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Čtení na pokračování:
Odpusť, Natašo!
… a mnoho dalšího

Před pár týdny jsme
prožívali volby a s nimi
spojenou předvolební kampaň. Politické strany a
kandidáti do sněmovny se snažili různými způsoby
získat co nejvíce hlasů. Jezdili, slibovali, nabízeli
různé „předvolební guláše“ v mnohých podobách.
Za několik týdnů nás čekají další volby. Tentokrát
prezidentské. Letošní adventní a vánoční doba bude
plná dalších volebních slibů nebo útoků na politické
protivníky, samozřejmě také na církev (strany, které
nemíní nic měnit k lepšímu pro lidí se přece nějak
musí ukázat a na něčem „svézt“ - jistě to budou zase
restituce, jako obvykle za posledních několik let před
volbami.... ). Koho budeme volit? Jaký program má
náš kandidát? Jaké hodnoty chce hájit a podpořit
ve společnosti? Ptám se před volbami sám sebe komu
(nebo možná spíše ČEMU) dávám svůj hlas? Nebo
volím nezodpovědně jen tak, proto, že se mi líbí
vzhledově ten či onen politik?. Nezapomínám na to,
že na prvním místě mám volit Boha a Jeho zákony?
Budeme prožívat další dobu adventní v našem životě.
I když na nás volební plakáty a pořady budou dorážet
ze všech možných stran a všemi možnými
(i nemožnými) způsoby, nezapomeňme na program,
který nám nabízí Bůh. Nenechme se strhnout
politickým děním a nezapomínejme, KOHO máme
volit dennodenně ve svém životě. Čas adventu ať je
pro nás časem seznámení se s Božím plánem, Božím
programem pro mne, pro můj život. Poznávejme ho
v Písmu svatém, v modlitbě, při častějších návštěvách
bohoslužeb. Pak se i v našem životě ON stane
opravdu naším Pánem a Králem. ON bude na prvním
místě (pak všechno ostatní bude také na tom
správném místě...). Pokud se v adventu dobře
připravíme, tak se bude moci narodit i v našem srdci
ON sám, Ježíš, Pán a Spasitel. Potom každá volba
bude jasná a snadná. Když Ježíš bude vládnout
v našem srdci, budeme volit dobro jak v
každodenním životě, tak i v politice....
Pokusme se třeba často modlit v adventní době
modlitbu Anděl Páně ráno, v poledne a večer.
Pomůže nám to uvědomit si, že Bůh už sestoupil na
tuto zem a chce ještě vstoupit i do našeho života. Jen
Ho tam musíme pustit...
P. Piotr Grzybek
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3. prosinec
4. prosinec
6. prosinec
7. prosinec
8. prosinec
9. prosinec
10. prosince
11. prosinec
12. prosinec
13. prosinec
14. prosinec
17. prosinec
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec
27. prosinec
28. prosinec
29. prosinec
30. prosinec
31. prosinec
1. leden

1. neděle adventní
sv. Jana Damašského, kněze a učitele
církve
sv. Mikuláše, biskupa
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele
církve
slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoazina
2. neděle adventní
sv. Damasa I., papeže
Panny Marie Guadalupské
památka sv. Lucie, panny a mučednice
památka sv. Jana od Kříže, kněze a
učitele církve
3. neděle adventní
4. neděle adventní, Štědrý den,
vigilie slavnosti Narození Páně
slavnost Narození Páně
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
svátek sv. Mláďatek, mučedníků
pátý den v oktávu Narození Páně
šestý den v oktávu Narození Páně
Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
připomínka sv. Silvestra I., papeže
Nový rok, Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

I znázornění Zvěstování Panny Marie,
podobně jako obrazy Panny Marie
s Ježíškem, mají svou symboliku.
Na mozaice P. Rupnika v krakovské
bazilice Jana Pavla II. je Maria ukázaná
na pozadí svitku, který drží anděl. Je to
symbol dopisu, dobré Boží zprávy pro
svět. V ruce drží vřeteno ‒ nit rudé barvy
symbolizuje rozhodnutí Marie obléci
božství do svého těla. Odkazuje i na
budoucí Kristovo umučení, na Ježíšovy
šaty, o které jednou budou losovat
vojáci.
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SYMBOLY – VYOBRAZOVÁNÍ
JEŽÍŠKA
Každý den chodíme kolem věcí, které mnohdy ani nevnímáme. Když
jsme připravovali podzimní Camino, které se uskutečnilo o podzimních
prázdninách v Sobotíně na faře, měl jsem spolu se Zdenčou Strmiskovou
na starosti přípravu liturgie a duchovní program. Chtěli jsme v obětním průvodu
přinášet s moukou a kvasem i klasy – jako symbol pro chléb, ale žádné jsme
neměli a nemohli jsme je sehnat, proto jsme přinášeli zrnka. Uběhla nějaká doba
a najednou jsem kolem sebe začal objevovat klasy. Nejdříve na faře v Bludově,
pak ve škole v Bratrušově, nakonec u jedné nemocné v Rapotíně na chodbě ve
váze. Najednou kolem sebe vidím klasy, kolem kterých jsem chodil více než
2 roky a neviděl je. Stejně je to i
s obrazem, který nám visí na
schodišti na faře, kolem kterého
25 krát za den projdu. Nikdy jsem
se nad ním nezamýšlel, ale nyní se naskytla příležitost. Je na něm
totiž něco, co souvisí s dnešním tématem. Na obraze, který je na
přiloženém obrázku, je Matka Boží, která drží dítě Ježíše. Malý
Ježíšek drží v ruce kříž, který ukazuje na jeho poslání. Pod
obrazem je krásná Ježíšova
prosba: Sdílej, milá matko,
tento kříž k dobru mých bratří
se mnou.
Tentokráte se zaměříme na dítě Ježíše – na to, jak je Ježíšek
vyobrazovaný. Na Rupnikově mozaice v bratislavském kostele sv. Šebestiána
je vyobrazeno dítě Ježíš zavázané pohřebním plátnem – totiž smyslem jeho
narození je smrt za lidi, my od narození směřujeme ke smrti, která je teprve
pravým narozením k životu. Také nic, co Ježíšek drží v rukou na starých
sochách či obrazech, tam není náhodou. U šternberské madony vidíme,
že Ježíšek drží v rukou jablko. To nám připomíná prvotní hřích, kvůli kterému
Ježíš přišel na svět. Kristus je nový Adam, jak o něm píše sv. Pavel.
U velmi vzácné veverské
madony zase můžeme zahlédnout,
že Dítě drží v rukou ptáčka stehlíka.
Ten je symbolem prostoty a také
ukazuje na Ježíšovo poslání. Podle
středověké legendy totiž tento ptáček
přiletěl na Golgotu, aby vytrhl Kristovi z hlavy alespoň jeden trn. Přitom
ukápla na jeho hlavu kapka krve a od té doby má kolem očí krásné rudé
zbarvení. Také symbolizuje duši Ježíšem zachráněného člověka, která
po smrti vzlétne do nebe. Dále je ptáček v Ježíškově ruce hračkou. Každé
dítě má svoji oblíbenou hračku, kterou nosí všude s sebou, o kterou pečuje
a nechce ji ztratit, velmi mu na ní záleží. Z pohledu teologického: Ježíš je
součást Trojice – Stvořitele, stehlík je součást díla stvoření, Stvořitel se
stará o své stvoření, nechce je ztratit, chce ho mít u sebe.
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Na jiném obrazu drží Ježíšek například ořech. Ten se objevuje
na obrazech Madony s Ježíšem jako symbol Ježíšova Božství ukrytého
ve skořápce lidského těla. Někdy také drží fialku, která je – pro svou barvu a
vůni - symbolem pokory. Je to také první jarní květina, proto symbolizuje nový
život, přicházející spolu s Kristem na svět. Posledním „objektem“ v Ježíšových
rukou, který zde zmíním, jsou hrozny. Ty symbolizují eucharistii. Maria je
nazývána v teologii vinným kmenem, z něhož vyrostl spasitel. Ovoce jejího lůna,
Ježíš, se po lisování lisem utrpení stane nejlepším vínem, symbolem Boží milosti
zachraňující svět.
Na mnoha obrazech, především
ikonách, stojí také za povšimnutí, jak Ježíšek
drží prsty. Má spojeny tři prsty ruky a zbylé
dva jsou položeny v dlani. Spojené tři prsty
představují Trojici Boží, zbývající dva
představují dvě přirozenosti Krista, božskou a
lidskou. Gesto kříže děláme, abychom vyjádřili to, že se necháváme posvětit
Boží Trojicí. Kříž má trojí význam: je to symbol umučení, vítězství a požehnání.
Všechny tyto tři aspekty jsou velmi důležité. Někdy se můžeme
setkat s jinou symbolikou prstů. Spasitelovy prsty má Ježíš
složeny tak, aby vytvářely jeho iniciály IC XC, tedy v řecké
alfabetě počáteční písmena jména IHCOC XPECTOC (Isos
Christos).
Vyobrazení Ježíška jsou mnohá. Přeji vám i sobě, ať nás
umění neustále příjemně překvapuje, vede nás k hlubšímu duchovnímu životu, rozvíjí náš vztah
s Tím, který Je a který nakonec přijde (už aby to bylo ). Kéž je pro nás nadcházející advent
krásnou přípravou na příchod Krista – především do našich srdcí!
sestavil P. Vilém Pavlíček
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

