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A už zase tady máme Dušičky… Chodíme 

na hroby, myslíme na zemřelé - tak to má být. Je naší 

povinností nezapomínat na naše zesnulé a modlit se 

za ně. Zapomínáme ale na sebe, a to bychom neměli. 

A není to žádný egoismus! 2. listopadu si 

připomínáme památku všech zesnulých. Ale den 

předtím slavíme Slavnost všech svatých – všech, 

to znamená i těch, které církev oficiálně, slavnostně 

neprohlásila za svaté, ale kteří  - jak doufáme i věříme 

– už se radují radostí nejvyšší v nebi. A kdo jsou ti 

svatí? No, všichni, kteří na zemi žili dobrý život, 

po smrti dosáhli očištění (pokud potřebovali), naši 

známí, kamarádi, příbuzní…. Ano, všichni, kteří 

nenápadně usilovali o svatost. Vždyť do nebe můžou 

jen svatí. Nebe je pro svaté. V Boží přítomnosti 

můžou být jen ti, kteří se Bohu zalíbili: kteří usilovali 

o hledání Boží vůle a její plnění ve svém životě, kteří 

se snažili žít dle Evangelia, Božích přikázání… To je 

svatost: být v přátelství s Bohem. Možná nejsme 

v tom přátelství dokonalí, naštěstí je tady ON – 

dokonalý Přítel každého z nás, který pozdvihne, když 

upadneme, odpustí, když zklameme, pozvedne, když 

už nemáme sil. A možná bychom si každý měli 

připomenout, že cílem našeho života je svatost, 

je nebe, je Bůh. Proto bychom se také měli modlit 

hodně i za sebe. Abychom byli svatí, abychom pořád 

chtěli prohlubovat, obnovovat své přátelství s Bohem. 

My také máme patřit do společnosti Všech svatých – 

vždyť Pán Ježíš pro každého z nás připravil místo 

v domě nebeského Otce! Modleme se za zesnulé, 

obětujme za ně mše svaté, ale nebojme se také prosit 

Pána i za své obrácení, za obrácení druhých. Nebojme 

se též obětovat i mši svatou na tyto úmysly. Za své 

obrácení, jako náhradu za své poklesky, hříchy. 

A také třeba na poděkování Pánu Bohu za dar života, 

u příležitosti narozenin, svátku, výročí. Už nějakou 

chvíli jsem knězem a občas je mi tak trochu smutno, 

když sloužím mše jen za zemřelé… To jsme Pánu 

Bohu tak málo vděční? Nemáme Mu za co děkovat? 

Vždyť když dostaneme nějaký dárek od známých, 

kamarádů, tak s radostí děkujeme a projevujeme 

vděčnost. A tak i prohlubujeme přátelství mezi sebou. 

Proč zapomínáme za dary děkovat i Pánu Bohu, a tak 

oživovat a prohlubovat lásku k Němu?  

A tak na konec k těmto svátkům Všech Svatých 

všem i sobě přeji: abychom všichni byli svatí, Boží 

přátelé.  

P. Piotr Grzybek

 

1. listopad slavnost Všech svatých 

2. listopad vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

3. listopad sv. Martina de Porres, řeholníka 

4. listopad 31. neděle v mezidobí 

9. listopad svátek posvěcení Lateránské baziliky 

10. listopad památka sv. Lva Velikého, papeže

 a učitele církve 

11. listopad 32. neděle v mezidobí 

12. listopad památka sv. Josafata, biskupa a 

 mučedníka 

13. listopad památka sv. Anežky České, panny 

15. listopad sv. Alberta Velikého, biskupa  

 a učitele církve 

16. listopad sv. Markéty Skotské 

17. listopad památka sv. Alžběty Uherské, 

 řeholnice 

18. listopad 33. neděle v mezidobí 

21. listopad památka zasvěcení Panny Marie  

 v Jeruzalémě 

22. listopad památka sv. Cecílie, panny  

 a mučednice 

23. listopad sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

24. listopad památka sv. Ondřeje Dung-Laca, 

 kněze, a druhů, mučedníků 

25. listopad slavnost Ježíše Krista Krále 

30. listopad svátek sv. Ondřeje, apoštola 
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U příležitostí slavnosti Všech svatých, kterou jsme prožívali v těchto dnech, jsem vám chtěl 

představit papežskou exhortaci o svatosti. Narazil jsem přitom na úvod P. Přibyla a řekl jsem si, že ať se 

snažím jakkoliv, lépe to nenapíšu… I když jeho text není úplně krátký, myslím si, že je skvělou „návnadou“, 

abychom vzali do rukou originál a ponořili se do něj na chvíli, třeba každý večer před spaním. Zkusil jsem 

to, perfektní! Vřele doporučuji. A tak nejprve stručně v časopise a věřím, že pak ji rádi přečtete celou. 

Předávám ji do knihovny, ale najdete ji bez potíží i na internetu, např. na stránkách Rádia Vatican.  

P. Slawomir 

 

GAUDETE ET EXSULTATE 

 
Papež František vydal 

19. března letošního roku apoštolskou 

exhortaci s názvem „Gaudete 

et Exsultate“. Česky tato slova 

znamenají „Radujte se a jásejte“ 

a jsou to Ježíšova slova, která řekl 

na závěr blahoslavenství při kázání 

na hoře, jak je to zaznamenáno 

v Matoušově evangeliu (Mt 5,12).  

Papež František tímto listem 

neřeší naukové záležitosti církve, 

i když je tento list teologicky velmi 

bohatý, neřeší záležitosti 

administrativní, i když je dobře strukturovaný, ale je to především vybídnutí, inspirace a návod na cestě ke svatosti.  

Smyslem dokumentu je „nechat znovu zaznít povolání ke svatosti“ v současných podmínkách, které nejsou prosty 

nebezpečí, výzev a příležitostí. (2)  

Proč se máme radovat a jásat? Protože nás Bůh povolal k tomu, abychom se stali svatými. Nečeká, že se 

spokojíme s tuctovou, zředěnou a lichou existencí. (1) Snaha o svatost je tedy především boj s tuctovostí 

a prostředností.  

Svatý otec připomíná, že mezi svaté nepatří jen svatořečení, že je mnoho „svatých odvedle“, u našich dveří, 

protože povolání ke svatosti je všeobecné a mnozí toto povolání naplnili. „Je nesmírné množství těch, kteří se 

na nás dívají“ (Žid 12,1). Jsou to nekanonizovaní svatí, mezi nimiž mohou být i naši příbuzní nebo blízcí. „Jsou 

z našich rodů, naší věčnou slávou. Kráčeli zemí, po níž jdeme my.“ (JK 839) Někteří z nich jsou potom 

kanonizovaní: jsou prozkoumány jejich ctnosti a uznány jako hrdinské, stejně jako darování života v mučednictví 

nebo obětování vlastního života pro druhé.   

Mezi svaté u našich dveří patří například rodiče, kteří vychovávají své děti, ti, kdo tvrdě pracují, aby uživili 

svou rodinu, nemocní a pokročilí věkem, kteří nikdy neztratili svůj úsměv. (GE 7)  

Jde o to být plně sebou samým. František nám představuje v celém dokumentu mnoho příkladů životů 

svatých: třeba svatou Terezičku z Lisieux, která nalezla svatost v plnění malých úkolů (12), svatého Ignáce 

z Loyoly, který se snažil nalézt Boha ve všem (20) svatého Filipa Neriho, který byl známý svým smyslem 

pro humor či svatého Tomáše Mora rovněž obdařeného doslova šibeničním humorem (126). Svatí se za nás 

přimlouvají a dávají nám příklad, jak žít naše životy, ale papež zdůrazňuje, že nemáme být kopiemi svatých, 

vykrojených ze stejné formičky. Máme být sebou samými. František říká, že každý z nás má rozlišit svou vlastní 

cestu ke svatosti a vydat ze sebe opravdu to nejlepší.  

Jako bychom slyšeli sv. Františka Sáleského a jeho Filoteu – Úvod do zbožného života, když čteme 

v exhortaci slova článku 14: „K tomu, abychom byli svatí, nemusíme být biskupy, kněžími, řeholnicemi nebo 

řeholníky. Mnohdy jsme v pokušení myslet si, že svatost je vyhrazena jen těm, kdo mají možnost vzdálit se 
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běžným zaměstnáním, aby mohli věnovat hodně času modlitbě. Ale tak to není. Všichni jsme povoláni k tomu, 

abychom byli svatí tím, že budeme žít v lásce a že každý budeme vydávat svědectví v každodenním zaměstnání 

tam, kde se nacházíme. Žiješ zasvěceným životem? Buď svatá nebo svatý tím, že budeš žít své darování se 

radostně. Žiješ v manželství? Buď svatá nebo svatý tím, že miluješ a pečuješ o svého manžela nebo manželku tak, 

jak to Kristus činí s církví. Chodíš do zaměstnání? Buď svatá nebo svatý poctivou a pečlivou prací ve službě 

bratřím a sestrám. Jsi otec nebo matka, babička nebo dědeček? Buď svatá nebo svatý tím, že trpělivě učíš děti 

následovat Ježíše. Jsi ve vedoucí pozici? Buď svatý tím, že bojuješ za obecné dobro a nehledáš své osobní 

výhody.“  

Papež říká, že svatost roste drobnými úkony v každodenních situacích, například tak, že se nepřidáme 

k pomluvě, že trpělivě nasloucháme svým bližním, že obtížné situace řešíme modlitbou a milosrdenstvím. (16) 

Důležité je také prožívání přítomného okamžiku, abychom si jej nenechali ukrást marným sněním. Platí přece, 

že každý den přináší nové příležitosti. (17)   

František cituje 

vietnamského kardinála 

Nyugen Van Thuan a 

upozorňuje, že když 

chápeme život jako 

poslání, pak i ty 

nejobyčejnější úkony 

všedního dne, i ty 

nejmenší, nás mohou 

přiblížit ke svatosti. (17) 

Ze svatosti není třeba mít 

strach, protože ona nebere 

člověku síly, život ani 

radost, ale naopak činí 

člověka plně člověkem, 

takovým, jakým ho 

zamýšlel Bůh při stvoření. (32)  

V jistém okamžiku četby se zdá, že papež František vyslal své spolupracovníky do knihovny a nechal je 

hledat v teologických slovnících a příručkách, protože když k nám mluví, jak se vyhnout dvou nebezpečí 

v duchovním životě, hovoří o dvou starodávných herezích, které se – jak se zdá – nepodařilo vyrvat i s kořeny, a 

jako pampeliška znovu a znovu raší.  

První z nich je gnosticismus (36-46), hereze, která tvrdí, že nejdůležitější je to, co člověk zná. Papež 

k tomu trefně připomíná, že „duch je zde zasádrován do korzetu encyklopedických abstrakcí“. (37) Zde není třeba 

být laskavý a konat dobré skutky. Avšak jestliže má někdo odpověď na všechno, na každou otázku, tak právě to je 

znamení, že není na správné cestě. Vědět všechno, to člověka nespasí. Absence tajemství znamená dávat přednost 

„Bohu bez Krista, Kristu bez církve, církvi bez lidu“. (37) Bůh nás přesahuje, je pro nás stále překvapením a není 

na nás, abychom stanovili, kde se s ním můžeme setkat, protože „doba, místo a způsob tohoto setkání nezávisí 

na nás.“ (41)  

Druhá tendence, které je třeba se vyhnout, se jmenuje pelagianismus (47-62), tedy názor, že nepotřebujeme 

Boží milost k tomu, abychom byli spaseni.  Jako stoupenci tohoto bludu se domníváme, že můžeme dělat, co se 

nám líbí, a co chceme my. Papež říká, že lidé, kteří jsou pelagiáni, se někdy ponořeni do společenských a 

politických výhod, a puntičkářsky se soustředí na liturgii, nauku a prestiž církve. Dát přednost vlastním 

schopnostem před milostí, to nás rovněž nespasí, a přinejmenším nás to okrádá o pokoru. Papež František 

upozorňuje – opět neotřelými slovy – že „se život církve v odporu k podnětům Ducha přeměňuje v muzeální 

exponát nebo v majetek několika lidí“. (58)  
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Třetí kapitola exhortace Gaudete et Exsultate se věnuje přemýšlení a rozjímání nad Ježíšovými 

blahoslavenstvími, podobně jako čtvrtá kapitola exhortace Amoris Laetitia je vlastně rozjímáním na Pavlovou 

velepísní lásky. Jsem přesvědčen, že tato kapitola bude žít dlouho jako autentický a aktualizovaný výklad 

blahoslavenství a že tvoří jádro celého dokumentu.   

