţe nejsou 

povaţovány za autentizaci událostí, které stále probíhají a které stále vyţadují odborné vyšetření v církvi.“ 

(kard. Bertone). Nad subjektivními, osobními pocity, které nijak neodsuzuji, musí zvítězit poslušnost autoritě. 

Pokud je něco opravdu Boţí, Pán vţdy najde cestu, aby o tom přesvědčil církev. Bylo tomu tak v mnoha případech, 

bude i v tomto. Zdravé a dobré ovoce návštěvy Mladifestu v Medjugorje však ať roste a zraje.   

Boţí poţehnání a ochranu Panny Marie přeji všem na celý začínající rok práce v našich farnostech. 

P. Slawomir 
 

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŢENSTVÍ V ŠUMPERKU 2013/2014 

 

Sedmikrásek  středa 9.30-11.30 hod. Jana Valentová 

předškoláci a 1. třída středa 15.00-16.00 hod.  Lenka Špatná 

2. – 3. třída úterý 15.00-16.00 hod. Marie Sovadinová 

3. – 4. třída  pondělí 16.00-17.00 hod. Hana Havlíčková 

4. – 5. třída pondělí 15.00-16.00 hod.  Hana Havlíčková 

6. – 7. třída středa 14.30-15.30 hod. Věra Schlemmerová 

8. třída pondělí 17.00-18.00 hod. Pavel Rozsíval 

9. třída + středoškoláci  pondělí 18.00-19.00 hod. Eva Rozsívalová  
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CONSILIA MARIA LAKOTTA 

KLAUZURA, VSTUP ZAKÁZÁN! 
 

 

 

Nyní se na mne obrátila sestra Gloria. 

„Uţ víš, Eileen, ţe máš příští týden ministrantskou sluţbu – s Klárou?“ 

Vyskočila jsem. Obávané nařízení bylo zde.  

„Jak to, uţ se dost trápím s varhanami!“ 

„Máme ještě sestru Marii Kláru, dříve to také stačila sama. Myslím, ţe ta tvoje hra za mnoho nestojí, včera 

jsi vynechala refrén.“ 

„To je pravda, ale byla tam tři „b“, a to já ještě neumím.“ 

Postulantky se smály, zřejmě s ulehčením, ţe se při hře na varhany nemusely měsíčně střídat. P. Donatovi 

nebylo zrovna vhod, ţe nová, neobratná začátečnice zpřevrací kaţdou chvíli celou zákristii a skříň na paramenta; 

ministrováním se totiţ zacvičovala také sluţba zákristiánky. Byla jsem velmi vzrušena, neboť mešní kalichy a 

pateny neuvidí člověk normálně tak zblízka. 

Postulantka Rita mi důkladně vysvětlovala – zatímco jsem obdivovala posvátné nádoby – co všechno musím 

a nesmím dělat. Poslouchala jsem jen na půl ucha, kdyţ se mi snaţila vysvětlit, jak mám například ráno poslouţit 

P. Donatovi při oblékání kněţských rouch. 

„Slyšíš, sestro Eileen,“ šeptala svým něţným, velmi vysokým hlasem, „kdyţ řekne: ‚Cingulum, prosím,‘ 

podáš mu šňůru na bílé spodní roucho a zároveň srovnáš několika obratnými hmaty záhyby alby. Ty má dobroto, 

co jsem vytrpěla, kdyţ jsem to ještě neuměla. Alba se vlekla za knězem, šlápl na krajku a roztrhl ji. Co jsem se 

naplakala!“ 

Zaslechla jsem jen dvě poslední věty, neboť kdyţ sestra Rita plakala, rozrušilo nás to všechny. Byla typem 

bezmocného, úzkostlivého stvoření a kdyţ něco popletla a to se přihodilo kaţdé postulantce často, vypukla 

v bolestný pláč. Chodila celé dny s červenýma očima, ačkoliv naše matka postulantek i sestra Amabilis ji 

upozorňovaly vţdy jen nejjemnějším tónem. Při sebemenším napomenutí se topila v proudech slz. 

Kdyţ mne P. Donatus uviděl v zákristii, pokývl hlavou. „Doufám, ţe nejste takový ubrečenec jako vaše 

předchůdkyně,“ řekl vesele, ale přísně si mne prohlíţel. Zdá se, ţe byl spokojen. Všechno jsem dnes ráno v zákristii 

urovnala, aniţ bych se třásla úzkostí, ţe snad některá věc není na svém místě. Hned na to začal s obvyklými 

modlitbami, jimiţ začíná kaţdý kněz při oblékání humerálu. 