ANDĚL GABRIEL, POSEL BOŽÍ
V městě Šumbarku,
v osmém roce panování Václava Vrtošivého

Dlouho jsem přemýšlel, komu adresovat tento předvánoční dopis. Již jsem napsal všem postavám, které
zmiňuje Bible v souvislosti s Ježíšovým narozením, posledně i samému Ježíši v jeslích. Až nakonec jsem si
vzpomněl na Tebe, který přitom stojíš na úplném počátku příběhu našeho vykoupení.
Ty jsi oznámil Zachariášovi překvapivé narození jeho syna, jen o pár měsíců později jsi to zopakoval
u Josefovy snoubenky Marie. Rozmlouval jsi ve snu s Josefem, aby přijal a ochránil ono nemanželské dítě.
Mám trochu problém, jak se k Tobě obracet. Ne snad proto, že bych se před Tebou ostýchal, protože jsi
první mezi anděly. Nebojím se Tě, vždyť vím, že přicházíš od dobrého Boha. Můj handicap tkví v něčem jiném.
Neumím si Tě představit. Nevím, jak vypadáš. Vím jistě pouze to, že nejsi takový, jak Tě po staletí zobrazují
umělci. Nejsi žádný bezpohlavní jinoch s křídly na zádech a sladkým pohledem. Bylo by to příliš efektní,
jednoduché… a laciné. Pokaždé, když by ses takhle objevil a zvěstoval své poselství, bychom jasně věděli, na čem
jsme a co máme dělat. Mnozí z nás po tom touží natolik, že něčemu takovému dokonce věří a snaží se o tom
přesvědčit sami sebe i druhé.
Ve skutečnosti přicházíš docela jinak, v tichu a skrytosti. Promlouváš k nám v našich pochybnostech,
nejistotách a obavách. Možná jsi Zachariáše ohromil, když se znaven dlouhou službou u oltáře s úlekem vytrhl
z krátkého spánku. Snad Maria uslyšela Tvá slova ve chvíli, kdy se v jejím lůnu poprvé pohnulo počaté dítě. Možná
Ti dal Josef za pravdu až po dlouhé bezesné noci, kdy se v něm svářila láska se vztekem.
Často k nám promlouváš „ve snu“, možná proto, že jsme v tomto stavu lépe disponováni pro komunikaci
s Bohem. Jindy nás oslovíš z řádků knihy nebo novin, nevyhýbáš se ani televizi či internetu. Mnohdy promlouváš
hlasem našich přátel… i „nepřátel“. Nikdy a nikde předem nevíme, zda se tak nestane.
Je to dobrodružné a napínavé – jako celý náš život. Jako náš vztah s Bohem, protože Ty jsi jenom jedním
z jeho nástrojů, kterými se nám pokouší sdělit základní pravdu o sobě i nás samých. Je to docela jednoduché
poselství a Ty je opakuješ stále znovu na mnoha místech a v různých dobách. Kdykoliv Tě potkáme – a poznáme –
můžeme toto poselství zaslechnout.
„Nebojte se, vždyť u Boha není nic nemožného.“
Pavel Obluk
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PETRA A SLAVOMÍR KOČÍ
(DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MANŽELE – KÁNA)
V minulém čísle našeho časopisu
nám manželské páry z Rudy nad
Moravou
představily
svoje
zajímavé
společenství
inspirované
mezinárodním
katolickým
hnutím
pro
křesťanská manželství Equipes
Notre-Dame. I dnes bychom
chtěli čtenáře seznámit se
zajímavou iniciativou. Nabízí ji
Komunita Chemin Neuf, je
věnovaná manželským párům a
rodinám a je známá pod názvem
Setkání Kána. Informace o ní a
vlastní svědectví z týdenního pobytu v Letohradu nám zprostředkovali Petra a Slavomír Kočí z farnosti Nový Malín.

Řekněte nám nejprve něco o Komunitě Chemin Neuf, která Kánu pořádá.
Petra: Stručně řečeno, Chemin Neuf (jméno má podle názvu ulice, kde vznikla) je katolická charismatickoignaciánská komunita s povoláním k ekumenismu, která spojuje věřící různých křesťanských vyznání. Komunita
vznikla v Lyonu ve Francii v roce 1973. Chemin Neuf (šéma nef) je v překladu „Nová Cesta“. Nová Cesta
k jednotě a smíření, napříč křesťanskými církvemi, napříč všemi kontinenty. Dnes komunita působí po celém světě.
Také v České republice má od roku 1998 své domy, první v Tuchoměřicích u Prahy, další v Bartošovicích
v Orlických horách a také v Bílé Vodě, u hranic s Polskem.
Kdy ses s komunitou seznámila Ty osobně?
Petra: Jezdila jsem na akce pro mladé pořádané komunitou ještě v době, kdy Chemin Neuf u nás neměla
zastoupení. Přijížděli sem z Francie pouze někteří členové a organizovali víkendová duchovní setkání ve Svatém
Janu pod Skalou u Berouna. Vždycky jsme se tam sjeli z blízka i z daleka, já spolu s přáteli z mého modlitebního
společenství z Ostravy, a prožili jsme pokaždé velice krásný a duchovně naplněný čas. To bylo v letech 1996-97.
Potom jsme pokračovali setkáními v Tuchoměřicích, někteří jsme se účastnili duchovních cvičení podle sv. Ignáce,
jiní z našeho ostravského společenství jsme odjeli poznávat komunitní život taky do Francie. Později se dokonce
někteří z nás stali členy komunity nebo se angažovali v tzv. Komuniu jako blízcí přátelé a spolupracovníci
komunity.