František nejprve upozorňuje, že Ježíšova slova se mohou zdát poetická, ale nejsou pouhou poezií. Tvoří 

ve skutečnosti protiproud k tomu, co je běžné, a ke způsobu, jakým se žije ve společnosti. (65)  

- Bohatství nedává jistotu, chudoba naproti tomu dává citlivost srdce. Být chudým v srdci, to je svatost. 

(68,70)  

- Křik, nepřátelství, sebeprosazení (71) přinášejí jen unavení a vyčerpání (72). Vlídnost je naproti tomu 

plodem Ducha svatého (73). Jednat s druhými s pokornou vlídností, to je svatost (74).  

- Svět říká, že v potěšení, zábavě a rozptýlení je dobrý život (75). Schopnost vidět věci tak, jak jsou 

a ochota nechat se proniknout bolestí s sebou přináší dar druhé těšit, ulevit jim od strachu a bolesti. Umět 

plakat s druhými, to je svatost (76).  

- Hlad a žízeň s sebou přinášejí silnou zkušenost, stejně jako touha po spravedlnosti (77). Spravedlnost 

není obchod, styl každodenní politiky ve stylu „dávám, abych dostal“ (78). Je to synonymum věrnosti 

Boží vůli. Lačnět a žíznit po spravedlnosti, to je svatost (79).  

- Milosrdenství má dvě hlediska: dávat, pomáhat, sloužit a odpouštět, mít pochopení (80). Neplatí slova: 

blahoslavení, kdo plánují pomstu. Všem se nám dostalo Božího soucitného pohledu, proto i my se 

musíme smilovat nad svým bližním. Hledět a jednat s milosrdenstvím, to je svatost (82).  

- Je třeba mít srdce prosté a čisté, bez špíny. Srdce, které umí milovat a nedovolí, aby do něj vstoupilo 

něco, co lásku ohrozí, oslabí nebo vystaví nebezpečí (83). Nic, co je poskvrněno falešností, nemá před 

Pánem skutečnou hodnotu (84). Nyní vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale tam, kde vládne láska, budeme 

schopni vidět tváří v tvář. Uchovávat si srdce čisté od všeho, co špiní lásku, to je svatost (86).  

- Svět válek je podobný světu pomluv. Takový svět působí zlo a nevybuduje pokoj (87). Tvůrci pokoje jsou 

pramenem míru, budují ve společnosti pokoj a přátelství (88). Je třeba „konflikt snášet, řešit ho a přetvořit 

ho na spojující článek nového procesu“. Rozsévat kolem sebe pokoj, to je svatost (89).  

- Cesta blahoslavenství vede proti proudu. Svým životem tak můžeme vyvolávat nepříjemné otázky, a tak 

být na obtíž (90). Mluvíme ovšem o nevyhnutelných pronásledováních, a ne o těch, která bychom si 

přivodili sami. Světec není výstřední a nevázaný, nesnesitelný svou domýšlivostí, negativismem a 

roztrpčeností. Jako apoštolové i my bychom se měli těšit přízni lidí (93). Přijímat každý den cestu 

evangelia, přestože nám působí problémy, to je svatost (94).  

Jsou-li blahoslavenství měřítkem svatosti, pak zde platí ještě „velké pravidlo“ milosrdenství (95). 

To navazuje na jedno z blahoslavenství. Obraz posledního soudu nám ukazuje, že si nelze představit svatost bez 

živoucího uznání důstojnosti každého člověka (98).  

Jaké je tedy Františkovo shrnutí výzvy ke svatosti ve světle blahoslavenství? Dívat se a konat 

s milosrdenstvím.  

Exhortace Gaudete et Exsultate je plná praktických rad pro život vedoucí ke svatosti. Například: 

Nepomlouvat, nesoudit, a především konec s prostředností.   
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Papež se vyjadřuje k současným jevům: vyslovuje se i k online aktivitám. Obává se, že „povrchní 

konzumování informací a formy rychlé virtuální komunikace mohou být činiteli zhloupnutí, které nás obere 

o všechen náš čas a vzdálí nás od trpícího těla bratří a sester“ (108). Varuje, že pomluvy a očerňování mohou 

zdomácnit v médiích a na sociálních sítích. Něco, co by mohlo být nepřijatelné ve veřejné diskusi, může být řečeno 

na tomto fóru, takže lidé hledají, kde by si mohli kompenzovat svou nespokojenost tím, že budou nadávat na druhé. 

I když jsme na síti, buďme slušní a milí. (GE 115)  

Čtvrtá kapitola exhortace se zabývá některými vlastnostmi svatosti v dnešním světě. Papež vyjmenovává 

pět významných projevů lásky k Bohu a bližnímu, které reagují na největší bolesti a nemoci vnitřního života 

současného člověka: - Snášenlivost, trpělivost a tichost jako lék na vznětlivý a prudký neklid, který nás rozptyluje a 

oslabuje (112-121); - radost a smysl pro humor jako protijed na negativitu a smutek (122-128); - odvaha a nadšení 

jako vytržení z pohodlné, 

konzumistické a sobecké lhostejnosti 

(123-139); - společenství jako 

očkování proti individualismu  

(140-146); - a modlitbu jako protipól 

mnoha forem falešné spirituality bez 

setkání s Bohem (147-157).  

Každý z těchto projevů papež 

komentuje srozumitelnými slovy 

a ilustruje příklady z běžného života 

současného člověka.  Kromě jiného 

upozorňuje, že být křesťanem je 

radost v Duchu svatém (122), 

že křesťanskou radost provází smysl pro humor a že špatná nálada není známkou svatosti (126), upozorňuje, že nás 

Pán volá, abychom nezůstávali u břehu, ale vydali se na širé moře (130). František říká, že „Bůh je stálá novost, 

a proto nás ustavičně podněcuje k novému vyjití a změně místa, abychom šli až za to, co je nám známé, na periferie 

a k hraničním oblastem“ (135), prostě abychom udělali přinejmenším o krok navíc. Tato pasáž také obsahuje slova, 

která mě asi nejvíc zasáhla: „Je pravda, že musíme Ježíši Kristu otevřít dveře, protože on klepe a volá. Ale někdy 

se ptám, zda kvůli nedýchatelnému vzduchu naší sebevztažnosti nebude Ježíš klepat uvnitř nás, abychom ho 

nechali vyjít ven.“ (136)  

Dále Svatý otec připomíná, že církev nepotřebuje mnoho byrokratů a funkcionářů, ale zapálené a nadšené 

lidi (138). Upozorňuje, že Ježíš vybízel učedníky – a s nimi i nás – abychom byli pozorní k maličkostem: u vína 

v Káně, u jedné ztracené ovce, u dvou halířů vdovy, u oleje do zásoby, u pěti chlebů a dvou ryb nebo když měl 

pro učedníky oheň a rybu za svítání na břehu jezera (144). Láska se projevuje maličkostmi – klíčovými slovy: 

dovol, děkuji a odpusť (145). U modlitby se papež ptá: „Existují chvíle, v nichž vstupuješ v mlčení do Kristovy 

přítomnosti, zůstáváš s ním beze spěchu a dovolíš na něj hledět? Svolíš, aby ti jeho oheň zapálil srdce?“ (151)  

Pátá kapitola se věnuje rozhodování na cestě ke svatosti – je nazvána boj, bdění a rozlišování.   

Papež připomíná, že ďábel nepatří do starého železa, že není mýtem, ale že je osobním zlem, které nás týrá 

(160). Proto je potřeba nejen s ním bojovat, ale především růst v dobru (163). Horší než pád hříšníka, říká papež, 

je duchovní zkaženost, „pohodlná a samolibá slepota, v níž se nakonec všechno zdá dovolené: nepravda, pomluvy, 

sobectví a mnoho jemných forem sebestřednosti.“ (165)  

Slovem, které papež František často používá, je rozlišování. Je to totiž ignaciánský, tedy jezuitský termín. 

Nejde jen o to poznat dobro od zla nebo lepší od horšího, jde o to vědět, zda něco pochází od Ducha svatého nebo 

od ducha tohoto světa nebo dokonce od ďábla. Je to dar, o který musíme prosit, ale také dovednost, v níž se 

musíme cvičit a růst (166). V době kultury přepínání – zappingu – je to dovednost opravdu velmi potřebná. 

František v dalším textu ukazuje několik vodítek, které nám při rozlišování mohou pomáhat. Jsou to postoje, logiky 

a postupy, které používá Bůh. Důležitá je zde trpělivost, protože tak si budeme navykat na Boží „časový rozvrh, 

který nikdy neodpovídá tomu našemu.“ (174).  
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Na úplný závěr se obrací papež František na Pannu Marii, která dosáhla svatosti tak jako žádný jiný člověk. 

„Ona je nejvíc svatá ze všech svatých, nejvíc požehnaná, učí nás na cestě svatosti a stále nás na ní provází. (…) 

Stačí znovu a znovu šeptat: „Zdrávas, Maria…“ (176).  

Četba této papežské exhortace byla pro mě požehnáním. Často se mi stávalo, že mi „hořelo srdce“ 

(srv. Lk 24,32), často byla pro mě zpytováním svědomí a podnětem k rozhodnutí, kdy jsem mě napadla slova: 

Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, hřešil jsem proti Bohu i proti tobě (Lk 15,18). Když jsem text 

dočetl, řekl jsem si s jistou dávkou úlevy slova, která pronesl Ježíš k mladíkovi: „Nejsi daleko od Božího 

království“ (Mk 12,34).  Tato slova nechť nevyzní jako sebechvála, jsou spíše radostným zjištěním, že jsem snad 

na dobré cestě, a zároveň výzvou, že je třeba na sobě ještě hodně zapracovat, aby Boží milost nepřišla nadarmo 

(srov. 2 Kor 6,1).  

 P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK 

 

 

BARTIMAOS, SLEPÝ ŽEBRÁK V JERICHU 

 

V městě Šumbarku, 

v desátém roce panování Václava Vrtošivého 

 

Představuji si Tě, jak sedíš v prachu u městské brány a zkušeným sluchem odhaduješ kroky kolemjdoucích. 