Rozloţila jsem podle předpisu krásnou sněhobílou albu se širokou háčkovanou krajkou tak, ţe do ní mohl jen 

vklouznout. Sáhla jsme po cingulu, kterým se alba přepáše a urovná. Co mi to sestra Rita ještě říkala? Měla jsem je 

také zavázat? 

Vymstilo se mi, ţe jsem ji neposlouchala. P. Donatus stál a čekal několik vteřin. Drţel paţe trochu stranou od 

sebe a dokončoval své modlitby. Kdyţ jsem byla ještě nerozhodná, řekl krátce a netrpělivě: „No tak, hop!“ 

Všichni dobří duchové! Trhla jsme sebou, popadla dlouhé cingulum a objímajíc mohutného patera ze zadu, 

snaţila jsme se je vpředu zavázat, aniţ bych ovšem jeho značně kulatý objem obsáhla. P. Donatus se rozesmál, 

uchopil rychle šňůru, pevně ji zavázal a utřel si slzy smíchu. 

„Cingulum mi máte dát do rukou,“ řekl pak zajíkaje se ještě smíchem. Stálo ho to námahu, neţ se zase 

soustředil a mohl pokračovat v oblékání. Rychle jsem sloţila vzadu záhyby, aby se roucho netáhlo po zemi a – byli 

jsme konečně hotovi. 

Tato malá příhoda zbavila P. Donata trvale obavy, ţe bych mohla být plačtivou nánou. Kdykoliv mne potkal, 

usmíval se a jeho příběh koloval v konventě jako podařený vtip. Sestra Rita na mém místě – zahanbena a uraţena – 

by se byla uţ nikdy neodváţila vkročit do zákristie. Nechci však tvrdit, ţe jsem dobrá ministrantka. Postulantka 

Klára, která se současně se mnou zacvičovala, vykonávala svou sluţbu v zákristii určitě lépe, ale především 

zboţněji. Jednou jsem ji překvapila, jak tajně přitiskla rty na patenu. 

„Ty,“ pravila jsem, „svatých nádob se nesmíme dotýkat ani holou rukou!“ 

Celá se začervenala. 

„Och,“ řekla rozpačitě, „neprozraď mne, sestro Eileen, ale kdybych byla muţem, stala bych se knězem,  

a co bych za to dala, kdybych mohla být zákristiánkou aţ do smrti!“ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Podivila jsem se: „Proč jsi tedy nešla do řádu rozjímavého, kde je věčné klanění?“ sklopila svoje krásné, 

zasněné oči, jako bych se dotkla tajemství jejího srdce. 

„Je to kvůli misiím, nechtěla jsem být jenom sama šťastná.“ Nerozuměla jsem jí. Co tím mínila? 

„Nikdy jsi na to nemyslela, Eileen, ţe je to milost a ne pouhá náhoda, ţe víme o vtělení Kristově a o jeho 

přítomnosti v Nejsvětější svátosti? Miliony o tom nevědí, proto potlačuji svoji touhu v tichu se někde stále klanět. 

Chtěla bych jít do celého světa a jako dominikánka přinést štěstí této pravdy všem. Tys nemyslela na misie, kdyţ jsi 

sem přišla?“ 

Byla jsem zahanbena. Rychle jsem se obrátila a kutila něco ve skříni s paramenty. 

„Ne, byla to pro mne vlastně vedlejší věc. Ale ty máš jistě správné pochopení. Nechtěla bys dnes odpoledne, 

Kláro, při svátostném poţehnání místo mne okuřovat Nejsvětější svátost?  Zdrţím se s rozsvěcováním, bylo by to 

skoro jako s Kainem a Ábelem.“ 

Moje spolusestra se usmála. 

„No dobře. Jeden druhého břemeno nesme a tentokrát je tím břemenem jenom kadidelnice!“ 

Zasmála jsem se. Udivilo mne, ţe při své tiché povaze má Klára smysl pro humor. Byla mi proto tím milejší. 

Ať uţ byla filmovou hvězdou nebo ne, začala jsem ji mít ráda jako přítelkyni.  