Můžete čtenářům vysvětlit, co to vlastně Setkání Kána je?
Petra: Setkání Kána je týdenní duchovní cvičení určené pro ty páry, které touží vybočit ze zaběhnuté všední rutiny,
jež se v manželství po čase objevuje. Pozvánka na tato setkání je výstižná „…na chvíli se zastavit ve stále
rychlejším tempu běžného života a dovolit Stvořiteli, aby v našem vztahu ‚proměnil vodu ve víno‛ (Jan 2:1-11)“.
Stejně jak se to stalo v Káně Galilejské. Mnohé páry přijíždějí obnovit svůj manželský slib, jiné chtějí prohloubit
svůj vzájemný vztah, další přijíždějí s touhou oživit komunikaci v páru. Motivace jsou různé.
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Co přesně Kána nabízí?
Petra: Setkání má tyto pilíře – čas pro sebe sama, čas pro druhého v páru, čas pro Boha a čas pro druhé. Je to
duchovní cvičení, a jako takové dává dostatek příležitostí se modlit, účastnit liturgie, číst Písmo svaté a rozjímat
o tom, co vám Bůh skrze texty, přednášky, rozhovory a setkání předloží… Otevírají se vám tak cesty k prohloubení
nebo (znovu)objevení vztahu s Bohem. Je tady samozřejmě spousta příležitostí být spolu v páru – jen sami dva,
společně probrat věci, na které doma chybí čas, mluvit spolu o problémech, touhách či radostech, modlit se, anebo
jen tak společně mlčet. Tento týdenní pobyt rovněž skýtá možnost navázat nová přátelství, podělit se s druhými
o vlastní zkušenosti a nechat se jimi povzbudit, společně se pobavit i odpočívat.
Pro koho je Kána určena?
Petra: Duchovní cvičení Kána vychází z křesťanského pohledu na manželství a je otevřeno manželským párům
z různých křesťanských církví a denominací. Příslušnost k církvi není podmínkou účasti – zváni jsou i ti, kteří
sami sebe za věřící nepovažují, ale křesťanské prostředí jim není cizí. Je velkou výhodou, že na setkání můžete
přijet i se svými dětmi. Malé děti (0-6 let) bývají během společných částí programu hlídány v místě setkání a
v ostatních časech jsou s rodiči. Školáci (do 14 let) prožívají celý týden odděleně od rodičů, v partě svých
vrstevníků.
Kdy jste Kánu absolvovali vy?
Slávek: Na Káně jsme byli letos v létě (2017).
Petra: Ten letošní červenec už zůstává jenom v našich vzpomínkách, ale ve vzpomínkách krásných a důležitých
pro další budování naší manželské jednoty ! S mým manželem Slávkem jsme se zúčastnili Kány po cca 13 letech
našeho společného putování životem… Každý z nás jsme si přinesli do vztahu jiné životní postoje a prožívání
osvojené před svatbou, a Kána byla pro nás důležitým impulsem k tomu, abychom usilovali o jednotu našeho
smýšlení a prožívání v manželství.
Od koho jste se dozvěděli o této zajímavé nabídce?
Petra: O setkání Kána jsem já osobně věděla už tehdy v mládí, kdy jsem jezdila na komunitní akce. Bylo to
mnohem dříve, než jsme se vůbec znali se Slávkem. Od té doby jsem v srdci nosila touhu se těchto duchovních
cvičení zúčastnit, jen mi chyběl druhý do páru a k tomu jeho některá zásadní „Ano“ ... Naštěstí mívá v životě
všechno svůj čas, takže přišel i pro mě den setkání s mojí milou polovičkou, naše svatba, a dokonce po mnoha
letech manželství i Slávkovo „Ano“ pro účast na Káně.
Slávek:
S nabídkou
absolvovat Kánu přišli naši
společní přátelé už někdy
před léty. Vyslechl jsem si je,
a tím to skončilo. Pozvání se
opakovala, a protože i moje
žena si dlouho přála Kány se
účastnit, tak jsem svolil. Bylo
to s vědomím, že je tato účast
možná jenom jedinkrát za
život. (Jednoduše jsem si řekl
– splním přání Petře a budu
to mít odbyto. Ten týden
snad přežiju. )
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Posílilo setkání váš vztah?
Slávek: Vzhledem k tomu, že jsme tam trávili hodně času jenom spolu v páru a bez dětí, byla spousta příležitostí si
spolu povídat při procházkách okolní přírodou a přitom si uvědomovat, co je pro naše manželství opravdu
podstatné…
Petra: Pro nás oba i celou naši rodinu (nejmladší syn byl s námi v místě setkání – tentokrát jsme pobývali
ve středoškolském internátě v Letohradu – a dvě starší děti se účastnily tábora Kány v Bílé Vodě) to byl týden
opravdu intenzivní, plný důležitých prožitků a rozhodnutí, milých setkání, důvěrných rozhovorů a velkých zázraků
v životech nejen našich, ale všech zúčastněných. Boží Duch byl celý ten týden s námi! … Určitě jsme nezůstali
stejní jako předtím . Vždyť přítomnost na místě, kde je Bůh, musí člověka proměnit. Dále už je to věc naší
věrnosti a vytrvalosti, abychom to, co jsme na setkání dostali, dále žili a rozmnožovali. A tohle bývá, už po půl
roce od návratu do našich každodenností, kolikrát pořádná dřina!
Co je to Bratrství Kána?
Petra: Letním setkáním nemusí všechno
skončit! Pro zúčastněné páry existuje nabídka
pokračovat v tzv. Bratrství Kána. Je to
společenství párů, které si prožily letní setkání
Kána a chtějí ve spojení s Komunitou Chemin
Neuf dále budovat svůj vztah k Bohu, k sobě
navzájem v páru i k druhým lidem. Základy
tohoto společenství jsou modlitba, sdílení,
bratrský
život
v malých
skupinkách
(fraternitách), které se scházejí každý měsíc
nedaleko jejich bydliště, a vzájemná křesťanská
pomoc. V průběhu roku jsou pro tato
společenství (fraternity) připravovány 2-3 formační víkendy v komunitním domě v Tuchoměřicích, tematicky
zaměřené na manželství a rodinu. Každým rokem jsou párům nabízeny mnohé další aktivity pořádané komunitou a
členové Bratrství Kána svou službou umožňují zase dalším párům prožít si letní setkání Kána. Jsou také
povzbuzováni k aktivnímu zapojení ve svých farnostech a sborech. Do Bratrství Kána se páry zavazují vždy na
dobu jednoho roku, s možností prodloužení až na 6 let.
Čím byste motivovali případné další manželské páry k účasti na Káně?
Petra: Jestli toužíte zažít velké věci ve vašem životě, chcete vybočit z dlouhodobé jednotvárnosti a hledáte, čím
oživit (obnovit) posílit vaše manželství – jeďte na duchovní cvičení Kána – určitě nebudete zklamáni !
Slávek: Duchovní prožívání na Káně je velmi intenzivní. Pro věřící páry ideální místo pro společné prožitky.
Setkáte se se vstřícnými lidmi, kteří vás vyslechnou, poznáte osudy některých, kde si uvědomíte, že jsou někdy
velmi podobné těm vašim. Je to povzbuzující, tito lidé řeší stejné problémy! Je-li pár ve víře nejednotný, jako byl
ten náš (kdy jsem jako křesťan navštěvoval kostel pouze jako doprovod své ženy a dětí, ale jinak jsem se považoval
za nevěřícího), pak pobyt na Káně vám zcela určitě odpoví na otázku, na které straně břehu stojíte a na které chcete
stát. Pro mne to nebyl jednoduchý týden! Děkuji lidem, kteří mi pomohli objevit ten můj břeh.
za zajímavou inspiraci děkuje a na další příspěvky se těší Lenka Špatná

Máte také zkušenost se zajímavým programem nebo společenstvím určeným pro manžele či rodinu?
Chtěli byste se s ostatními podělit o své zážitky, či něco podobného zprostředkovat ve vaší farnosti?
Napište nám svoje inspirace a zážitky, rádi s nimi seznámíme další manžele.
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V sobotu 11. 11. 2017 byla po celé České republice organizována Národní potravinová sbírka. Jejím
hlavním posláním je vybranými trvanlivými potravinami podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem.
Charita Šumperk se letos poprvé sbírky účastnila v Bille na Lidické ulici v Šumperku. V den jejího konání
jste měli možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je dobrovolníkům Charity
Šumperk. Díky Vaší podpoře jsme nasbírali 470 kg potravin
a 35 kg drogistického zboží, které budeme předávat lidem
v hmotné nouzi. Pomoc poskytujeme obzvláště lidem, kteří
jsou ohroženi ztrátou bydlení, nízkopříjmovým rodinám,
osamělým rodičům s dětmi, seniorům s nedostatečnými
prostředky.
Děkujeme, že Vám není lhostejný život těch, kteří si
nemohou a nedovedou pomoci sami!
Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolníkům
Charity Šumperk a studentkám ze Střední zemědělské školy
v Šumperku, kteří věnovali svůj čas a aktivně se zapojili do
této sbírky a přispěli tím k její realizaci. Bez jejich pomoci by
se sbírka konat nemohla.
Zuzana Nedvědová, koordinátor

ZAČÁTKEM NOVÉHO ROKU 2018
VÁS OPĚT NAVŠTÍVÍ TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI
Nový rok 2018 se na mnoha místech zahájí tradiční Tříkrálovou sbírkou,
kterou v našem kraji organizuje Charita Šumperk ve spolupráci s dobrovolníky.
S tříkrálovými koledníky se budete moci setkat mezi 1. a 14. lednem 2018.
Posláním těchto „Tří králů“ je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou
zvěst o narození Ježíška, především v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí žijících zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena na humanitární
pomoc do zahraničí.
V roce 2018 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství
pro ženy a dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou
v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech Vám poskytneme během roku.
V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 738 808,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv
darem.
I letos Vás prosíme, nebojme se otevřít své dveře a svá srdce. Nechejme se oslovit posláním, které nám
tříkrálové koledování přináší. Buďme ochotni pomáhat druhým, pokusme se společně udělat svět lepším.
Děkujeme za Vaši podporu.
za Charitu Šumperk Jana Bieliková, ředitelka
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ŽEHNÁNÍ KOLEDNÍKŮM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018
Milí tříkráloví koledníci,
v následující tabulce máte přehled s termíny, na které vás kněží společně s Místními asistenty zvou
na žehnání tříkrálovým koledníkům. Nenechte si ujít společné setkání s „vysláním do ulic“. Na požehnání přijďte
v tříkrálovém oblečení. Ať vás toto požehnání provází na vašich cestách.
Děkujeme všem, kteří se do letošní Tříkrálové sbírky zapojí a přejeme co nejvíce pozitivních zážitků
během tohoto putování. Kéž skrze vás naleznou radostné poselství o Ježíškovi všichni, které navštívíte, a obzvláště
ať z něj načerpají opuštění a nemocní.
O. arcibiskup zve na žehnání koledníků v sobotu 30. 12. 2017 v 10 hod. do katedrály sv. Václava
v Olomouci. Po mši sv. jste srdečně zváni na další program a občerstvení.
Zuzana Nedvědová, koordinátorka TKS
Obec
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad Desnou
Malá Morava