Už z jejich zvuku a rytmu poznáš, zda má smysl prosit o almužnu, či nikoli. Tento muž se na chvíli zastavil a pak 

Tě obešel obloukem. Tento naopak zrychlil krok, aby Tě měl co nejdříve z očí. Tenhle vypadá nadějně; zpomalil 

a možná vytahuje ze záhybů kutny nějakou minci. Ale Ty na to nereaguješ vzrušeným pokřikem jako jindy. Dnes 

čekáš na něco jiného. Na někoho jiného… 

Konečně se čas Tvého čekání naplnil. Hlomoz stoupá, přibývá lidí i jejich křiku, leč Ty z něho dokážeš 

vyloupnout jádro sdělení: „Rabbi přichází!“ Ježíš, zvaný Mesiáš, prochází kolem a Tebe se znenadání zmocňuje 

panika. Ty ho sice slyšíš, ale opačně tomu být nemusí! Co když Tě Ježíš mine stejně jako stovky ostatních? Proto 

začneš křičet ze všech sil, abys přehlušil dav a upozornil na sebe. „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 

Dlouho se zdá, že je Tvoje snaha marná. Místo Ježíše se k Tobě obracejí jeho obdivovatelé a snaží se Ti 

zabránit, abys ho nadále obtěžoval. Chtějí poslouchat Ježíše, ne Tebe. Najednou se však jejich tón změní. „Buď 

dobré mysli,“ říkají, „volá Tě.“ A Ty vstáváš, přestože ztuhlé nohy proti tomu bolestivě protestují, a vrávoráš 

směrem, kde tušíš Mistrovo místo. Padáš mu k nohám, vyčerpaný a neschopný vůbec vyslovit své přání.  

A tak se ptá on: „Co mám pro Tebe učinit?“ Ta otázka Tě zarazí. Což to není zřejmé? Od dětství jsi slepý 

a tento handicap Tě uvrhl s žebráckou holí do prachu cesty. Chce se Ti snad vysmívat? Nebo dokonce ani 

nepoznal, čím strádáš? Anebo je to docela jinak a on se skutečně ptá, co opravdu chceš? Vždyť jsi ještě před chvílí 

prosil o smilování, nikoli o navrácení zraku! Nakonec zmateně a nejistě vyhrkneš: „Pane, ať vidím.“ 

Zaráží mě naše podoba s Tvým životním příběhem. Také my jsme slepí žebráci, i když máme zrak a žijeme 

v dostatku. Nevidíme smysl svého života a nejsme schopni si cokoli uchovat. Život nám protéká mezi prsty jako 

písek; přestože je křečovitě svíráme, naše dlaně – i srdce –zůstávají prázdné. Čekáme, chňapáme po mincích, 

ušpiněni prachem cest, snažíme se na sebe upozornit, ale vše je marné, dokud nepotkáme Krista a on se nás 

nezeptá, jak nám může pomoci.  

Vše, co může proměnit náš ubohý život, je skryto ve Tvém příběhu. Buďme dobré mysli, Ježíš nás slyší a 

volá k sobě, i když se nám zdá, že ho sami nevidíme, a druzí se nám vysmívají nebo nás okřikují. Ježíš se nás ptá, 

co opravdu chceme, a plní nám to. Výsledkem je vždy prohlédnutí z naší slepoty. Nyní již vidíme na cestu, kterou 

máme kráčet. Můžeme konečně povstat z prachu a žebráckou mošnu vyměnit za křeslo na královské hostině. 

Můžeme stejně jako Ty následovat Krista – do Jeruzaléma, kde bude oslavován i zabit, ale nakonec vzkříšen. Není 

jiné cesty… 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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MŠE SVATÁ 

 
 

 

V minulém čísle jsme si řekli, jak můžeme daleko lépe prožít mši svatou. Stejně tak můžeme do mše svaté 

vložit i své životní události, to, co nás provázelo třeba poslední týden. Řekli jsme si, jak je důležitá tichá chvíle 

přede mší svatou (i vypnutí vyzvánění mobilního telefonu). A pak jsme si řekli o úvodních obřadech mše svaté. 

Nyní se dostáváme k další části. Bohoslužba slova je tvořena 

z prvního čtení, žalmu a druhého čtení (o nedělích a slavnostech), 

evangelia, pak následuje promluva. O nedělích a slavnostech se říká 

nebo zpívá vyznání víry a přímluvy lidu tuto část mše zakončují. 

Po úvodní modlitbě se lid posadí. Shromáždění věřící by měli 

zaměřit veškerou svou pozornost na čtené Boží slovo. Neměli by se 

zaobírat jinou činností. Lektor, který předčítá, propůjčuje svůj hlas 

Kristu, který ve shromáždění chce promluvit a svůj lid povzbuzovat, 

napomínat, vyučovat. Lid mu odpovídá. Tak se tajemství Božího 

slova slaví živým způsobem. Církev se nepřestala shromažďovat 

k slavení velikonočního tajemství. Přitom předčítala „co se ve všech 

částech Písma vztahuje na Krista“ (Lk 24, 27). Ve čteních, která 

homilie vykládá, Bůh mluví ke svému lidu, zjevuje tajemství vykoupení a spásy a nabízí duchovní pokrm. 

Sám Kristus je svým slovem přítomen mezi věřícími. Toto Boží slovo si lid přivlastňuje tichým nasloucháním 

a zpěvy a hlásí se k němu vyznáním víry. 

Celý rok si připomínáme tajemství Kristova života. K tomu je uzpůsoben i 

mešní lekcionář. Boží slovo není v liturgii hlásáno jenom jedním způsobem ani 

nemá vždy stejný účinek na srdce posluchačů. Vždycky však je přítomen ve svém 

slově Kristus, který uskutečňuje tajemství spásy, posvěcuje lidi a vzdává Otci 

dokonalou poctu. 

Ten, kdo čte, pronáší na konci čtení „Slyšeli jsme slovo Boží“ a 

shromážděný lid odpovídá „Bohu díky“ a po evangeliu „Chvála tobě Kriste“ – lid 

svou odpovědí prokazuje úctu Božímu slovu, které přijal s vírou a vděčností. 

První čtení nedělí a slavností je vzato především ze Starého zákona, 

kromě velikonoční doby a jiných jednotlivých příležitostí (v liturgickém mezidobí 

se nadto čte kontinuálně z listů).  

Žalm je nedílnou součástí bohoslužby slova. Kde se vzala tato část? První 

zmínky máme z přelomu 4. a 5. stol., kdy byl zpíván tak, jak ho zpíváme my. Od 8. stol. se lid více neúčastní, 

odpověď je mnohem komplikovanější. Zpěvák stojí na jednom ze schodů (gradus - odtud graduále) ambonu.  

Až po II. vatikánském koncilu se obnovuje praxe vkládat zpěv žalmu po prvním čtení s odpovědí lidu, jak tomu 

bylo v době rozkvětu liturgické spirituality 4. stol. 

Druhé čtení je vzato z Nového zákona, zvláště pak z listů. Jedná se o tzv. kontinuální čtení. Důležité jsou 

odpovědi, neboť tím se každý připojuje k Božímu slovu, znamená to, že vnímá to, co slyší a chválí Boha.  

Další části již nechám do příštího čísla časopisu. 

        P. Michal Zahálka 

Pepíček se ptá maminky. „Mami, proč se zpívá po prvním čtení.“ „Psssst.... Vysvětlím ti to po mši svaté,“ 

odpovídá maminka. Pepíček po chvíli rozhlížení okolo sebe říká: „Mami, už to vím.“ „To jsem ráda, že jsi na to 

přišel sám. Jsi, bystrý.“ Pochválí maminka Pepíčka. A Pepíček hned dodává. „Zpívá se proto, aby se lidé probudili 

– ti, kteří usnuli po prvním čtení.“  



 
Tam&Tam – číslo 11, ročník 9, listopad 2018  strana 9 

 

 

 PETRA KOČÍ 

 

Drazí čtenáři, do křesla pro hosta jsme tento měsíc posadili paní Petru Kočí z Nového 

Malína. A to proto, že od začátku září pracuje v našem děkanátním Centru pro rodinu, 

kde vystřídala paní Pavlu Čermákovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Takto 

se stala další spolupracovnicí děkana v rámci děkanátu, ale také tou, na kterou se 

můžete obrátit vy ve všech záležitostech pastoraci rodin. I když se už jednou 

v Tam&Tamu manželé Kočí představovali, tentokrát jsem rozhovor zaměřil 

na působení paní Petry v Centru pro rodinu a děkuji jí za to, že se ujala tohoto úkolu.  

 

Řekněte nám něco o sobě…   

Zdravím všechny čtenáře Tamtamu. Jmenuji se Petra Kočí a jsem moc ráda, že se vám 

všem můžu touto cestou aspoň trochu představit. Jak se lépe přiblížit i vám 

z nejvzdálenějších stran našeho děkanátu – než skrze děkanátní časopis, že ano.  

Úplně na úvod bych chtěla poděkovat otci Sláwkovi, že přistoupil na tuto mailovou formu rozhovoru. Je pro mě 

příjemné mít možnost zamyslet se a mít dostatek času dobře formulovat svoje myšlenky. Slohové práce mi 

vždycky vylepšovaly průměry známek z ČJ a také dopisy mají v mém životě velice důležité místo. Vedle psaní je 

mojí druhou „vášní“ zpívání. Od mala se prozpívávám dny všedními i svátečními. Napadají mě písničky k životním 

situacím, které prožívám, i k lidem, se kterými se setkávám, a k rozhovorům, které s nimi vedu. Taky toto povídání 

„prošpekuju“ písničkami.  

Pocházím z Ostravy. Moje dětství vystihuje asi nejlépe: “Můžeš mít radost ve svém srdci – každou hodinu a každý 

den!“ První roky mého dětství jsem často pobývala u prarodičů na Valašsku, dokonce jsem v Zašové započala svou 

školní docházku, ale od druhého stupně ZŠ jsme se vrátili s maminkou a bratrem zpátky do Ostravy. Gymnázium 

jsem studovala v Ostravě – Porubě, ale další moje studijní a životní cesty byly tak pestré, že je tu raději ani nebudu 

rozepisovat. (Šetříme lesy! ) Zkrátím tato léta slovy další písně: „Kudy mám jít, čím se mám stát, co k tomu mít, 

když chci Ježíše mít rád?“ Podstatné pro mě je, že do manželství jsem vstupovala „z lůna své matky“ (z bytu, kde 

jsem se narodila a kde jsme bydleli s rodinou, než se naši rozvedli). Potom si mě manžel Slávek přestěhoval sem, 

do Nového Malína, kde bydlím už 14. rokem. Máme spolu tři „povedené“ děti (Elišku-13let, Matěje-12let a 

Štěpána-7let), bydlíme v rodinném domku se zahradou a jsme společně taková spokojená, normální rodinka. 

Manžel učí v malínské škole, děti se učí také tam a já kromě služby v Centru pro rodinu Šumperk ještě pracuji 

na částečný úvazek z domova pro naší rodinnou firmu. Během dnů pracovního volna se taky nenudíme – věnujeme 

svůj individuální i společný čas všemu, co máme rádi i co je potřeba udělat.  

Co vás přimělo, abyste se přihlásila na místo pracovnice Centra pro rodinu?   

Vidím to tak, že službu pastorační asistentky v Centru pro rodinu mi „seslalo samo Nebe“ – v tom nejpříhodnějším 

čase!  V mládí jsem byla v církvi velice aktivní. Byla jsem k tomu vedena těmi, kteří mne vedli, a bavilo mě to. 