„Tak dobře,“ řekla jsem. „Pater Donatus určil sice mne, ale jako ministrant jistě také ledacos vyvedl, 

to známe.“ 

„A odkud?“ chtěla vědět Klára. 

„Od mých bratrů,“ řekla jsme hrdě, „to jsou darebáčci.“ 

„Ach, škoda,“ odpověděla Klára a pomáhala mi hbitě při chystání velkého pluviálu, jejţ pouţíval P. Donatus 

při odpoledních bohosluţbách. „Byla jsem bohuţel jediné dítě.“ 

„Jak to byla?“ 

Odvrátila se. „Moji rodiče jiţ zemřeli. Oh, odpusť, nemáme si přece nic vyprávět ze svého soukromého 

ţivota. 

„Sestro Kláro, jsi příliš přesná, nic něţnějšího bys mi nemohla sdělit. Kdybys tušila, co vše bych chtěla 

o sestrách vědět! Nejsi nikdy zvědavá?“ 

Potřásla pomalu hlavou, potom řekla rychle: „Přece někdy. Alespoň, co se tebe týká.“ 

Měla jsem radost, jakou mívají děvčata z prvního nesmělého vyznání lásky plachého hocha. Rychle jsem ji 

objala. 

„Kláro, to je príma, ţe smíme spolu pracovat. Co to zase vyzvání? To stálé klinkání mě znervózňuje.“ 

Usmála se: „Znamení, ţe mlčení skončilo. Víš, ţe se budeme muset v sobotu zase vyznávat?“ 

Zamračila jsme se. Bylo to takové nepříjemné klášterní cvičení, které mi zpočátku nahánělo strach! Scházely 

jsme se koncem kaţdého týdne a vyznávaly vkleče v přítomnosti matky Amabilis – později v noviciátě 

v přítomnosti generální představené – svá pochybení proti řeholním pravidlům, za čeţ jsme dostávaly ne sice 

políček, ale pokárání. Nespočívalo v nějakých zvláštních kajících skutcích, ale v krátké modlitbě. 

Jedna věc mě v prvním týdnu pobuřovala. „Proč vlastně klečíme, kdyţ matka Amabilis je přece jen člověk? 

Nikdy v ţivotě jsem se ţádnému člověku ani nepoklonila, to uţ jsme jako malé děvčátko byla vzpurná jako 

oslíček.“ Byla to naše dlouhá postulantka Eva, které jsem se tak podráţděně tázala. Byla mi vţdy sotva 

dosaţitelným vzorem aţ puntičkářské věrnosti a zachovávání pravidel. Pracovala jako hodinový stroj. Matka 

Amabilis nalezla jen stěţí nějakou příčinu k jejímu pokárání. Její sebeobţaloby byly pouhými fantaziemi.  

Eva, děvče zralejšího věku, špičatého, přímého obličeje, v němţ svítilo husté černé obočí, pohlédla na mne 

udiveně. „Nevšimla sis, ţe přímo nad matkou Amabilis visí na čelní stěně velký kříţ? Před ním klekáme – a téţ 

proto, ţe z rozkazu Boţího nás má vychovávat.“ 

„Eh,“ mávla jsem rukou, „kdyţ přestoupení pravidel není hříchem a nemusíme se z něj zpovídat, k čemu 

takové slavností obřady při vyznávání?“ 

Eva na mě zděšeně pohlédla jako na kacířku. „Sestro Eileen, ty máš ale tvrdou irskou palici. Ne, nikdo mi 

neprozradil, kdo jsi a odkud jsi, ale ţe jsi Irčanka, se pozná hned, jak otevřeš ústa.“ 

Spokojeně jsem pokývala: „Souhlasí, nikdy nás k ničemu nedonutili. Ale coţ ty jsi docela bez citu? Nikdy se 

v tobě neprobudí odpor, sestro Evo?“ 

Dlouhá sestra na mne zaraţeně pohlédla, pak celá zčervenala. „Prozradím Ti tajemství, ale jen proto, ţe ti 

snad pomůţe zkrotit tvoji pýchu. Budu-li řeholnicí, pak jen se zaťatými zuby. Ano, je tomu tak. Při kaţdém 
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rozkazu, jehoţ správnost mi není hned jasná, musím sebe jako pejska popadnout za kůţi a přinutit se takřka se 

zjeţenou srstí učinit, co Pán chce. Tak a teď víš, co mě stojí sobotní odpoledne.“ 

Stála jsem tu s otevřenými ústy. Eva se klidně otočila a odešla. Proto působila vţdy tak strnule a ztuhle! Jaké 

to vnitřní boje! Běţela jsme za ní a uchopila ji za paţi. 