Termín žehnání
6.1. v 8:30
viz Ruda na Moravou
8.1.
viz Ruda nad Moravou
4.1. v 16:00 v klubovně OÚ
31.12. při mši sv. v 8:00
-

Obec
Nový Malín
Olšany
Petrov na Desnou
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice

Termín žehnání

6.1. při mši sv. v 9:00
viz Ruda na Moravou
31.12. při mši sv. v 9:00
31.12. při mši sv. v 9:00
viz Velké Losiny
14.1. , při mši sv. v 9:30
6.1. při mši sv. v 8:30
5.1. při mši sv. v 17:00
viz Velké Losiny
-

SPOLUPRACUJEME S DĚTSKÝM KLÍČEM ŠUMPERK, O.P.S.
V lednu letošního roku jsme obnovili pravidelnou
spolupráci s DĚTSKÝM KLÍČEM Šumperk. Klienty této
organizace jsou děti a dospělí s poruchou autistického spektra.
Cílem spolupráce je Sociální rehabilitace, která zahrnuje pracovní
aktivity – např. příprava potravinových balíčků pro sociálně
potřebné, příprava pokladniček a vážení cukrů na Tříkrálovou
sbírku, výroba a dávání přáníček do obálek.
Společně se scházíme v Tvořivém centru, které jsme
v září otevřeli v suterénu budovy. Připravené činnosti podporují
rozvoj schopností a dovedností klientů. Učí se orientaci v novém
prostředí, pracovními aktivitami si prohlubují samostatnost a pracovní návyky, což jim umožní lépe se začlenit do
běžného života. Spolupráce si velmi ceníme a považujeme ji za oboustranně prospěšnou.
Věra Ponížilová
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ADVENT
Bylo to v první polovině listopadu a já se vracela domů z nedělní bohoslužby. Nedělně naladěna jdu svou
zkratkou, cestou kolem celé řady obchodů.
Kdo jen trochu zná liturgický kalendář, ví, že adventní doba ještě nezačala.
Ale tady to přímo dýchalo Vánocemi. Vánoční koledy, vánočně ozdobené výkladní skříně.
Vánocemi? Spíše nejvýhodnějšími vánočními nabídkami: Nakupujte! Nakupujte levně, nakupujte
ve velkém. Nemáte peníze? Nevadí, půjčte si. Půjčte si, starosti se splátkami nechejte na později. Udělejte radost
svým blízkým i sobě. Udělejte radost svým dětem!
Vánoční koledy se přece mají rozeznít až na vánoce!
Spěchám domů, abych v klidu dokončila nedělní oběd a po společném obědě asi otevřu tu novou knihu.
Je mi těch lidí líto a přemýšlím: Pro jejich děti ještě platí ta krásná pohádka, že dárečky nosí Ježíšek.
Ježíšek jim přece může naložit cokoli. Může přinést velké dárky, mnohem, mnohem větší, než mohou chtít
po svých rodičích.
Děti se ještě radují z krásy Vánoc. Vánoce jsou pro ně tajemstvím. Ale uplyne pár roků a i ony se dozvědí
pravdu. Pravdu?
Z dětí se časem stanou dospělí a ti přece už na pohádky nevěří. Ježíšek bude odložen mezi krásné
princezny a zlé draky.... A tyto děti, stejně jako jejich rodiče dnes, budou nakupovat a uklízet, vařit a péci, spěchat
a přitom jen těžko, těžko zvládat vánoční stresy. Co by neudělali pro své děti, dokud ty ještě věří na pohádky.
Mimoděk mi vystupuje v paměti jedna moje návštěva nového kostela. Kolik už je to roků! Za týden měl
být kostel slavnostně vysvěcen, ale já věděla, že za týden se na to místo nedostanu. Udělala jsem si tehdy
soukromou pouť a teď jsem tam klečela v lavici a chtěla být jen tak chvíli s Pánem.
Vše bylo krásně připraveno, vše nazdobeno, stačilo jen přinést čerstvé květiny. Ale svatostánek byl dosud
prázdný. Já tehdy cítila, jak se mě ta prázdnota dotýká, to podstatné mi tam chybělo. Nevadí, věděla jsem tenkrát,
že za týden se všechno změní.
A já si tento svůj hluboký zážitek spojila s tím, co můžeme vnímat kolem sebe po celý advent. S tím, jak
mnozí lidé ve světě prožívají Vánoce. Vánoce pro ně začínají velkými, často nadměrnými nákupy, pokračují
úklidem a horou jídla a pro mnohé skončí rozbalením dárků. Ale to podstatné, to skutečně podstatné tam chybí a
řady lidí se zvláště o Vánocích dotýká ... prázdnota.
Nechme se vtáhnout do vánočního příběhu, který je stále živý, kdepak pohádka. Příběhu, ve kterém každý
z nás má velmi důležitou úlohu.
Jenomže jak to předat lidem ve světě? Jak to předat tobě, člověče, no tobě, který prázdnotu neděle
pravidelně naplňuješ rodinnými nákupy? A tobě, který si chceš vzít půjčku, abys mohl o Vánocích svou přítelkyni
překvapit novou televizí nebo snad zaplacenou zahraniční dovolenou?
Jenomže.... tuto důležitou informaci o tajemství Vánoc může předat jedině Bůh sám.
Člověk zůstane jen prázdným chlévem, pokud do jeho jesliček nebude vložen živý Kristus.
Každý lidský tvor a vlastně každý lidský život je Bohem stvořený svatostánek, který bez Krista a bez lásky
pozbývá pravého smyslu.
Díky Bohu už po mnoho let patřím mezi křesťany. Pro nás v těchto dnech teprve začíná advent. Je potřeba
připravit se na Vánoce. Upéci nějaké cukroví a trochu uklidit. Ale především má být advent dobou modlitby a
čekání na Pána. Časem usebrání a ticha. Časem rorátů. Čím dál více vnímám, že tato adventní a vánoční radost se
rozhodně nedá předat lidskými slovy.
Kam nedosáhnu slovy, tam může Bůh dosáhnout mou modlitbou.
Snažme se hluboce prožít tento advent s Pánem a vzpomeňme na ty, kteří jsou daleko, které rok co rok drtí
vánoční prázdnota. Kteří stojí opodál a zatím jsou jen prázdným svatostánkem.
Renata Rusnáková
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Farnost Velké Losiny
a AWER TOUR s. r. o.
Farní 1, 789 01 Zábřeh
telefon, fax: 583 418 297, mob. 731 626 506,
e-mail:info@awertour.cz, www.awertour.cz

__________________________________________

Vás zvou na relaxační pobyt
ve slovenských termálních lázních

23. 1. – 28. 1. 2018
Cena: 7 700 Kč

Termín:

Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem.
Pro zájemce bude příležitost zúčastnit se společné besedy nad aktuálními tématy v církvi,
P. Milan Palkovič opět připraví malou ochutnávku vín s odborným komentářem.

PODHÁJSKA je nejnavštěvovanější slovenské termální koupaliště s celoročním provozem. Termální voda
v Podhájské je slaná a silně mineralizovaná. Svým unikátním složením a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána
k vodě z Mrtvého moře. Vzhledem k vysokému obsahu účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský
organizmus – pozitivních výsledků dosahuje u všech onemocnění pohybového aparátu, štítné žlázy, nemocí dýchacích
cest, kožních a cévních onemocnění, při poúrazových a pooperačních obtížích, regeneruje organizmus po velké
fyzické i psychické zátěži.
V ceně je započítáno:
- autobusová doprava, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenze,
permanentní vstupenka na termální koupaliště
V ceně není započítáno:
- lázeňský poplatek obci 0,5 Eura/den (platí se na místě při ubytování)
- cestovní a zdravotní pojištění
- vstup do Wellness centra