Potom přišel čas pro moji novou rodinu. Měla jsem svým způsobem výhodu, když jsem odešla ze zajetých aktivit 

mého mládí za svým mužem. Tím pádem jsem se dostala do prostředí, kde jsem neměla žádné závazky, „zajeté 

koleje“ a rozjeté aktivity – mohla jsem začít na novém místě úplně nově. Děti přišly hnedle po svatbě, takže jsem 

svoji pozornost věnovala především jim a svému manželovi. Samozřejmě jsem vítala život v naší malínské farnosti 

a zapojila jsem se do jejích aktivit – zpíváním ve schole, úklidem kostela, scházením se s ostatními maminkami, 

když byly naše děti malé. Příležitostně jsem jezdila sama i s dětmi do Šumperku na různé aktivity CpR – třeba 

na setkání se Sedmikráskem, duchovní obnovy pro ženy... Tam jsem se poprvé setkala a seznámila i s Lenkou 

Špatnou, Janou Valentovou, Hankou Heiserovou (vlastně, tu jsem znala už mnohem dříve z Ostravy a tady jsme se 

akorát nanovo potkaly) a dalšími, kteří spolupracovali na tehdejších aktivitách Centra pro rodinu.  
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Později začaly naše děti chodit do mateřské školky a my maminky jsme se rozcházely do zaměstnání. Mezi našimi 

dvěma kluky jsem necelé dva roky učila. (Mám vystudované Učitelství pro první stupeň ZŠ na Ostravské 

univerzitě). Potom se Štěpánem další tři roky na „rodičáku“ a přišlo rozhodování, jestli se vrátím do školství, nebo 

pomůžu naší rodinné firmě. Rozhodla jsem se pro firmu. Takže jsem vystoupila ze zajetých školních rituálů na 

(pro mne zcela novou) cestu podnikání. Jako OSVČ mám od té doby volnou pracovní dobu a záleží úplně na mně, 

jak si všechno zorganizuji. Má to svoje pro i proti, ale celkově vzato mi tato forma života naprosto vyhovuje. Firma 

mne naštěstí „nepohltila“ zcela a já se rozhlížela, kde bych mohla být ještě užitečná? Kde ještě uplatnit svoje 

osobnostní „hřivny“ a zkušenosti? Zde mi rezonuje v mysli píseň: „Dávám Ti, Pane, všechny touhy, co mám... 

Dávám Ti, Pane, všechno, co jsem.“   

Činnost šumperského Centra pro rodinu mě zajímala už v době našich 

dojíždění do Sedmikrásků. Vlastně už od mládí – co se týkalo rodiny, 

výchovy dětí, psychologie mezilidských vztahů... mne hodně 

oslovovalo. A zrovna tou dobou se v Šumperku rozjížděl pod CpR 

projekt Čítárny – místa setkání s dobrými knihami, které věnovali lidé k 

rozebrání dalším lidem. Probíhaly zde přes týden i různé aktivity, tak 

jsem začala s naším nejmladším synem přicházet na programy pro děti 

s Čítárníčkem. Někdy jsem tady lektorsky zastoupila Pavlu 

Čermákovou, někdy jsem vypomohla Lence Špatné při Setkání se 

seniory i s dalšími aktivitami, které pod Centrem pro rodinu probíhaly 

v Čítárně nebo na Středisku mládeže. A tak jsem se postupně začala 

do aktivit Centra pro rodinu sama zapojovat jako dobrovolnice. Potom 

potřetí otěhotněla Pavlínka a rozhodla se místo práce v Centru 

pro rodinu věnovat vlastní rodině. Když mne Lenka Špatná oslovila, jestli bych neměla chuť a odvahu do této 

služby nastoupit, byla to pro mě velká výzva, ale i nejistota. Budu mít kapacitu pro tato dvě povolání dohromady – 

naši firmu a Centrum pro rodinu? Ale během letních prázdnin jsem se ujistila, že pokud budu jenom uvažovat 

teoreticky a nezkusím to v praxi – nikdy se nedoberu odpovědi! Takže jsem řekla „ano“ a od začátku školního roku 

2018/19 jsem zaměstnána i tady.   

Oslovila vás v poslední době nějaká akce pro rodiny, setkání, kázání? Kde hledáte inspiraci, silu, odvahu?  

Velice mne oslovuje spiritualita Komunity Chemin Neuf. Jsem osobnostně složitější člověk, a tak jejich 

ignaciánské vedení ke zjednodušování života, spolu s prvky Charismatické obnovy jsou balzámem pro moji 

citlivou duši. Ráda jsem jezdila už v mládí, s naším modlitebním společenstvím z Ostravy, na jejich Setkání  

pro -nácti a -cetileté. Prožila jsem si pod jejich vedením několik (pro můj život důležitých) duchovních obnov a 

cvičení. Posledním opravdu velkým duchovním zážitkem s touto Komunitou bylo pro mne manželské setkání Kána 

v létě 2016 v Letohradu. (O tom jsme s manželem psali svědectví v jednom z předchozích Tamtamů.)   

A kde hledám inspiraci, sílu a odvahu? Inspiraci hledám všude kolem sebe. Z četby, studia, internetu, setkávání 

s lidmi, z vlastních zážitků i zkušeností druhých, z pozorování života kolem sebe, ze sdílení. Udělala jsem mnoho 

zkušeností, že odvážnému štěstí přeje. A toho se držím. Marné lidské namáhání bez Božího požehnání je další 

přísloví, kterým se často řídím. Když se daří – jsem za to vděčná a raduji se, když sil a nadšení ubývá, snažím se 

zůstávat věrná a vytrvat aspoň 

v tom, čemu jsem řekla své 

„ano“. V každodenním životě se 

mi hodně osvědčuje ono 

biblické: „Nedychtěme 

po věcech vysokých, spíše se 

sklánějme k věcem 

obyčejným.“  
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Co vidíte jako svůj hlavní úkol, co byste chtěla prosadi, či změnit? Nové nápady?  

Už v době, kdy jsem v Centru pro rodinu „dobrovolničila“, jsem vnímala, že by bylo fajn, kdyby měla Lenka 

Špatná někoho k ruce. Člověka, na kterého se může obrátit o pomoc, když všichni ostatní pracují, nebo jsou 

„zavaleni“ svými aktivitami, někoho, s kým by mohla konzultovat a uskutečňovat všelijaké její nápady a plány... 

Takovou svoji druhou ruku. A tou bych se pro ni chtěla stát. Vždyť ve dvou se to lépe táhne!  Samozřejmě mám 

sama z předchozích let řadu zkušeností a inspirací, co by se dalo podnikat v aktivitách pro jednotlivé členy rodin. 

Takže i tyto moje příspěvky budou určitě obohacením pro naši společnou práci.    

Vymyslete REKLAMU CENTRA PRO RODINU – text, myšlenka, obrázek, vtip…   

Proto žijme, ať se všichni sejdeme – tam v nebi – už za krátký čas!   

A teď vážně: jak přesvědčit nepřesvědčené a ty, kteří říkají, že nemají čas na nějaké aktivity navíc?   

Já to vidím tak, že nepřesvědčení bývají často nepřesvědčitelní a ani já nebývám přesvědčovací typ. Spíše oslovuji, 

nabízím, případně poprosím. Toužících a ochotných lidí je všude dost. Stejně, když dostane člověk nějakou 

nabídku (třeba pozvání Centra pro rodinu na nějakou akci), která by se mu zdála i lákavá a nepřijme ji – většinou 

ochuzuje hlavně sám sebe. Já taky půjdu především tam, kde cítím, že jsou mé osobní priority a tužby. Opravdu, 

času je málo! A máme v něm hodně rozhodování – do čeho se pustit, co pustit? Co je prioritou pro jednoho, může 

být banalitou pro jiného. V reálu, viděno pracovnicí Centra pro rodinu: My máme stále hledat a nabízet různorodé 

aktivity, které vidíme jako atraktivní 

pro druhé. Ale nepohoršujme se, 

nezlobme se ani se netrapme tím, 

když nejsou úplně úspěšné a přijde 

nám na ně málo lidí. Pokud objevíme, 

že to bylo kvůli nějaké organizační 

nedokonalosti, udělejme to příště 

lépe. Ale třeba jenom nebylo to pravé 

načasování a příště, když stejnou akci 

nabídneme znovu, bude mnohem 

úspěšnější. Je dobré nerezignovat a 

zkusit znovu nabídnout! Naopak je 

potřeba z celého srdce se radovat, 

když se námi pořádaná akce podaří a 

účastníkům se líbí.  

Na závěr: Myšlenka, motto, citát, 

který Vás vede v životě a práci 

pro rodiny.   

Citátů a myšlenek už bylo dost. 

Ale napadá mne pro tuto chvíli ještě 

jedna písnička: „Vzdej dík Bohu – rád 

Tě má! Vzdej dík – přidej píseň 

chval...“ Poděkování Vám, otče, za 

Vaše „peprné“ otázky a čtenářům za 

čas, který mi věnovali – jestli dočetli 

až sem.  

P. Slawomir Sulowski 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – každou středu - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba 

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

Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111.  

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

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

Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Mše svatá pro rodiče s dětmi – jednou do měsíce v kapli na farním středisku- v listopadu v pondělí 

12. 11. v 10.00 s o. Michalem.  

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

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

ZMĚNA MÍSTA SETKÁVÁNÍ!) v prodejně knih na farním středisku. Srdečně zveme. Lektor setkávání - 

Petra Kočí: 608 883 111. 

 Adorace pro maminky – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00.  

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

Pavla Čermáková: 734 265 356.  

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním 

středisku. Začínáme od 19. září. 

 

 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA OPĚT 

V ŠUMPERKU 
 

V sobotu 10. listopadu 2018 proběhne pod záštitou Charity Šumperk v supermarketu Billa v Šumperku 

(Lidická 50) Národní potravinová sbírka. Od osmi do osmnácti hodin budou moci zájemci nakoupit preferované 

potraviny a hygienu pro potřebné.  

Národní potravinová sbírka se v České republice koná od roku 2012 a je společnou iniciativou platformy 

Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, České federace potravinových bank a Charity Česká republika. 

Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla a základního drogistického 

zboží. Hlad totiž není bohužel ani u nás abstraktní pojem – podle kvalifikovaných odhadů žije u nás na hranici 

chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí. Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, 

pravidelně v listopadu. Letošní 6. ročník se uskuteční v sobotu 10. listopadu 2018 a bude do ní zapojeno více jak 

664 prodejen po celé České republice. V den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit 

trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. 

Za šumperskou Charitu preferujeme tyto potraviny a hygienu:  

POTRAVINY – cukr, čaj, dětská kaše, džem, luštěniny, masová konzerva, 

mléko, mouka, olej, paštika, piškoty, polévka, přesnídávky, příkrmy, rybí konzerva, 

rýže, sunar, těstoviny 

HYGIENA – holítko, kapesníčky, kartáček na zuby, mýdlo, pasta na zuby, 

pleny, prací prášek, prostředek na nádobí, šampon, toaletní papír, vlhčené ubrousky  

Děkujeme. 

za charitu Šumperk Lada Matyášová 
Darujte jídlo a drogerii těm, kterým schází.  
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PROKOP 
(*970-985? Chotouň – † 25. března 1053 Sázava, Čechy) 

 

Svatý Prokop je duchovním ochráncem české země. Žil nejprve 

rodinným životem, pak se stal knězem, následně benediktinským 

mnichem, poustevníkem, spoluzakladatelem a prvním opatem 

Sázavského kláštera, který opatroval dědictví našich věrozvěstů Cyrila 

a Metoděje, totiž slovanskou liturgii. V liturgickém kalendáři je 

připomínán 4. července, v den svého svatořečení (4. 7. 1204). 

V ikonografii bývá zobrazován v mnišském nebo opatském oděvu, 

s křížem, mitrou a biskupskou berlou. K jeho atributům patří spoutaný 

nebo orající ďábel, důtky, model kláštera, jelen nebo laň. Je patronem 

Čech, horníků, zemědělců a vinařů; proti zlým duchům. 

 

Prokop se narodil na zemanské tvrzi v Chotouni jako syn 

Boženy a Víta, svobodných zemědělců. Doba Prokopova narození se 

klade mezi roky 970 až 985, tedy do období, kdy v Čechách zanikala 

kmenová společenství a vytvářely se základy sjednoceného českého 

státu pod vládou Přemyslovců. V té době pozvolna ustupovalo 

pohanství se svými obyčeji a země se zakotvovala v křesťanství. Prokopova rodina se s křesťanskou kulturou 

seznamovala prostřednictvím hradních kněží na nedalekém Kouřimském hradišti (Chotouň je malá vesnička mezi 

Českým Brodem a Kouřimí, východně od Prahy).  