„Děkuji pěkně, myslím, ţe mi to opravdu pomůţe, ale řekni, proč to děláš?“ 

Eva se na mne podívala takřka nevrle. „Ještě nikdy jsi neslyšela o smíru?“ zabručela a snaţila se zmizet. 

Celý konvent se musel smát, kdyţ nadešel náš velký ministrantský nedělní den a kadidlo se mělo v naší 

kapličce vznášet k nebi. Nikdo netušil, ţe právě Klára zavdá příčinu ke smíchu. Kdyţ jsem se tak heroicky zřekla 

čestného úkolu okuřovat Pána, převzala Klára obtíţnou úlohu, ţe podá kadidelnici tak, aby se šňůry nezapletly a 

aby kouř opravdu nerušeně stoupal vzhůru. Sestry Panny Marie čekaly pohrouţeny v blaţenou poboţnost, zatímco 

prostorami svatyně znělo „Tamtum ergo.“ P. Donatus klečel v krásném pluviálu, který jsme mu bez nehody 

pomohla obléct, uprostřed před oltářem. Já jsem zvonila, neboť jsme přebrala za Kláru všechny vedlejší úkoly a ona 

byla plně zaměstnána jen zlatou kadidelnicí. P. Donatus jí trochu zamával, kadidlo hořelo, ale hlavní věc teprve 

přišla. Je zvykem, ţe kněz sám přidá kadidlo do ohně. Klára se zdála zmatená a ne zcela pozorná. 

„Lodičku,“ zašeptal kněz a mně to náhle projelo všemi údy. Slíbila jsem, ţe přichystám také malou nádobu 

s kadidlem.  

„V zákristii,“ vydechla jsem a křečovitě drţela zvonek. Klára si uvědomila své choulostivé postavení 

a pohlédla na monstranci jako ten, kdo se má probojovat k těţkému rozhodnutí. Pak sklonila hlavu a odevzdána 

do svého osudu šoupala se po kolenou do blízké zákristie; tam teprve povstala, vzala lodičku a jako ve snách se 

vrátila zase po kolenou – nemajíc ani tušení o tom, ţe jedná k povyraţení celého konventu – bledá, smrtelně váţná, 

drţela lodičku v obou rukách. 

P. Donatus se divil, proč se v naší 

kapli rozlehlo hlasité kašlání a kýchání. 

To přece nebyl způsob dobře 

vychovaných sester. Dokonce i naše 

generální matka si utírala oči, jak jsem 

zjistila postranním pohledem zpět do 

první lavice. Zboţný konvent se smál a 

také P. Donatus se usmíval. A mohu 

s jistotou tvrdit, ţe se náš Pán 

v nejsvětější svátosti smál s námi. 

Vţdyť on není zamračenou modlou, 

nýbrţ laskavým Bohem s lidským 

srdcem. 

Dříve neţ se kdo v kapli smíchem 

zadusil, dospěla sestra Klára 

k P. Donatovi, jehoţ hlava hořela jako 

oheň. Chvatněji, neţ jeho klidný způsob 

připouštěl, vzal jí z rukou lodičku, 

přisypal kadidlo a důrazně šeptal: 

„Vstát!“ 

Sestra Klára se tvářila, jako by 

svět kolem sebe nechápala. V nej-

slavnostnějším okamţiku poboţnosti má 

vstát? Ne, ne. Musela se přeslechnout. 

Pokorně vzala kadidelnici, šoupala se 

po kolenou na své místo a postavila ji 

konečně na stupeň. Neţ se konvent 

uklidnil, uplynulo několik minut. Vstala 

jsem a přisunula knězi schůdky. 

On vystoupil nahoru, sestoupil, pomalu se otočil a ţehnal rozveselenému konventu s úsměvem velmi vřelým. 
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Jen jediná nic netušila a byla váţná jako archanděl – moje milá spolusestra Klára. Hluboce skloněna, bila se 

v prsa a vyslala zanícený pohled k nejsvětější svátosti, kterou P. Donatus ukládal do svatostánku. Kadidlové nářadí 

se teď mělo odnést. Tentokrát Klára vstala, uměla tedy bohudík ještě chodit. 