AUDIO DOPORUČENÍ
V tomto měsíci jsem pořídil do knihovny tři nahrávky.
První je určená pro děti a jmenuje se „Setkání s pastýři“ a je určená k poslouchání v adventní či vánoční
době. Jedná se o první díl ze série příběhů pro děti ve věku 6–9 let, v němž
tři děti žijící v současnosti zažívají velká dobrodružství pokaždé, když se
dostanou do Ježíšovy doby. K tomu nedochází náhodně, ale pokaždé se tak děje,
když řeší nějaký „problém“. Cesta v čase zpět a zkušenosti, které tam nasbírají,
jim pomohou v realitě řešit otázky tak, jak nás tomu učí evangelium. První díl
propojuje svět sourozenců a jejich kamaráda s pastýři z Betléma, kteří jim
přijdou na pomoc, když se poprvé dostanou do „jiných časů“. Jako tištěná kniha
vyšel také 2. a 3. díl (Ztraceni v bouři a Nebezpečí na moři). Audioverze vznikla
ve spolupráci s Radiem Proglas. Celkový čas: 1 hodina 42 minut
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Druhou je krásná kniha o svatém Josefovi, která nás také naladí na
Vánoce: Stín Otce Jana Dobraczynského. V tomto románovém příběhu se
autor ujímá náročného úkolu převyprávět život významné biblické
postavy, která je spojena s narozením a dětstvím Ježíše Krista. Zachycuje
nesnáze jeho každodenního života stejně jako napjatou atmosféru tehdejší
doby, v níž Židé očekávali příchod Mesiáše, politické události na dvoře
Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti a zločiny. Vychází při tom
z biblických pramenů i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby.
Autor se opět prokázal jako výborný vypravěč příběhů, který však nesleví
z věrohodnosti, když rekonstruuje
kulturní pozadí, ve kterém se
Josefův život odehrával. Celková délka: 12 hodin 43 minut
Do třetice je tu nahrávka jiného druhu. Není to román nebo něčí
namluvená kniha. Je to rozjímání nad Vánocemi a Velikonocemi - výběr
z meditací P. T. Halíka nad liturgickými texty hlavních křesťanských svátků,
které přednáší osobně autor. Samozřejmě v této adventní době nás spíše
zajímá první, vánoční, cédéčko. Celková délka: 158 min.
P. Slawomir Sulowski

AWER TOUR s. r. o.
Vás zve na poutní zájezd do

SVATÉ ZEMĚ
Průvodce P. Milan Palkovič

3. 3. – 10. 3. 2018
Cena: 18 200 Kč

Termín:

(konečná cena 18 200 Kč + 100 USD)

V ceně je započítáno:
 letenka, letištní a palivové příplatky
 7 x ubytování s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením
 doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi
 odborný průvodce – P. Milan Palkovič
 doprava na letiště a zpět
V ceně není započítáno:
 obslužné, vstupy podle programu a taxík na horu Tábor, což představuje částku 100 USD (uhradíte
průvodci ve Sv. zemi)
 komplexní cestovní pojištění Union 55,- Kč/os./den (nepovinné)
INFORMACE na:
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297,
mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz, www.awertour.cz
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PROGRAMY PRO DĚTI






Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti –
každou středu – 9.30 – 11. 30 na farním středisku
(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).
Odpolední herna pro děti – hraníčko pro děti, kafíčko pro rodiče, bez organizovaného programu – každou
středu na farním středisku od 15.00 do 17.00.
Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté i s nesením obětních darů.
Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení do přípravy programů.
MIKULÁŠ PRO NEJMENŠÍ 6. 12. v 15. 30 na farním středisku. Na akci je nutné se předem přihlásit.
Příspěvek na balíček pro 1 dítě je 30 Kč.

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)



Čítárna pro veřejnost – každou středu od 14.00 do 17.00 (pozor na změnu otevírací doby), možnost
posezení na místě u kávy či čaje nebo darování či rozebrání knih za dobrovolný příspěvek.
Posezení pro seniory - předčítání z knih, vzájemné sdílení; každý čtvrtek od 10.00 do 11.30 v Čítárně.

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ



Adventní duchovní obnova pro ženy. Téma - „Žena v Bibli jako zdroj a inspirace pro dnešní ženy“;
program se uskuteční v pátek 8. 12. od 15.30 do 17.45 na farním středisku. Na program je nutné se
nahlásit.
14. 12. 2017 Adorace pro maminky ve střediskové kapli od 19:00

VÁNOČNÍ DIVADLO Pasáček Asaf
Vánoční příběh hraný dětmi římskokatolické farnosti
 pro školy a školky – pondělí 18. prosince v 8.15, 9.30 a 11.00
 pro veřejnost – neděle 24. prosince od 14.30 (následuje vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi)
PRO DĚTI, KTERÉ ODEŠLY PŘÍLIŠ BRZY aneb „Zapalme svíčku“
Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě před narozením, v raném věku nebo v dospělosti 2. adventní
neděli 10. prosince 2017 na setkání v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní
a přátelé těchto rodin. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku), a pokud chtějí,
i fotografii dítěte. Začátek je v 15 hodin, setkání zahrnuje mši svatou za tyto děti a jejich rodiny a doprovodný
program.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
9. 1. 2018 Manželské večery – první setkání z plánovaných sedmi- od 16:30 do 18:30 na farním středisku.
Na Manželské večery je nutné se závazně přihlásit do 31. 12. 2017. Příspěvek 800 Kč za pár (pronájem prostor,
občerstvení, brožurka apod.). Na další večery se můžete těšit – 9. 1. 2018, 30. 1. 2018, 20. 2. 2018, 13. 3. 2018,
3. 4. 2018, 24. 4. 2018., 15. 5. 2018. ZMĚNA TERMÍNŮ VYHRAZENA.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Můžete se zapojit jako vedoucí skupinky jako koledníci. Koledovat můžete kdykoliv od 2. do 10. ledna.
V sobotu 6. ledna v rámci koledování zveme na Tříkrálový guláš na farním středisku.
Podrobnější informace na tel 731 202 395.
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EDMUND KAMPIÁN
*25. ledna 1540, Londýn
† 1. prosince 1581, Tyburn Velká Británie

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svatý Edmund Kampián nebo též Edmund Campion byl anglický teolog
a katolický kněz doby renesance, příslušník řádu jezuitů, který byl pro
své názory a ilegální misijní činnost popraven. V římskokatolické církvi
je uctíván jako světec a mučedník. Edmund byl blahořečen roku 1886,
v r. 1970 jej papež Pavel VI. svatořečil. Jeho svátek se slaví
v římskokatolické církvi 1. prosince. Bývá zobrazován jako jezuita,
k jeho atributům patří kniha, nůž a oprátka kolem krku. Edmund
Kampián je i českým národním patronem, neboť svůj noviciát
v jezuitském řádu strávil nejprve v Brně a později v Praze, kde byl
vysvěcen na kněze a působil zde i jako profesor rétoriky, teologie
a filozofie.
Edmund pocházel ze šlechtického katolického rodu, který
zřejmě kvůli své víře klesl do stavu měšťanského. Narodil se roku 1540
v rodině vzdělaného knihkupce v Londýně. Jméno Edmund je
anglosaského původu a znamená „mocný ochránce“. Již v dětství
projevoval Edmund Kampián mimořádně vysokou inteligenci, byl energický a měl řečnické nadání. Ve 13 letech
byl vybrán, aby pronesl v Londýně uvítací proslov ke královně Marii z rodu Tudorovců při jejím vjezdu do města.
Marie I. Tudorovna byla katolička a snažila se o rekatolizaci Anglie, vystupujíc tvrdě proti protestantům, což jí
vyneslo přezdívku Krvavá Marie (Bloody Mary). Po její smrti v r. 1558 se stala anglickou královnou její nevlastní
sestra Alžběta I. Tato vysoce nadaná žena se po počátečním váhání rozhodla pro anglikánskou církev a učinila z ní
nástroj své mocenské politiky.
Edmund Kampián získal pro své výjimečné vlastnosti stipendium ke studiu na univerzitě v Oxfordu. Když
v roce 1564 absolvoval vysokoškolská studia, vedení fakulty od něj žádalo, aby složil předepsanou přísahu věrnosti
královně Alžbětě I. nejen jako panovnici Anglie, ale i jako hlavě anglikánské církve, která vznikla odtržením od
církve katolické za kralování Jindřicha VIII., Alžbětina otce. Edmund byl nadšen tehdejšími humanistickými
myšlenkami a zprvu neviděl nic špatného na tom, že složil přísahu na duchovní svrchovanost anglické koruny, jak
to požadovala Alžběta; dal se dokonce podle rady gloucesterského biskupa vysvětit v anglikánské církvi na jáhna.
Po ukončení studia filozofie, teologie a historie působil dále na oxfordské univerzitě jako přednášející.
Ovládal znamenitě latinu, řečtinu a hebrejštinu, stal se obdivovaným řečníkem a uznávaným vědcem. Pro své
intelektuální a organizační schopnosti a skvělé společenské vystupování se mu podařilo prosadit u královského
dvora. Stal se oblíbencem lordů Williama Cecila a zejména vlivného Roberta Dudleye, důvěrného přítele královny
Alžběty, jenž se měl stát i jejím manželem.
Edmunda však stále více trápilo svědomí, že přísahal na královnu, která nesplňovala jeho představy
zástupce Boha na zemi. Prostudoval důkladně staré knihy církevních otců a církevní dějiny a pochopil, že se
dopustil falešné přísahy a že anglická královna nemá právo stát v čele církve. Roku 1569 Edmund Kampián před
svědky vypověděl přísahu věrnosti královně a anglikánské církvi. Uprchl do Irska, kam jej pozval sir Richard
Stanyhurst. Zde začal být politicky činný a v irském parlamentu v Dublinu vystoupil s několika plamennými
projevy na podporu katolíků. Edmund nastoupil na dublinskou univerzitu a začal psát dějiny Irska, které však
nedokončil. Jako významný představitel veřejného života v Irsku a odpůrce persekuce katolíků proti sobě poštval
řadu vlivných osobností z řad anglické i irské šlechty a protestantských duchovních.
Začátkem roku 1571 proto z Dublinu odjel a v letech 1571-1573 studoval katolickou teologii na anglické
koleji v Douai v tehdejším Španělském Nizozemí (v současnosti na území Francie). V r. 1573 se vydal pěšky
do Říma, kde vstoupil do řádu jezuitů.