Ve starších pramenech se uvádí, že Prokop získal své vzdělání na Vyšehradě. Pražský Vyšehrad s kněžskou 

školou však vznikl až dlouho po Prokopově smrti. Většina dnešních renomovaných badatelů se proto přiklání 

k názoru, že se Prokopovi dostalo individuálního vzdělávání, jak bylo v tehdejších Čechách běžné. Domnívají se, 

že si mladého chlapce vzal ku pomoci starší zkušený kněz a osobně mu předával křesťanskou moudrost a poznání. 

Protože tento nám neznámý Prokopův učitel ještě mohl dobře znát staroslověnský jazyk a hlaholské písmo, dědictví 

Cyrila a Metoděje, předával svému žákovi i toto učení. Podle některých životopisců byl možná Prokop i určitou 

dobu ve slovanském klášteře v Uhrách, kde se zdokonalil v slovanské liturgii.  

Své životní povolání viděl Prokop v duchovním stavu, proto přijal kněžské svěcení. Jeho prvním 

působištěm byla zřejmě Kouřim. Prokop byl původně ženatým knězem, jako většina tehdejších slovanských kněží. 

Měl syna Jimrama. Později se však stal mnichem, což bylo podle kanonického práva možné pouze ve dvou 

případech: po ovdovění nebo jestliže se manželka stala rovněž mniškou. O Prokopově orientaci na východní 

křesťanství svědčí řecké jméno Prokop, které získal až jako mnich a které se v západní latinské sféře v tu dobu 

neudělovalo. Jméno Prokop (Prokopios, Prokópos) znamená „připravený k boji“ nebo „průkopník“ a odkazuje 

na prvního palestinského mučedníka Diokleciánovy doby, sv. Prokopia Jeruzalémského.  

Kolem r. 1000 odešel Prokop do pražského Břevnovského kláštera a stal se benediktinem. Břevnovský 

klášter byl založen v roce 993 přemyslovským knížetem Boleslavem II. a slavníkovským biskupem sv. Vojtěchem. 

Je možné, že Prokop dokonce sv. Vojtěcha znal osobně ještě z doby svého mládí, protože okolí Prokopovy rodné 

Chotouně sousedilo s územím, které Slavníkovci spravovali - před jejich vyvražděním na Libici dne 28. září 995.  

Po vyvraždění Slavníkovců mniši spojení s nimi rodovými svazky hodně měnili místa. I Prokop měl 

dovoleno odejít do ústraní, kam ho táhla touha po samotě. Nejdříve se kratší dobu zdržoval v jeskyni v Dalejích 

u Jinonic, v místech nesoucích nyní jeho jméno – v Prokopském údolí. Zde prý sepsal evangeliář (označovaný jako 

tzv. Remešský evangeliář), staroslovanský iluminovaný rukopis, který je součástí katedrálního pokladu 

ve francouzské Remeši a podle legendy na něj při korunovaci skládali přísahu francouzští králové. 

V r. 1009 se Prokop přesunul do Posázaví. Praktikoval asketický život a pracoval – mýtil les a obdělával 

takto získanou půdu. O sv. Prokopu se vyprávějí legendy, že rozsedlina poblíž kláštera, zvaná Čertova brázda, 

vznikla tím, že „světec ji vyoral, maje ďábla zapřaženého do pluhu a poháněje ho křížem, který držel v pravici“. 

Znázorňování Prokopa s ďáblem chce však spíše vyjádřit, že Prokop byl mužem s velkou duchovní mocí a tak jako 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie
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Ježíš a apoštolové sváděl a vyhrával mnohé duchovní bitvy se Zlým. Jeho zbraní byla modlitba, pokání a živá víra. 

Zřejmě byl i vyhledávaným exorcistou. 

Postupně začal Prokop nad svou jeskyní budovat prostý dřevěný kostel ke cti Panny Marie a sv. Jana 

Křtitele a vytvářel kolem sebe společenství poustevníků, kteří toužili po hlubokém křesťanském životě. Členy této 

komunity se stali také jeho syn Jimram a synovec Vít. Podle Kroniky Mnicha sázavského sdíleli důvěru 

ke zbožnému knězi i obyvatelé okolí, kterým pomáhal, radil, modlil se za ně a chudých se ujímal s takovou 

laskavou štědrostí od Boha vrozenou a sloužil jim s takovou ochotou a radostnou starostlivostí, jako by Kristus 

viditelně byl přítomen. Již za svého života konal podle pověsti zázraky, aby lidé poznali lásku Boží. Z posedlých 

lidí vyháněl démony, slepé ženě vrátil zrak, předpověděl svou vlastní smrt i budoucnost kláštera. 

Z Letopisu Mnicha sázavského a legendy Vita minor 

víme, že kolem roku 1032 se Prokop setkal v lese 

s přemyslovským knížetem Oldřichem a stal se jeho zpovědníkem 

a duchovním rádcem. Oba muži se společně rozhodli přeměnit 

Prokopovu poustevnu v benediktinský klášter se slovanskou 

liturgií a vzdělaností. Na dokončení procesu proměny 

poustevnické vesničky v řádný klášter se podílel i Oldřichův syn a 

český kníže Břetislav I., který v roce 1035 spolu s pražským 

biskupem Šebířem uvedl Prokopa do úřadu prvního opata 

kláštera. Legendisté popisují opata Prokopa jako laskavého a 

starostlivého otce a učitele, nekompromisního pouze k hříchu 

pýchy, tak radostného a plného vlídné dobroty, že ho ti, kdo mu 

byli poddáni, více milovali, než se ho obávali. 

Sázavský klášter je třetím nejstarším mužským klášterem 

v Čechách. Řídil se řeholí sv. Benedikta a kromě uskutečňování 

zásady „ora et labora“ (modli se a pracuj) byla povinností mnichů 

i četba. Sázavský klášter byl jedním z posledních míst v Čechách, 

kde se provozovala liturgie ve staroslověnštině, shromažďovala 

slovanská literatura a pěstovala staroslověnská vzdělanost obecně.  

Svatý Prokop, prvý opat sázavského kláštera, zemřel 

v pověsti svatosti dne 25. března 1053, rok před dovršením 

rozkolu mezi západní a východní částí církve. Tato skutečnost, 

narůstající napětí mezi císařstvím a papežstvím, jakož i mezi 

českým panovníkem a pražským biskupem postihly ze všech 

českých církevních institucí nejvíce sázavský klášter. V r. 1055 

byli Prokopovi žáci ze Sázavy vyhnáni. Odešli do Uher a šest let strávili ve vyhnanství. V té době navázali osobní 

přátelské vztahy s mnichy z ukrajinského Kyjeva, což se zúročilo po jejich návratu do Čech v roce 1061. Sázava se 

stala důležitou křižovatkou kulturního světa západního a východního křesťanství. Avšak již v prosinci 1096 museli 

mniši odejít znovu, tentokrát navždy. 

Karel IV. znovu oživil tradici slovanské Sázavy tím, že povolal do pražského kláštera Emauzy (neboli 

Na Slovanech) mnichy z Dalmácie, kde se udržela slovanská liturgie. Tito mniši byli nazýváni glagoláši, protože 

používali liturgický jazyk psaný v glagolici (hlaholici). Karel IV. jim věnoval evangeliář připisovaný sv. Prokopu. 

Glagoláši vyobrazili sv. Prokopa ve svém glagolském evangeliáři a připojili jej k daru Karla IV.; oba svázali 

v jeden kodex (již zmíněný Remešský korunovační evangeliář), který později koupil francouzský kardinál Karel 

Lotrinský a odvezl do Remeše. 

Prokop byl pochován v dřevěném chrámu, který před lety vlastníma rukama budoval. Jeho hrob se 

pozvolna stával místem úcty a přibývala svědectví lidí o zázracích na Prokopovu přímluvu. Za vlády krále 

Přemysla Otakara I. lidovou úctu a péči Prokopových mnišských následníků završilo oficiální svatořečení. Slavnost 

proběhla 4. července 1204 přímo v Sázavě, tehdy již v kamenném románském chrámu, který vystřídal původní 
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dřevěný. Svatý Prokop byl postaven po bok prvních českých zemských patronů – Ludmily, Václava a Vojtěcha a 

byl zařazen do litanie „Všichni svatí za nás proste“ Svatováclavského chorálu. V r. 1588 došlo k přenesení 

údajných Prokopových ostatků do chrámu Všech svatých na Pražském hradě, do oltáře na boku kostela při vstupu 

do sakristie. 

Svatý Prokop byl považován za patrona horníků a také za ochránce lidí před ohněm (jako sv. Florian). 

Husité na něm oceňovali, že založil slovanský klášter na Sázavě, kde se sloužily bohoslužby ve slovanském jazyce 

a pěstovalo se slovanské písemnictví, a že podával svátost těla a krve Kristovy pod obojí způsobou. Byl také hojně 

vyobrazován v husitských kancionálech (například příbramském a kutnohorském). V době první republiky byly 

kromě svatováclavských raženy i svatoprokopské dukáty. Prokopova socha je součástí pomníku sv. Václava, 

výrazné dominanty Václavského náměstí v Praze. Autorem pomníku je jeden z nejznámějších českých sochařů 

Josef Václav Myslbek, který na sousoší pracoval více než třicet let a svou podobu vtiskl do tváře právě svatého 

Prokopa. 

Mimo naše hranice je Prokop uctíván pouze v zemích patřících původně k české koruně (Lužice, Slezsko) 

nebo tam, kam tuto úctu přinesli naši krajané (kostel v Chicagu, USA). Spolu se sv. Václavem byl ctěn našimi 

krajany i na Volyni. Svatoprokopská úcta je dosvědčena římskokatolickým, pravoslavným, husitským i luterským 

kalendářem.  

Svatý Prokop uměl „orat s čertem“. I my bychom se tomuto umění rádi přiučili. Jak to udělat, aby ďábel 

neoral s námi? Je třeba nedat se od něho zapřáhnout do jeho pluhu, do jeho záměrů a cílů. Proto říká apoštol: 

Nedávejte místa ďáblu! (Ef 4,27). Anebo ještě ostřeji: Vzepřete se ďáblu a uteče od vás! (Jk 4,7). I když se snažíme 

nedělat nic nedobrého a rozhodovat se správně, přece nás klikatá řeka života donese do situace, kdy už nejde 

o rozhodování, nýbrž o to, zda novou, tíživou a těžkou situaci přijmeme. Jinak řečeno: jak se postavíme k tomu, 

v čem jsme uvázli, co na nás dopadlo, co nás sevřelo, co nás bolí a tíží, trápí a vysiluje. A tu jde o to, zdali takovou 

situaci, která se nám stala zkouškou, přijmeme a uneseme, nebo zda se v ní z ďáblova návodu začneme Bohu 

vzpírat. Orat s ďáblem znamená přijímat vše, co nás potkává, všecku bídu svou i celého světa tak, aby nás 

přibližovala Bohu. Pak ji ďábel nemůže použít podle svého plánu a ve svůj prospěch. Protože jeho cílem je oddělit 

nás od Boha. 

Víme, že všecko (pochybnosti, utrpení, selhání, pokud je přijímáme jako zkoušku od Boha) napomáhá 

k dobrému těm, kdo milují Boha (Řím 8, 28), kdo Boha prosí, aby mu patřili, ať se zrovna cítí jakkoli, ba sebehůř. 