Sotva vstoupil do zákristie, spustil P. Donatus na nic netušící postulantku hromovým hlasem: „Sestro Kláro, 

co vám to jen vlezlo do hlavy, ţe jste nevstala, abyste donesla lodičku? Vysvětlete mi to prosím!“ 

Sestra Klára se na něho polekaně podívala. „Měla jsem vstát, otče?“ tázala se nedůvěřivě a udiveně. 

„No ano, copak jiného? Pomyslete si, jaká to byla podívaná, kdyţ jste se na kolenou posouvala do zákristie! 

Chtěla jste Matku Boţí a všechny dominikánské svaté, kteří na nás shlíţejí, rozesmát nebo co?“ 

Zaraţeně mlčela sestra Klára několik vteřin. Pak se jí celá situace vyjasnila a zvolna se začervenala. 

„Otče Donate, při pohledu na velkou svatou hostii, která mi byla tak hrozivě blízko, jsem prostě nemohla 

vstát.“ 

„Tak?“ mumlal P. Donatus, nyní sám velice udiven. „Jak to nemohla? Já také stojím a jsem přece kněz.“ 

„Ano,“ pokývla Klára, „vy otče, jste přece zvyklý, ale já jsem myslela, ţe by do mě sjel blesk, kdybych se 

odváţila vstát v tak těsné blízkosti Boha.“ 

P. Donatus uţ neřekl ani slovo. Pozoroval postulantku Kláru svýma velkýma černýma očima a nedovedu říci, 

co všechno v tom pohledu bylo: veselost, dojetí a také velká úcta. Tím větší bylo mé zklamání, kdyţ krátce na to 

byla sestra Klára odvolána ze sluţby v zákristii s chladnou poznámkou generální představené, vyslovenou 

hlubokým muţským basem: „Ve sluţbě oltáře nemůţeme potřebovat ani nervózní ani blouznivé sestry.“ 

K mé velké ţalosti mi byla přidělena robustní a hlučná sestra Gloria. To byla postulantka, která mi byla 

nejméně sympatická. Co však vzala do ruky, bylo vţdy v pořádku a nebylo pak příčin ani k pláči, ani k smíchu. 

Příliš robustní a zdatní lidé jsou mi vţdy nepříjemní. Nemohla jsem pochopit, proč tichá Klára byla při kaţdé 

příleţitosti pokořována. 

Nastal půst a ve vší přísnosti a odloučenosti postních týdnů jsme měly přece příjemnou změnu. Cvičily jsme 

horlivě divadlo na Velikonoce, totiţ pro den příchodu vizitátora, vyslaného k nám naším biskupem. Byl to 

monsignore, veledůstojný pán, tomu se muselo předvést něco vybraného. Kýče a nevkusné dojímavé hry byly 

u dominikánek vţdy zavrhovány, vše, co se nám podávalo jako duchovní strava, muselo být prvotřídní. Volily jsme 

tedy starošpanělskou náboţenskou hru, kterou jakýsi učený dominikán přeloţil do střízlivé angličtiny, aniţ by ubral 

příliš z klasické krásy kusu. 

Postulantky se zvědavě dohadovaly, kdo povede reţii a kdo bude hrát hlavní úlohu, totiţ Marii Magdalenu, 

které se náš Pán první zjevil. Mé vlastní očekávání bylo plně uspokojeno, kdyţ se rozhlásilo, ţe naše novicka Marie 

Klára převezme nejen reţii, ale i roli Marie Magdaleny. Nebylo jiţ nejmenších pochybnosti. Klára Nell, filmová 

hvězda světového jména, měla nejlepší zkušenosti na tomto úseku – a sestry chtěly velkému pánovi imponovat. 

My, nejmladší klášterní příslušnice, jsme dostaly vesměs vedlejší úlohy. Naše nejstarší a nejdelší 

postulantky, Eva a Gloria, byly přijaty do vojska. Evu, která se svým poněkud zatrpklým a asketickým způsobem 

probojovala k vojenské poslušnosti, a robustní, rozšafnou Glorii strčit do uniforem římských legionářů, to nebyla 

špatná volba. 