Tam&Tam – číslo 12, ročník 8, prosinec 2017

strana 15

Noviciát Edmund strávil v českých zemích v letech 1573 - 1574. Nejprve studoval na jezuitské koleji
v Brně, odkud byl v rámci peregrinace (povinného přecházení členů řádu z jednoho domu do druhého) roku 1574
přeložen do Prahy a jmenován profesorem. Šest let vyučoval v pražském Klementinu rétoriku a filosofii. Pro výuku
se naučil přednášet nejen latinsky, ale i česky. Nával na jeho nesmírně zajímavé přednášky býval prý obrovský.
V Praze byl vysvěcen na kněze pražským arcibiskupem Antonínem Brusem z Mohelnice a dne 8. září 1578
sloužil svou první mši v univerzitním kostele sv. Salvátora. Při pražské jezuitské koleji založil první českou
Mariánskou družinu.
Během svého pobytu v Praze
působil Edmund také jako dramatik
a režisér školských inscenací. V r. 1575
byla během procesí o Božím těle
uvedena
jeho
tragédie
Oběť
Abrahámova. V r. 1577 byla na nádvoří
Klementina za účasti císaře Rudolfa II. a
jeho dvora hrána další Kampiánova hra
Tragédie o Saulovi. Představení trvalo
šest hodin a druhého dne byla na žádost
císaře hra opakována. V následujícím
roce se hrála tragédie Sv. Ambrož
přivádějící k pokání císaře Theodosia; i tomuto představení přihlížel Rudolf II. se svým dvorem a hra byla později
uvedena znovu. V r. 1591 ji hráli i jezuitští žáci v Mnichově.
Vedle divadelních her napsal Edmund Kampián několik spisů nábožensko-politických a historických. Psal
latinsky nebo anglicky. Jeho nejznámější kniha Decem rationes (Deset důvodů) v deseti kapitolách výstižně
obhajuje katolickou víru proti anglikánské. Náklad knížky 400 000 výtisků byl brzy rozebrán, přestože byla vydána
ilegálně.
Edmund Kampián je považován za zakladatele tradice jezuitských her v Anglii i v českých zemích. Jeho
přímým žákem byl český spisovatel Jiří Barthold Pontanus z Breitenberka, za Kampiánova duchovního potomka se
považoval i Bohuslav Balbín.
Edmund Kampián v r. 1580 odešel z Prahy do Vídně a později do Milána, kde jej přijal arcibiskup Karel
Boromejský, jeden z Edmundových vzorů. Posléze byl pověřen
misionářskou prací v Anglii.
V roce 1580 byl Edmund tajně v přestrojení za obchodníka se
šperky dopraven do Anglie, aby tam podpořil katolickou církev v její
těžké situaci. V Anglii právě vrcholila persekuce katolíků. Edmund
věděl, že jeho mise je velmi nebezpečná, přesto ale s velkou odvahou
tajně navštěvoval věřící v rodinách a ve vězeních, sloužil pro ně mše a
uděloval svátosti, pomáhal také organizovat jejich tajná setkání. Byl
velmi činný a zcestoval všechna hrabství země. Svou výmluvností,
znalostmi, odvahou a přitažlivým vystupováním vléval do srdcí
anglických katolíků novou sílu a naději.
Dne 17. července 1581 bylo místo Edmundova úkrytu
prozrazeno. Otec Kampián byl okamžitě zatčen a uvězněn
v londýnském Toweru. Zde byl vyslýchán a dvakrát mučen na skřipci.
Lord Dudley neměl v úmyslu Edmunda odsoudit k smrti, nabízel mu
nejen milost, ale i finanční úplatky a skvělý post výměnou za odchod
od katolické církve a ukončení misijní činnosti. Edmund však tyto
nabídky odmítl. Následně byl ve zinscenovaném procesu a s falešnými
svědky odsouzen k trestu smrti, mimo jiné i za velezradu. Jeho poprava
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dne 1. prosince 1581 pod šibenicí v Tyburnu přilákala velké množství diváků. Edmund měl být rozčtvrcen zaživa,
kat ho však nejprve oběsil a teprve pak bylo jeho tělo rozčtvrceno.
V kanonizačních aktech je zaznamenáno, jak mnozí lidé, kteří přihlíželi Edmundově popravě, později
přestoupili na katolickou víru. Historici oceňují Edmundovu vysokou inteligenci, ohnivou energii a rytířskou
jemnost. Shodují se v tom, že jeho obvinění bylo velkým podvodem. Edmund Kampián odmítl všechny příležitosti
k odchodu z katolické církve, a tak musel zemřít. Každý pozůstatek jeho psaných slov i popis jeho obhajoby
v soudním procesu ukazují, že šlo o velkého génia alžbětinské doby.
Jeho relikvie se zachovaly v Římě a Praze, v Londýně, Oxfordu, Stonyhurstu a Roehamptonu. Nepříliš
přesvědčivý portrét vznikl krátce po jeho smrti pod dohledem mnoha řeholníků, kteří ho poznali, pro kostel jezuitů
Gesù v Římě. Provazy, které byly použity při Edmundově popravě, jsou uchovávány jako vzácná památka
na univerzitě Stonyhurst College v severozápadní Anglii. V den památky sv. Edmunda, dne 1. prosince, jsou
slavnostně vystaveny na oltáři v průběhu mše svaté. Studenti školy mají v tento významný den samozřejmě
prázdniny.
Sv. Edmund Kampián prošel jezuitským noviciátem v Brně a zřejmě i proto se stal patronem nových
varhan, které vznikly v r. 2014 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Varhany Edmunda
Kampiána nahradily původní barokní nástroj zničený při bombardování Brna 20. 11. 1944. Svým zvukem
a provedením patří mezi nejkvalitnější a nejmodernější varhany v České republice a chrámový interiér by měly
naplňovat svou hudbou po dobu dalších nejméně dvou set let.
Anička Rozsívalová
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Co již proběhlo:

Camino
Proběhlo ve dnech 25. - 28. 10. Tentokrát jsme navštívili
prostornou faru s velkou zahradou v Sobotíně, která skvěle
vyhovovala našemu plánovanému programu. Camino jsme zahájili
společnou mší svatou ve farní kapli. Po jejím skončení jsme všichni
obdrželi kapesní evangelium, které nás následně doprovázelo po celý
pobyt. Poté večeře, večerní seznamovací program a večerka, (kterou
ne všichni dodržovali ☺). V noci na nás čekalo překvapení v podobě
pastýřů, první noční hra a živý betlém.
Sluníčko a „Ončovo“ zpívání nás nerado, ač přece, vytáhlo
z postelí a my s přáním, ať je rozcvička ve spacácích, znuděně
následovali Honzu za ranním „protažením“. Dopolední hra „malomocní“ nám protáhla ztuhlé končetiny a myslím,
že všichni uvítali následující přednášku s otcem Radkem Maláčem o Bohu a víře, která se konala již v teple fary.
(Moc všem doporučuji, měla hodně co do sebe.) Je nemožné vtěsnat všechny zážitky na jeden papír, a tak jen
musím říct, že podzimní prodloužené Camino bylo nabité programem a skvělými lidmi. O zábavu nebyla nouze,
a o chvilky zamyšlení taky ne. Poslední noční program, tedy křížová cesta, měl hodně co do sebe, a to ani
nemluvím o těch ostatních. Dobré jídlo, plno srandy, zamyšlení, skvěle promyšlený program a přátelé. Takové bylo
podzimní Camino.
Anežka Kocůrková
Camino bylo od středy do soboty na sobotínské
faře. Přijeli jsme ve středu večer a začali mší svatou.
Tentokrát byl tématem Ježíš a jeho život. Každý večer
a ráno jsme se scházeli v kapli a četli si z evangelia. Bylo
spoustu her, v noční hře jsme nesli Ježíškovi do Betléma
dárek, potom se konala svatba v Káni, nebo jsme hledali
Ježíše, aby nás uzdravil. Ve čtvrtek jsme hráli scénky pro
Heroda, museli jsme si vylosovat žánr (pantomima, balet,
...) a příběh z bible (Noemova Archa, Mojžíš,...). V pátek
odpoledne jsme se stali kupci a zaměstnanci u chrámu,
prodávali jsme zboží a kupovali zóny. Ke konci pátečního večera byla hraná křížová cesta. V sobotu jsme uklidili
na faře a vše zakončili mší svatou.
Moc se nám to líbilo a už se těšíme na další CAMINO !!!
Štěpka Valentová a Kačka Juránková