Jejich život je jediná veliká modlitba: Pane, pomoz mi, abych ti patřil navzdory všemu, co je kolem mne i ve mně 

samém; prostě jen proto, že sis mne ty stvořil a vybral a že jsem tedy tvůj. Abych ti patřil, i když to bolí. Přijímám 

kříž jako nástroj, kterým mne vedeš za sebou.  

A to je ten kříž, kterým svatý Prokop popoháněl ďábla. Dokud se kříži vzpíráme, může nám ďábel leccos 

slibovat jako politici před volbami: pohodu a štěstí, zdraví a zdar, věčnost a nesmrtelnost. Prostě to, že nás – on 

sám ďábel! – kříže zbaví. Jestliže jsme však kříž – Kristův kříž a v jeho síle svůj kříž – přijali a nedáme si jej vzít 

ani vyrazit z rukou (svatý Prokop jej měl také trvale v pravici a neodkládal jej!), je ďábel bezmocný. Učit se „orat s 

čertem“ tedy v pravém a hlubokém smyslu znamená jít za Ježíšem, neohlížet se od pluhu (L 9,62) a učit se u něho 

přijímat a nést kříž jako nejvlastnější znamení a 

poznání křesťanského života. Prosme o to, aby nám 

Duch svatý dal takovou svobodu, aby už s námi 

Pokušitel nic nezmohl. Odevzdávejme Kristu nejen 

svoje bolesti a starosti, ale i všechen svůj strach i své 

pochybnosti, všecku svou lidskou troskotající naději, 

kolísající víru i nalomenou lásku. Všecko své lpění 

na životě i na všem, co budeme muset na konci stejně 

Bohu odevzdat. A pak rozoraná země našich srdcí 

vydá úrodu Království. (z přednášky profesora Jana 

Hellera). 

Anička Rozsívalová  
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Přátelé a kamarádi, 

těšíte se na poslední podzimní měsíc? Utíká nám to 

pěkně rychle, že? Ani se nenadějem a už tu bude Mikuláš a vstáváníčko na roráty a všechny ty krásné 

předvánoční záležitosti…Ale nepředbíhejme. Užijte si ještě sluníčka a všech těch krásných barev, 

co nám příroda kolem nás vymalovala, a taky si užijte  

příjemné chvilky s Tamtamem   

 
Na obrázku padá pět druhů 

listů. Najdi listy stejného 

druhu a z písmenek 

poskládej jméno jednoho 

z významných světců, kteří 

mají v listopadu svátek.  

Kdyby sis nevěděl rady, 

nápověda je v rámečku. 

 

 

 

 

 

 

MISIJNÍ POHLEDY A ŠTRŮDLOVÁNÍ 
 

Misijní měsíc je sice říjen, ale proč neprožít misijně i listopad, že?  

Zvlášť, když prožíváme misijní rok.  

S (některými) maminkami jsme se dohodly vyrobit s dětmi pohlednice. 

Už mohou být vánoční, jinak s dětským, kytičkovým motivem apod. A peníze 

získané prodejem pošleme na Papežská misijní díla. Můžete tvořit doma 

a donést své výtvory na faru nebo se zapojit do kolektivního tvoření. To bude v neděli 11. 11. po 9. mši 

na středisku. Zveme děti velké i malé; i dospělí se mohou zapojit, budeme jen rádi. Přijďte si zpestřit jedno 

listopadové dopoledne. Pokud byste tvořili sami, zvolte jakoukoli techniku - aby výsledek nešpinil, formát pohledu, 

s čarami pro adresáta a odesilatele na druhé straně - nebo taky ne a bude z toho kartička na přání. 

Pokud byste se chtěli zapojit jinak, můžete upéct štrůdl nebo dva (samozřejmě i víc :) a donést je v neděli 

25. 11. k prodeji. V našich končinách se na misijních akcích s oblibou prodává a všichni ho máme rádi. Jistě bude 

mít úspěch a misie vydatně podpoří.:) 

Prodávat pohlednice i štrůdly budeme tedy v neděli Krista Krále – 25. 11. po 9. mši před kostelem. 

Prosím, přijďte podpořit dobrou věc – zásobit se pohlednicemi i pochutnat si na štrůdlu. Díky. 

Budu ráda, když se mi ozvete, že se hodláte zapojit (a s čím – klidně i s chystáním stolů na prodávání) a 

budeme mít tak představu pro plánování. Budeme potěšeni, pokud se zapojí i mimošumperští.  

Jana Pacalová, janinka.ovecka@seznam.cz, 774 520 759  

Anežka, Albert, 

Kateřina, Lev, Martin 

mailto:janinka.ovecka@seznam.cz
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PAN FARÁŘ MÁ KRIZI 

 
Je mu 50 let a pár měsíců… Je farářem v jedné střední farnosti obklopené mnoha 

menšími a zdá se mu, že se všichni dokola zbláznili... 

Farní pracovníci se hádají kvůli malichernostem, přímo si nemohou přijít na jméno. 

To by nebylo ještě nic, už si zvykl, pouze si připadá jako nárazník… Jenže teď někdo píše 

proti němu petici, protože – představte si – on se nechce postavit proti „islamizaci“ opravou 

nějaké zchátralé kaple, která podle autorů petice bude určitě předělána na mešitu. Ale on má 

kaplí a kostelů dost, pendluje mezi nimi tam a zpět a z toho střídaní míst a bohoslužeb 

vznikají další hádky. Válka mezi farnostmi je hotová, všichni jej totiž chtějí mít na 

bohoslužbě u sebe a ne a ne ustoupit. A on neumí být všude. Setkání s farníky je tak mnohdy vrchol diplomacie: 

když řeknu tomu tohle, urazí se tento… když ale řeknu tamto, znepřátelím si toho… Ach! Ani biskup mu 

nerozumí! Zkrátka neumí jej ocenit, naopak, kvůli nějaké stížnosti chudák farář musí k němu na kobereček. 

No, prostě zase to nevydržel, a řekl někomu dost nešikovně, co si myslí... A stížnost je na světě. Odpadkový koš 

už má zaplněný dopisy nespokojenců, to je normální, ale tentokrát dopis cestoval dál než do jeho koše. Navíc tento 

farář je hrooozně zpátečnicky! Prosadil kadidlo a ministranty při mši a nosí kolárek! Navíc chce, aby se děti 

i rodiče před svatým přijímáním zpovídali! No, to už je vrchol! Moderně ladění farníci mu to dají vědět patřičným 

způsobem. Jiní horlivci ovšem vědí své: tento farář není dost katolický! Rozhodně se ne dost angažuje 

v prosazování katolické morálky na veřejnosti…  

Po 50 letech a několika měsících svého života PAN FARÁŘ MÁ KRIZI. A rozhodne se ji řešit. Jednoho 

dne farníci najdou na stole krátký vzkaz: „Už nemůžu dál, raději mizím.“ A zmizí, nikdo neví kam.  

Nebojte se, takto kniha nekončí. Bylo by to příliš jednoduché. Jeho záhadné zmizení totiž mnohé změní a 

bude k prospěchu biskupa, farníků,  jeho samotného, a dokonce i církve. Protože to nebylo ledajaké zmizení… bylo 

to zmizení velmi a to velmi originální…  

Knihu Jeana Merciera předávám do knihovny. 

P. Slawomir 
 

 

 

K zamyšlení 

Ti, kdo chtějí začít žít dobrým životem, měli by to dělat 

jako ten, kdo rýsuje kružnici. Pokud správně stanovil střed kružnice a pevně se v něm drží, nakreslí správně 

kruhovou čáru. To má znamenat, že člověk by se měl nejprve učit, jak pevně ukotvit vlastní srdce v Bohu. Pak 

bude stálý i ve všem, co koná. 

(Mistr Eckhart) 

Co proběhlo: 

Přivítání o. Michala Zahálky 

V pátek 28. 9. jsme přivítali v našem děkanátu o. Michala 

Zahálku, který se stal naším novým kaplanem pro mládež. 

O. Michal sloužil mládežnickou mši sv. a po ní následovalo 

posezení na farním středisku. Při této příležitosti jsme také 

oslavili jeho narozeniny, které měl den poté.  

Otci Michalovi přejeme a vyprošujeme všechny potřebné 

dary a milosti pro jeho službu mladým našeho děkanátu.  
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Právě běží: 

Mládežnické mše svaté 

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

měsíc listopad, kdy bude mládežnická mše v Rudě n/M (30. 11.). Bude ji sloužit o. Michal Krajewski. Po mši 

následuje Církevní silvestr, viz níže. 

 

Co se chystá: 

Akce v děkanátu 

(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz) 

 

 

Camino - víkend pro mládež na II. stupni ZŠ 

9. – 11. 11. 

Další oblíbené Camino je tady! Tentokrát opět na farním středisku v Šumperku. 

Bližší informace najdete na našem webu, kde naleznete také přihlášku na tuto 

akci.  

Už teď se na všechny účastníky moc těšíme!  

POZOR! PŘIHLAŠOVÁNÍ KONČÍ V ÚTERÝ 6. 11.! 

 
Církevní silvestr 

30. 11. 

Opět po dvou letech tu máme i Církevní silvestr.  

Ten se letos uskuteční v Rudě n/M. 

 

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

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

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

web:   mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  
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Jelikož představení papežské exhortace 

zabralo v tomto čísle dost místa, tato rubrika bude tentokrát velmi krátká.  

Jak jste slyšeli v minulých týdnech z dopisů kvůli Misijní neděli, začínáme přípravu na speciální misijní 

měsíc v říjnu 2019. Vyhlásil ho Svatý otec, který chce povzbudit celou církev k misijní horlivosti. Máme na to celý 

rok, abychom se více zajímali, více dozvěděli a hlavně více zapojili a více se modlili za misie a misionáře. 

Rozhodli jsme se proto s redakční radou, že i náš Tam&Tam se k těmto přípravám zapojí. Už teď tu máte nabídku 

misijních akcí Vánoční pohledy a Misijní koláč. Moc děkuji maminkám, které se do toho pustily. Od prosincového 

čísla najdete v časopise více článků či rozhovorů s lidmi, kteří jsou do misijní činnosti aktivně zapojeni – v naší 

diecézi či jinde v republice. Bude to příležitost pro nás vybrat si z nabídky možností a přidat ruku k dílu. V prosinci 

se zaměříme na Ukrajinu, kde působí olomoucká charita, ale vy už teď můžete podpořit toto dílo svými vánočními 

balíčky. S tím jsme nemohli čekat celý měsíc, protože bychom prošvihli termín jejích odevzdání. Můžete se ale 

těšit na víc informací o tomto díle v dalším čísle.  

Otec arcibiskup nás však vyzýval, abychom byli misionáři i ve svém okolí, ve svých farnostech, ve svých 

rodinách. Je to neméně důležitá mise! Dívejme se kolem sebe, kde by naše slovo či dobrý skutek mohly misijně 

zapůsobit… 

Přeji vám krásný listopad, prožitý v duchovním spojení se svatými a našimi zemřelými bratřími a sestrami.  

P. Slawomir 
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

 

¡Ultreya! 
 