Postulantka Mariana hrála zahradníka v Getsemanech. Tak byly obsazeny naše tři muţské úlohy. 

Sestra Rita byla ze hry vyloučena, poněvadţ se hned na první zkoušce křečovitě rozplakala, kdyţ se při 

odříkávání úlohy uprostřed věty zakoktala – to by tak ještě scházelo! Radila jsem důrazně, aby ji zařadily do sboru 

plačících ţen u hrobu, ale sestra Marie Klára se nedala přemluvit. Rita tedy byla vyloučena; rovněţ Betty, která 

nemohla vytvořit ţádnou důstojnou postavu a hodila se do Orientu jako velbloud do Kanady. Zbývaly jsme tedy uţ 

jen Dolly a já, aby naše skupina byla plně zaměstnána. Klára byla andělem zvěstujícím zmrtvýchvstání, poněvadţ 

měla nejvíce oduševnělý andělský obličej, ale rozhodná slova, kterými se anděl obrátil na plačící ţeny, říkala sestra 

Dolly. Její hlas byl tvrdší, jako hlas mládence – neboť podle Písma podobaly se nebeské bytosti zářícím 

mládencům. Klára se měla jen mlčky posadit na odvalený kámen. Bez odmluvy přijala nepatrnou úlohu. Zřejmě jí 

bylo hraní divadla lhostejné. Nejdůleţitější postulantská úloha připadla mně. Byla jsem jednou ze tří Marií, které 

spěchaly s Magdalenou ke hrobu. Nebyla jsem asi také ţádnou velkou hvězdou, neboť jsem Marii Kláře nikdy 

vyhověla. Ovšemţe jsem poslechla všech jejích nařízení, ona tomu přece musí rozumět, ale potichu jsem se divila. 

Moje pojetí bylo často úplně opačné. Ve svém dřívějším povolání jsme viděla sluţebně i soukromě mnoho 

divadelních kusů, nejsem tedy v tomto ohledu tak nevědomá. 
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Novicka Marie Klára řádila jako mocný reţisér velkého divadla. Postrkovala nás, kárala víc, neţ chválila 

a prohlašovala, ţe ţádná z nás nemá ani zbla hereckého nadání. Sama však nesnesla ve své úloze Magdaleny ani 

nejmenšího upozornění. Matka Amabilis se pokusila tu a tam opravit její příliš teatrální vystupování, ale Marie 

Klára ji umlčela. Bylo vidět, ţe je úplně ve svém ţivlu, ţe zapomněla na svůj řeholní šat a své postavení podřízené 

novicky. Matka Amabilis odešla v rozpacích. 

Poznala jsem, ţe Klára Nell ztratila vstupem do kláštera mnoho ze své bývalé velikosti a shledávám, ač je mi 

to líto, ţe občas projevuje vyloţený nevkus. Ale snad nerozumím divadelním mysteriím a jejich zvláštnímu 

charakteru. Horlivě se učím svoji úlohu zpaměti, šťastna, ţe přináší změnu v této tiché postní době, v níţ odpadají 

naše výlety a mlčení je delší neţ obvykle. Připravovala jsem se na různá klášterní cvičení a odříkání a jsem 

překvapena, jak lehce se vše snáší. Jídelní lístek je přes nedostatek masa tak bohatý, ţe nevím, co bych v naší stravě 

mohla označit za zvláštní oběť. Sladkosti mi stále nadbývají a ovoce dostáváme denně – ve sklepě je ho dostatek 

a zásoby musí teď na jaře zmizet, to je zřejmé. Přesto nás sestra Alţběta mateřsky upozorňovala, abychom 

oznámily, kdyby některá nemohla vydrţet klášterní půst. Která se cítí slabou, můţe beze všeho dostat odpoledne 

nějaké posilnění. Ne, byly jsme všechny kulaté a syté, neboť kuchařka Judy znala zásobu postních jídel, zvláště pak 

hornobavorské noky a nudle, takţe jsme si přály, aby postní doba trvala trochu déle. 

     pokračování příště 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.  

Neprodejná tiskovina.  

Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Heiserová, Tomáš 

Havlíček. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Šumperku nebo poslat 

e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 23. 9. 2013. Příští číslo vyjde 6. 10. 2013 

 

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz 

mailto:tamtam@farnostsumperk.cz
http://www.farnostsumperk.cz/