Camino z druhé strany
Milí čtenáři, protože si výše máte možnost přečíst osobní zážitky účastníků našeho podzimního
prázdninového Camina a o jeho programu tak bude jistě řečeno víc než dost, využiji tento prostor jinak a pokusím
se vám nabídnout několik mých postřehů ke Caminu tak trochu „z druhé strany“.
Nápad připravit Camino o dvě noci delší, než bývalo zvykem, a vytvořit tak prostor pro smysluplné
strávení podzimních prázdnin, vznikl někdy v květnu minulého roku. Hlavním důvodem byl společně strávený čas.
Viděli jsme, že účastníci našich víkendů si na sebe navzájem zvyknou až v sobotu večer, aby potom museli v neděli
ráno sbalit batohy a vyrazit domů s vědomím, že některé nové kamarády uvidí zase až za půl roku. Přidání dalších
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dvou programových dnů nám tak připadalo jako skvělé řešení. To se také potvrdilo a „prodloužené“ Camino
zaznamenalo po této stránce jednoznačný úspěch. Nejen, že mohla vzniknout nová přátelství, ale byl čas i na to,
aby se utvrdila.
Výhodou každého Camina je, že nabízí něco nového a originálního. Důraz dáváme na zážitek. Nechceme
našimi programy vychovávat mdlé a vzorné katolíky, chceme vychovávat naše účastníky (a většinu času i sami
sebe ) v přemýšlející, odvážné, nadšené, zdravě kritické a dobré mladé lidi, kteří věří v Boha a Bohu. I tentokrát
to bylo všemi možnými prostředky – od netradiční mše svaté, přes složitou obchodní hru, scénu sekání hlavy Jana
Křtitele, přednášku o. Radka Maláče s nezapomenutelným apelem: „Bůh sere na vaše hříchy!“, až po noční hranou
křížovou cestu.
Moje poslední poznámka se týká přípravného týmu. Na Caminu dlouho dopředu pracujeme ve více lidech.
Každý z nás má jiné zkušenosti, představy, cíle. Každý z nás by rád používal trochu jiné prostředky a často se spolu
neshodneme. I přesto, nebo snad právě proto, vznikají potom jedinečné víkendy, jejichž příprava nás pokaždé
sblíží. Díky za to!
Camino dvakrát ročně přináší možnost strávit úžasný a smysluplný víkend všem, kdo o to stojí. I proto
jsem moc rád, že od jara příštího roku už tuto možnost nebudou mít jen všichni z druhého stupně, ale že svůj
vlastní (a v mnohém jiný) víkend budou mít i středoškoláci!
Ondra Havlíček
Fotky z Camina: mladezsumperk.rajce.idnes.cz

Víkendovka v Bludově pro děvčata 1. – 2. stupeň ZŠ
Ve dnech 10. - 12. 11. jsme uskutečnili Víkendovku pro
děvčata na faře v Bludově. Zúčastnily se holky z farností Bludov,
Hanušovice, Nový Malín, Bratrušov a Rapotín. Celý víkend nás
provázelo téma: „Odvaž se a změň svět!“. Společně jsme se zamýšleli,
jaké dary a schopnosti jsme od Pána dostali a jak bychom mohli činit
svět lepším a krásnějším. To vše jsme poznávali při tvoření, hraní her,
zpívání, společné modlitbě a mši svaté. Tímto bychom také rády
poděkovaly všem vedoucím, o. Ottovi a o. Vilémovi za jejich
duchovní doprovázení a pomoc s programem. Doufáme, že se
děvčatům víkendovka líbila a budeme se těšit na další víkend na jaře.

Zdeňča a Anička Strmiskovy
Církevní silvestr pro děti v Novém Malíně
Z pátku 24. listopadu na sobotu 25. listopadu se pro děti
z malínské farnosti uskutečnil církevní silvestr. Sešli jsme
se ve večerních hodinách na oratoři v kostele, společně si
zahráli hry, prostřednictvím fotek zavzpomínali na letní
farní tábor, připili si na nový církevní rok, vypustili malý
ohňostroj, dobře se pobavili a dokonce si i zatancovali. Po
vyčištění zoubků následoval film na dobrou noc. Spát se
šlo opravdu pozdě, a tak ráno i přes lákadlo párečků ke
snídani nebylo jednoduché vytáhnout naše ospalce ze
spacáků. Nakonec si ale výtečnou snídani nenechal nikdo
ujít a domů jsme odcházeli veselí a spokojení ☺
Anička Schubertová
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Co se chystá:
Akce v děkanátu
(Více na mladez-sumperk.webnode.cz)

VÝLET
 o vánočních prázdninách
 přesný termín a trasa výletu budou upřesněny později na fb a webu
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
 pá 23. 3. – So 24. 3. 2018 v Šumperku
 společné setkání zároveň s děkanáty Zábřeh a Svitavy !!!
 hudební doprovod: ADORARE !!!
 Bližší informace se dozvíte později, zatím si stačí zarezervovat tento termín, určitě se bude na co těšit 
VEČER CHVAL
 pátek 22.12 v 19.00
 kostel sv. Barbory v Šumperku, Kozinova ul.
 večer písní i ticha před Nejsvětější svátostí oltářní
 texty písní se budou promítat na plátno
 po celou dobu se bude zpovídat
 srdečně zveme nejen mladé
Akce v Rajnochovicích
(více na: mladez.ado.cz)
Silvestr „V Hlavě“ 19+
28. 12. 2017 – 1. 1. 2018
věk: od 19 let
Chceš prožít Silvestr jinak, a přesto naplno? Tak Přijeď na Přístav a prožij začátek nového roku s Pánem.
Silvestr na Arše
29. 12. 2017 – 1. 1. 2018
věk: 15 - 29 let
Chceš zažít Silvestr jinak? Přijeď na Archu. Zažiješ s námi možná Tvůj nejlepší Nový rok.
Společenství, modlitba, hry, povídání a uvidíš, že si jde vše parádně užít bez alkoholu, se kterým má spousta lidí
Silvestr spojený. Tak neváhej :-).
kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230
web: mladez-sumperk.webnode.cz; skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk

JÁ NEMUSÍM, JÁ UŽ HO VIDÍM!!!
Nevíte, odkud budete mít letos stromeček? Můžete si ho přijít uřezat
na Vřesovou studánku v sobotu 9. 12. 2017. Na Vřesové studánce rostou
smrčky o velikosti kolem jednoho metru. Nejsou všechny úplně dokonalé,
některý se hodí doprostřed pokoje, některý do rohu, ale jsou z poutního místa.
Sraz je v 10.00 na parkovišti na Červenohorském sedle. S sebou pilku
a vybavení do hor.
PS. Možná uvidíte i zlaté prasátko
P. Milan Palkovič
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XIX. ADVENTNÍ KONCERTY 2017 V ŠUMPERKU
Dovolte, abych Vás srdečně pozvala na letošní adventní koncertování, na společné chvíle s duchovní
hudbou různých forem, na setkání s přáteli a známými, na důvod proč v nevlídném podzimním počasí prožít trochu
jiné adventní odpoledne. Předem všem děkuji za podporu pro neziskové organizace v našem městě, na jejichž
činnost jste v uplynulých letech už přispěli částkou 666 862,- Kč.
První koncert bude tradiční a netradiční zároveň. Tradičně v něm podpoříme šumperskou speciální školu
Pomněnku a trochu netradičně si vyslechneme adventní koncert Motýlů, kteří se speciálně připraveným adventním
repertoárem koncertují každoročně na různých místech u nás i v zahraničí, ale v Šumperku jsme si jejich adventní
koncert už dlouho neměli možnost vyslechnout. Na koncertě zazpívají i s dětmi z Pomněnky.
Na druhém koncertě vystoupí poprvé v Šumperku Petr a Markéta Lutkovi. Petr Maria Lutka je folkový
písničkář a muzikant, člen sdružení Šafrán, který se v posledních letech zabývá především duchovní hudbou.
Na koncertech ho doprovází jeho žena Markéta Procházková – Lutková, klavíristka, varhanice, improvizátorka a
skladatelka, známá ale více jako básnířka (např. sbírka Na prahu lásky).
Třetí a čtvrtý koncert se pak opět ponesou v tradičním duchu. V Evangelickém kostele vystoupí jako
každoročně soubor Avonotaj se svými hosty tentokrát z řad studentů kroměřížské konzervatoře a adventní
koncertování uzavře zpívání koled s dětmi ŠDS u radnice.
Hana Havlíčková
1. neděle adventní 3. 12. 2017
Motýli Šumperk, dětský pěvecký sbor
Klášterní kostel, 16. 00 hod.
pro Základní školu a střední školu Pomněnka, o.p.s.
2. neděle adventní 10. 12. 2017
Kostel sv. Jana Křtitele, 16.00 hod.