Na toto místo přicházejí národové ze všech světových stran: 

Frankové, Normani, Skotové, Irové, Galové, Teutoni, Iberové, 

Gaskoňci, Bavoři… 

Codex Calixtinus 

 

Text, ve kterém jsem našel tento neúplný citát, dodává, že autor starobylého kodexu pokračuje dál 

a vyjmenovává celkem 73 národů. Následně se s potěšením konstatuje, že v roce 1996 přišlo ke hrobu sv. Jakuba 

pouze o šest národů méně – 67. Otázkami, proč ke hrobu chodili staří národové, proč tam chodí dnešní moderní 

národy, a jestli je v tom nějaký rozdíl, se zde nikdo nezabývá. Frankové a Bavoři sem putovali pouze a výhradně 

kvůli tomu, co v hrobu spočívalo, kvůli mrtvole sv. Jakuba Většího. Dnešní Francouzi a Němci sem přicházejí, 

přijíždějí a přilétávají z mnoha rozličných důvodů a mnoha jejich kombinací, kulturně naučného nebo sportovně 

rekreačního, všeobecně spirituálního, atd. Teutoni, Irové a Gaskoňci byli doslova posedlí zázračnou mocí ostatků 

svatých osob, jejichž moc byla pro ně samozřejmě přímo úměrná velikosti nebo proslulosti světcově. Jejich víru 

do jisté míry sdílím – prostředníkem nadpřirozené události může být cokoliv, tedy i odumřelé tkáně svatých lidí. 

Záleží na Bohu, a je zřejmé, proč se skrze tyto věci zázraky dějí častěji než skrze jiné. Je však jisté, že mnozí 

z dávných poutníků považovali ostatky za zázračné samy o sobě, za předměty nabité čarovnou mocí. To je také 

jeden z důvodů, proč se mnozí z moderních poutníků k této tradici hlásí jen coby kulturní pozorovatelé 

s pokročilejším světonázorem. Jako křesťan je mi fanatický uctívač ostatků sympatičtější než běžný moderní 

křesťan, věci nadpřirozené ho bytostně zajímaly, „braly“ ho, jak se říká. Líbí se mi jeho entuziasmus, do diskuse 

bych s ním ale v zájmu dobrých vztahů mezi starými a novými národy nevstupoval, mohl by se rozzuřit, ztratit 

trpělivost. To si raději popovídám se současným křesťanem o něčem, co ho zajímá doopravdy, třeba o hudbě nebo 

o počasí.  

Dá-li Bůh, skončíme dnes v Arzue, poslední zastávce před Santiagem. Tady Severní cesta končí, přesněji 

vlévá se do slavné Francouzské cesty. Ze Sobrera je to ještě čtyřicet kilometrů, z Božího milosrdenství velmi 

snadných – jdeme pořád z kopečka po skoro prázdné silnici. Cestou se zastavujeme pouze v jednom baru, kde se 

nám podaří sedět u stolu bez papírového příkrovu. 

V cíli jsme až za soumraku, světla rapidně ubývá. V novém, velikém refugiu jsou ještě čtyři lůžka volná. 

Máme štěstí, za námi přichází početná skupina Američanů, některým z nich nezbude než hledat štěstí v hotelích a 

penzionech. Poprvé za ubytovnu platíme. Fyzicky tu teď skoro nikdo není, všichni oslavují. Vracejí se až pozdě 

v noci a jsou velmi ohleduplní: jejich syčení a proklamování, že vzbudit někoho je to poslední, co by si ze srdce 

přáli, by probralo z komatu i slona. Přijde mi to legrační, Stones by vraždil. Snáší toto prostředí špatně. Naštěstí 

vím, jak ho povzbudit, nikdy to nezklame. Když je na dně a jeho nálada klesá pod psa, stačí jen vyslovit jméno jeho 

rodiště. Naráz ožije, jako by ho vytáhli z hrobu a vzkřísili elektrickým šokem nebo jako by mu dal někdo 

přičichnout k otevřené lahvičce se stoprocentním čpavkem.  

 

Za etapu do Santiaga si zasloužíme pochvalu – půst až do cíle, čtyři růžence, dvě nebo tři hořké kávy. Ráno 

nás míjí několik Američanů na kolech, opětuji jejich srdečné pozdravy. Stones je ignoruje, připadají mu svou 

radostnou vstřícností neupřímní. Narychlo se zamýšlím, jestli na tom přece jenom něco není. Myslím, že ne. Je to 

jejich styl, jsou zvyklí projevovat se otevřeněji než my. 

V poledne se za prudkého deště zastavujeme v baru s dlouhým stolem, obsazeným obědvajícími muži. 

Není tu k hnutí, navíc pod lesem pršutů máme co dělat, abychom si nesrazili hlavu. Chceme vypadnout, barman 

však ukazuje na stolek v rohu a vybíhá se štosem papíru v rukou. Dáváme mu jasně najevo, jaké má šance – buď 

papíry, nebo my. Chvíli bojuje sám se sebou, pak zlostně zamává papíry a uraženě odchází. Za pultem je odhazuje 

na hromadu a pozoruje nás, jako kdybychom mu vyvraždili rodinu nebo ukradli pršut. Narůstá v nás sebevědomí, 

příště mu papíry vytrhneme z rukou a nacpeme je do záchodu. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 



 
Tam&Tam – číslo 11, ročník 9, listopad 2018  strana 21 

 

Strávníci za stolem jsou výhradně muži, všichni tlustí a vyčerpaní. Jsou ještě podsaditější a brunátnější než 

kantabrijší vesničané. Drhou si zpocené hlavy papíry, potom si jimi masírují čelo, hruď pod bradou a uši. Ženy, 

které jim přinášejí v talířích další chody, jako by patřily k jinému kmeni: mladé jsou štíhlé, staré hubené. Staví před 

vysílené muže mísy s kouřícím masem a častují je pohrdavými úšklebky, souvisejícími s preventivními pochybami 

o jedlíkově autentickém chlapství, pokud by do sebe nenacpal všechno, co má před sebou. Když neroznášejí, stojí 

v tichém družném hovoru u dveří kuchyně a bystrými pohledy těkají ke stolu jako bohyně Kirké k chlívku 

s vykrmenými vepři. 

Do sálu vstupují dva mladíci v černých kožených bundách. U pultu si nabírají do dlaní papíry a stírají si 

brady a čela. Poroučejí si whisky do širokých sklenic s mimořádně masivními dny. Číšník jim nabízí zvětralé 

koblihy, nevšímají si ho, zapalují si cigarety, dvakrát, třikrát potáhnou, prudce je odhazují na zem a špičkou 

polobotky je drtí s nekompromisním, mužně flegmatickým výrazem v rudých tvářích. Pak si zapalují další. Když 

jim číšník nabízí znovu koblihy, okřikují ho a hrozí mu pěstí. Barman si z toho nic nedělá, mávne rukou a přisouvá 

jim další papíry na utírání. Mezitím ženy přinášejí na stůl čerstvé koblihy, mísy s ovocem, dorty a další štosy bílého 

papíru. Muži jeden po druhém vstávají a jdou se vymočit za dům. Když se vracejí, třou si papírem nejdříve mokré 

vlasy, potom obličeje a uši. Někteří zasouvají papír pod svetr a vytírají si podpaží, jiní si povolují opasky a otírají si 

břicha a podbřišky. Mladíci znovu zahazují sotva zapálené cigarety, neúprosně a bez zájmu je drtí špičkami bot 

jako rekové jedovatého hada nebo žížalu. 

Dopíjíme hořkou kávu, vstáváme. Barman nám nabízí koblihy. Říkáme mu, že žádné koblihy nechceme, a 

odcházíme. Hodovníci jsou zvráceni do opěradel židlí, kouří. Cigarety házejí pod sebe. Bez zašlapování. Hlavy 

mají neobyčejně nízko nad stolem, občas se zvedne krátká silná ruka, uchopí papír a začne jím drhnout čelo nebo 

uši. 

Venku přecházíme na levou stranu silnice. Když si zapínám kapuci, vidím, že se dveře baru otvírají a 

z nich vycházejí mladíci. Zastavují se na schůdcích pod skleněnou stříškou, vytahují cigarety, zapalují si, dvakrát 

nebo třikrát potáhnou a vyfouknou šedá mračna, která na chvíli zahalují jejich široké, šarlatové obličeje. Ve chvíli, 

kdy cigarety zahazují, odskakuje jednomu z nich nedopalek na chodník, odkud ho náhlý poryv větru zanáší na 

silnici. Mladík vybíhá do deště, dohání cigaretu a špičkou polobotky ji dravě drtí na kaši. Voda řinoucí se po 

hladkém asfaltu ji bere s sebou a odnáší do moře. Přemýšlím, které to bude, zda moře Kantabrijské, nebo už 

Atlantik, když tu vracející se mladík vráží na schůdcích do jedlíka, který se byl vymočit za domem. Mladíkovi se to 

vůbec nelíbí, dává najevo své popuzení a nakopává tělnatého strávníka do zadku. Je to strašná rána, s jedlíkem to 

však ani nehne, je úžasně stabilní. 

 

Na předměstí Santiaga přicházíme až při setmění, mraky nad obzorem se na chvíli trhají, pod rudým nebem 

se objevují kontury města. Jsou to jen obyčejné domy, po věžích katedrály, které už hodinu netrpělivě vyhlížíme, 

není zatím nejmenší stopy. Zastavujeme se před kopcem, zjevně umělým, na kterém trůní veliký compostelský 

symbol. Za mohylou se rozkládá nedozírný zajatecký tábor, s typickými dlouhými baráky v pravidelných 

rozestupech. Na západní straně je obklopen budovami cestovních kanceláří, podobnými velkým samoobsluhám 

v malých městech. Stejného typu je i vrátnice, kde jsou nám přidělena dvě lůžka v bloku 18c, číslo dveří 93, za osm 

euro na lože a den. Cela je nízký prostor, v půdorysu přibližně třikrát šest metrů s osmi kavalci po dvou nad sebou. 

Našimi spolubydlícími jsou dva mladí muži. Němec, který se zde ubytoval chvíli před námi, a snědý 

brazilský student, který tu přebude třetí a myslím i poslední noc. Stones nepocítí k Jihoameričanovi přílišnou 

sympatii, přesto mu stiskne ruku takovou silou, že ho ubohý student do konce našeho pobytu nejen neosloví, ale 

pro jistotu se na něho ani nepodívá. Také Němce má plné zuby od samého počátku. Usměvavý Germán je stejně 

urostlý jako vousatý Slovan, a když vidí, že polabskému křesťanu do oka moc nepadl, pokrčí rameny a kření se dál. 

Nedivím se kamarádovi, že mu Němec připadá neupřímný a falešný, není to typický Němec, mate to. Je 

z Wuppertalu a v civilu je lékař. Svůj volný čas věnuje adrenalinovým sportům, naposledy to byl skupinový 

seskok, už nevím z jaké výšky. 

Stones zalehává dole, my tři ostatní ležíme nahoře a dlouho si povídáme o svých compostelských zážitcích. 

Na závěr opatrně připomínám, že putování do Santiaga mívalo dříve převážně religiózní charakter. Zaráží je to a 

Brazilec říká: 

„To jsem nevěděl. Podle mě je Camino o tom, že si každý sáhne až na dno, aby poznal, co je zač – jestli 

chlap, nebo srab.“ 

Wuppertal uctivě mlčí. Cítím, že považuje náboženství za něco, do čeho by se nemělo rýpat. 
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V šest ráno lezeme ze spacáku. Okolo půl osmé už za každou zatáčkou čekáme siluetu katedrály. Mezitím 

stačím postřehnout, že procházíme velkým moderním městem. Když jsem tu byl naposled, byl to jen ošuntělý 

historický skanzen.  

 

 

Santiago je město se slavnou historií a právem mu náleží statut hlavního města Galicie. Po celou dobu 

jsem toto město vnímal jako jeden z cílů naší poutě. Město díky své historii dnes žije čilým turistickým ruchem, 

který zaměstnává místní obyvatelstvo a dodává mu zdravou hrdost na svůj původ i historii. V minulosti jakubské 

poutě plnily též vojenskopolitický charakter. Linie cesty do Compostely vytvářela poslední hranici s islámským 

světem. Jako evropský občan jsem v protikladu k tomu pocítil absenci propojení náboženství a politiky v české 

kotlině. Náboženství je mostem sjednocení chaotických názorů v každé demokracii. Náboženství je dar, který nám 

věnovali naši otcové, a církev je instituce, která toto dědictví chrání, brání a předává do přítomnosti. Při těchto 

úvahách jsem dobyl jeden z cílů naší pouti, a to místo v katedrále, kde odpočívá sv. Jakub. 

Značně unaveni a vysíleni jsme se vydali na místní církevní školu, kde se v nejvyšším patře pod střechou 

nacházela rozlehlá půdní prostora lemovaná strohými sportovními lůžky. Asi po hodině nicnedělání, postupného 

odstrojování a vybalování zbytků zatuchlých oděvů mě navštívil místní profesor zpěvu z chlapeckého gymnázia a 

začal navazovat kontakt. Obdivně koukal a stále byl všudypřítomný. Když jsem si před zrcadlem začal stříhat 

měsíční vous, tak mě udivilo, jak svýma rukama potaženýma černými rukavicemi s ustřiženými konci, ze kterých 

vycházely poslední články jeho anatomie, sbírá již ustřižené vousy a na bleděmodrých dlaždičkách společné 

umývárny z nich sestavuje ornament v podobě srdce. Když jsem postrádal mýdlo, tak ochotně běžel o několik pater 

níže a přinesl mi ho. Když jsem pustil vodu, muž odešel. Spatřil jsem ho již vleže na hraně své postele, jak si svýma 

oděnýma rukama hraje s mým spacákovým zipem. Zatrnulo mi, ale svůj údiv jsem nedal znát, jen jsem se mu 

zadíval do tváře, blaženě jsem zavřel víčka a upadl do hlubokého spánku. Když jsem se probudil, profesora zpěvu 

nikde nebylo, Ivan spal a já měl dostatek času, abych s rozvahou a spravedlností zhodnotil počínání tohoto 

homosexuálního křesťana. Vůbec jsem se na něj nezlobil a klidně bych se od něj nechal učit zpěv, protože já 

neznalý systému tónů bych mu jistě dal hodně zabrat. Když se Ivan probudil, všechno jsem mu vyprávěl a on mi 

řekl, abych se na to vykašlal a abych z toho nebyl tak grogy. Ale já jsem z toho nebyl grogy, maximálně pouze 

trochu. Ještě jsem viděl jednoho Australana, který tuto etapu absolvoval v těžkém velurovém kožichu z australských 

ovcí. 

 

 

S padajícím soumrakem se za dveřmi ozývají kroky prvních poutníků. Prostor, ve kterém jsme se ocitli, je 

nejatraktivnější částí nocležny – řada devíti postelí, oddělená od zbytku nedozírného podkroví vysokými skříněmi, 

a nádherně osvětlená velkými okny s vedutou města a katedrály zčásti zastíněnou vysokými, žlutými stromy. 

Každý z poutníků do našeho séparé pouze nahlédne, rychle se odvrátí a spěchá si vybrat železné lože v dlouhých 

řadách okolního prostoru. Uvažuji o příčinách jejich odvratu a snažím se pochopit, co je tak odrazuje. Jsou to buď 

moje záda, nebo Stonesův pohled. Naštěstí už svého spoluputovníka trochu znám a vím, že je to hodný člověk, a ne 

raubíř nebo hrdlořez. Žádný vetřelec však nemá šanci pokládat jeho pohled za pohostinný, ani slepec. Santiago mu 

příliš neučarovalo, utěšuji se, že to nebylo mou vinou, vždycky jsem o tomto místu mluvil s co největší střízlivostí. 

Přesto se chválím, že jsem Stonese neopomenul o ubytovnách na Caminu informovat, pokusil se ho vyděsit k smrti, 

abych ho zbavil každé iluze. Bylo to málo.  

Noclehárna se postupně zaplňuje, okolo osmé praská ve švech. Lidé spí po dvou, někteří i na zemi. U dveří 

chatrně izolovaných záchodů leží mladé Američanky a s pohledem upřeným ke stropu usilovně nevnímají zvuky a 

ostatní podněty atakující jejich smysly. Stones říká, že z našeho oddělení nikoho nevyháníme, a má pravdu. Pravdu 

má i Brazilec ze zajateckého tábora na předměstí: Američankám neuškodí, když si sáhnou až na dno a ověří si, 

jestli jsou chlap, nebo srab. Utrpení středověkých jakobitů je v tomto ohledu do značné míry mýtem, ti končili 

v největším paláci města, dnes označeným tuším deseti hvězdičkami a názvem Hotel de los Reyes. 
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O lásce k supermarketům a pořád na jih 
 

Razantně řečeno: platí jen to, co je zadarmo. 

Remi Braque  

 

Vstáváme za tmy, bleskově balíme a v hrobovém tichu opouštíme své prázdné oddělení. Opatrně 

postupujeme mezi řadami železných postelí jako v minovém poli podél protitankových zátarasů. Lidé 

v barevných pytlích jsou stále v bezvědomí. 

Prší. V kalném svítání hledáme směr na Padron a Pontevedru. Prodíráme se dopravní zácpou a cítíme se 

skvěle, najmě Stones, kterému Santiago silně nesedlo. Zastavujeme se u výkladních skříní a kocháme se krásou 

tohoto světa, tak přímou a srozumitelnou, zvláště motorkami. Na předměstí brzdíme před pěkným supermercadem, 

kde si konečně koupíme něco pořádného k jídlu. 

K našemu putování patří především čtyři druhy interiérů – bar, ubytovna, supermarket a kostel. 

Nejdůležitější dvojici tvoří dva poslední. Dobrý katolík s důvěrou očekává, že kostel oslavím a na to druhé zdvořile 

zanadávám. V tom prvním se nemýlí, nejsme poutníci nového typu, kteří kostely nepotřebují, jsou to pro nás 

chrámy duchovní obnovy. Kromě chrámů duchovní obnovy existují však i chrámy tělesné obnovy. Možná, že by 

mě bavilo se nad jedním z nich trochu zamyslet, dokud se svým drátěným vagonem nedorazím k několika kouskům 

hmoty, bez nichž bych svou duši marně přemlouval, aby pokračovala v dalším oživování mého těla.  

Na supermarkety se poslední dobou jenom nadává. Jsou prý nebezpečné, protože člověku užírají jeho 

svobodu a nutí ho klesat stále hlouběji do konzumního stylu života. Je to samozřejmě nesmysl, kdo nechce, nemusí 

tam strčit ani nos a nikdo ho za to nezavře. Hypermarkety a supermercada jsem si zamiloval právě na dlouhých 

pěších poutích. Jak příjemné uchýlit se po desítce kilometrů v nesnesitelném vedru nebo studeném dešti do 

klimatizovaného sálu a popojíždět s vozíčkem kolem třpytivých pokladů, tak krásných a užitečných, které vám 

nedělají nic špatného, naopak ve vás probouzejí obdiv pro svou nádheru a kvalitu. Tyto skvosty vás nemohou 

zkazit ani zotročit ani jinak poškodit – nakonec si stejně koupíte ze sta druhů baget jenom jednu, jedny olejovky, 

kus salámu nebo sýra, obrovskou láhev piva nebo sedmičku stolního vína, obojí třikrát levnější než obyčejná 

značková voda, zaručeně pitná. Ani bohatí poutníci (jak zvláštní termín) si vlastně nekoupí nic jiného, během první 

etapy totiž zjistí, že zásoby zatěžují.  

Líbí se mi tu, ale asi jenom proto, že se tady nezdržím moc dlouho. Když si představím, že bych putoval 

půl druhého měsíce mezi těmito regály a mým cílem by nebyla katedrála ve Fatimě, nýbrž zdejší kasa, nedělá se mi 

z toho dobře. Byla by to dost nuda a vlastně i hrůza, menší peklo. Zdá se, že každé putování, které si neklade za cíl 

Boha, může být sice na chvíli zábavou, pak už je ale to jenom nuda a trápení. Ještě horší dojem na mě dělá 

představa, že bych všechno, co tu vidím, musel sníst. Nebo od každé delikatesy ochutnat jeden kilogram. Z dětství 

dobře vím, jak je nepříjemné přejíst se něčím obzvlášť dobrým, třeba zmrzlinou. Je tu spousta věcí, o kterých 

nevím, jak chutnají, docela by mě to zajímalo, ale zase vím, že mnoho z těchto pochoutek by mě mohlo zklamat, 

mívám je většinou za lepší, než doopravdy jsou. Například kaviár mě nic neřekl, už ani nevím, jak to chutná, nebo 

šampaňské, je to něco jako zkažená sodovka. Nebo ananas, i když toho si vážím pro spoustu dobrých vlastností, je 

třeba účinný v boji proti obezitě, efektivně zeštíhluje. Nesmí se to ale přehnat, když ho někdo sní moc najednou, 

může zeštíhlet až moc. Prý až tak, že skoro není vidět. Pokud se to ale stane, jsou tu dobré preparáty, které 

pomohou přibrat. Někteří lidé trpí nechutenstvím a existuje celá věda, která se je snaží z toho dostat. Pomáhá však 

i obyčejná příroda, například kombinace některých bylin: máta peprná…  

„Hele, ty vole,“ probouzí mě známý hlas, „sežerem to támhle v tý autobusový budce.“ Autobusová 

zastávka je naší nejčastější hodovní síní. Jakmile v ní začneme vybalovat z igelitek potraviny, nestrčí do ní nikdo 

ani nos. Nikdy nás tu nikdo nevyrušil. Až jednou za hustého deště, kdy se kolem přístřeší začal shromažďovat 

početný dav, vstoupila pod střechu žena a zaujala „čekací“ postoj. Když se nám po krátkém, horečném úsilí 

podařilo odházet z lavičky všechny igelity, bágly, papíry, lahve a plechovky a bleskově ji přeleštit rukávem, 

poprosili jsme ji, ať si sedne a v klidu si odpočine. S díky odmítla a vysvětlila nám, že jí to nestojí za to, autobus by 

měl přijet každou chvíli. Shodneme se Stonesem v tom, že ženy jsou v těchto končinách lepší než muži, nejsou tak 

vystrašené a dá se s nimi mluvit mnohem lépe než s odmítavými, pohrdavě vyděšenými muži. 

Ve městě vzdáleném asi patnáct kilometrů od Pontevedry nacházíme nocleh ve sportovní hale. Nemají tu 

žíněnky, dáváme si pod spacáky tvrdé papíry, sprchu necháváme na ráno. Následuje Pontevedra, město magické 
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krásy a velké tržnice s rybami, květinami a syrovou drůbeží. Po čtyřech dnech se dostáváme na mši svatou. 

Setkáváme se tu se vstřícnými křesťany, nicméně končíme dvě hodiny po půlnoci v penzionu u nádraží, v místnosti 

bez oken a větrání, připomínající malou umývárnu nebo sklep na brambory. 

Lucie z Fatimy strávila v Pontevedře řadu let. Stala se tu členkou řádu dorotejek. Sama však chtěla 

na Karmel, což jí bylo umožněno až po druhé válce. Byl k tomu třeba výnos samotného papeže. Z Luciiných 

pokorných, pečlivě autocenzurovaných vzpomínek, do kterých se pouštěla pouze na příkaz biskupa, občas 

probleskne, jak tvrdý to byl život. Zacházeli s ní jako s předmětem, arci velmi důležitým. Nikdy se tomu 

neprotivila, byla na to zvyklá a měla zastání v nebi. Ústav dorotejek byl nebo stále je v ulici Travissa de Isabel II., 

nehledal jsem ji, určitě jsme ji ale při našem mnohahodinovém křižování městem navštívili. 

pokračování příště 
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