Petr Lutka a Markéta Procházková - Lutková
pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, z.s.,
oblastní odbočka Šumperk

3. neděle adventní 17. 12. 2017,
Evangelický kostel, 16.00 hod.

soubor Avonotaj a jeho hosté
pro Komunitní centrum Armády spásy

pondělí třetího adventního týdne
18. 12. 2017, 17.00 hod. nám. Míru

Zpívání koled s dětmi Šumperského dětského sboru
pro Dětské centrum Ostrůvek, detašované pracoviště Šumperk
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OHLÉDNUTÍ ZA BIŘMOVÁNÍM
aneb zpráva pro ty, co šli na večerní, protože by to trvalo moc dlouho ...
„Mamka chtěla, abych jel. Prý budu mít zážitek,
uvidím papeže, bude fajn. Tak jsem jel. A opravdu to byl
zážitek, dokonce i papeže Františka jsem viděl. Ale to nebylo
nic převratného.
Zlomový okamžik nastal na závěrečné vigílii
s papežem Františkem. Náš sektor byl opravdu daleko. Pódium
byl jenom malý bílý flek v dáli, Františka jsem viděl jen na
obrazovce. Ale o to vůbec nešlo. Byla už tma. Pamatuji si, jak
jsme všichni klečeli a drželi svíčky. Těch malých plamínků bylo
tolik, že nebylo vidět, kde ten zástup lidí končí. Všichni se
modlili, chválili Pána a děkovali mu. Každý svým jazykem.
A já byl uprostřed toho.”
Takto jsem ve svém dopise otci Antonínovi líčil moment, kdy jsem se rozhodl nechat se biřmovat. Ten
dopis jsem psal na poslední chvíli, jako vždycky. Podepsat se, strčit do obálky a odeslat.
Dopis biskupovi je ovšem jen špička pomyslného ledovce toho, čím jsme si během přípravy na biřmování
prošli. Každý týden ve středu jsme se s mladými scházeli na středisku a bombardovali Vildu a paní kafetetku …
ehm … tedy katechetku paní Rozsívalovou smrští otázek od dospívajících teenagerů (poznámka pro mou babičku:
Teenageři jsou ti, co pořád nosí sluchátka, sami všemu rozumí nejlíp a nejradši už by vypadli z domu).
„A jak je to teda?” „A proč to tak je?” „Takže jestli tomu správně rozumím, tak...” „A tomu jako fakt
věříte, jo?”
Rok a půl utekl jako voda a víkend s biřmováním byl na spadnutí. V sobotu ráno na zpověď a večer znovu
do kostela na společnou vigílii. Zpívání chval se střídalo se ztišením. Neděle ráno a cesta do kostela. Velkolepý
průvod v dvojstupu, který jsme tak dlouho nacvičovali, se nakonec nekonal. Venku pršelo a nikdo nechtěl být
biřmovaný jako mokrá slepice. Sedím v první lavici a všímám si věcí kolem sebe.
Postřehy ještě před začátkem mše:
1) Lešení je pryč.
2) Lešení je pryč a kostel je teď asi dvakrát větší.
3) V kostele je hrozná zima a já si nevzal nátělník pod košili. Brrr.
4) Jak vlastně vypadá ten nový biskup?
5) Kde jsou všichni ti kamarádi, které jsem pozval?
6) Doufám, že jsem jim řekl, který kostel to je.
7) Uff. Jsou tady!
Začíná mše. Moje srdce buší
jako pračka při ždímání. Zpívá schola.
Přichází ministranti, pak kněží. Vilém,
Petr, otec Slawomir a nakonec biskup
Antonín. Všichni si sednou a postupně
jsou
představováni
jednotliví
biřmovanci.
Mše
pokračuje
dál.
Evangelium, potom kázání a pak ... Ano,
tušíte správně. Otec Antonín se chystá
biřmovat. Postupně obchází všechny
biřmovance a už je skoro u mě. Ségra mi
pokládá ruku na rameno. Ani jsem
nemrkl a už jsem to měl za sebou. Ptáte
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se, jestli se něco najednou změnilo? Jestli jsem hned nezačal létat, číst myšlenky nebo mluvit všemi jazyky? Ne.
To se opravdu nestalo. Biřmování bývá popisováno jako vanutí Ducha Svatého. U mě to byl spíše průvan. A to
hodně studený. Následující týden jsem totiž strávil v posteli s nachlazením.
Úryvkem ze svého dopisu jsem začal, tak s ním také skončím:
„Hlavou mi najednou proletěla myšlenka: ‚Je neuvěřitelné, že je tady tolik lidí a že všechny spojuje jedna
věc. Bůh. Jeden Bůh, který miluje každého jednoho z nás. Nezáleží už na tom, odkud jsme, jakou barvu pleti máme
nebo co máme v životě za sebou.‘... To mě dostalo.”
Štěpán Rozsíval
Ups. Pardon. Síla zvyku. Teď už správně:
Štěpán Jóse Sánchez del Río Rozsíval

BIŘMOVÁNÍ V RUDĚ NAD MORAVOU 28. 10. 2017
V sobotu 28. 10.
2017 v Rudě nad Moravou
přijalo svátost biřmování 17
biřmovanců, převážně z řad
mládeže. Svátost byla o to
více
slavnostní,
že
biřmovacím biskupem byl
rodák z Olšan, nedávno
svěcený biskup, otec mons.
Antonín Basler.
Této
svátosti
předcházela více než roční
příprava
s naším
otcem
Michalem. Setkávali jsme se
dvakrát do měsíce v páteční
večery. Společnou modlitbou a rozjímáním nad katechismem jsme spěli ke “křesťanské dospělosti”. Mimo jiné
jsme minulý rok na podzim prožili duchovní obnovu v Rajnochovicích, kde společně s námi trávili víkend mladí
lidé z dalších dvou farností.
Před biřmováním bylo zapotřebí připravit vše pro nadcházející slávu. Děkujeme všem, kteří připravovali
slavnost v kostele a setkání s otcem biskupem na faře i na Záložně.
Celoroční příprava vyvrcholila v páteční večer společnou adorací. V tichu a při svíčkách jsme před živým
Kristem prožili čas naplněný písněmi a osobní i společnou modlitbou.
Samotné udělení svátosti pro nás bylo silným okamžikem. Biskup každého jednotlivě pomazal křižmem a
se slovy “Přijmi pečeť Ducha Svatého” nám zprostředkoval veliké tajemství milosti. Od Ducha Svatého jsme
dostali potřebné schopnosti i sílu. Křížek na čele je znamením víry. Jako čelo před nikým nezakrýváme, tak i naši
víru mají vidět všichni. Chceme se ji snažit ukazovat celým naším životem.
Pavel a Petr Šťastní

BIŘMOVÁNÍ V RUDĚ Z POHLEDU OTCE MICHALA KRAJEWSKÉHO.
Při ohlédnutí za slavností biřmování, kterou jsme prožili v naší farnosti v Rudě, mi dovolte, se s vámi
rozdělit o několik myšlenek.
Děkuji Bohu, že jsem mohl prožít tuto událost, že jsem se mohl dívat na skupinku mladých lidí (někdo
možná věkem starší, ale mladý duchem), která mě ujistila, že církev je mladá, perspektivní, má budoucnost. Děkuji
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všem za vzájemné modlitby. Děkuji Bohu, že jsem mohl doprovázet přes víc než rok ty, kteří se na biřmování
připravovali a mohl jsem vidět i duchovní růst. Duch svatý dává růst, my jenom máme vytvořit podmínky – tak
jsem to vnímal. Bůh mi dopřál vidět, jak působí v srdcích mých většinou mladších bratrů a sester. Děkuji rodinám
biřmovanců a celé farnosti za zapojení do organizace slavnosti, společného pohoštění a pak děkuji za vytvoření
krásné atmosféry jak v kostele, tak na faře i na Záložně. Všude byla přítomná radost, pokoj, vzájemné přijetí. Není
to ovoce působení Ducha svatého? Děkuji všem, kteří se ujali zodpovědnosti. Duch svatý dává moudrost, odvahu,
vlévá život do těla církve, rozděluje úkoly a dává schopnost jim dostát. Děkuji všem, kteří přijali biřmování letos
anebo v dřívějších letech svého života a teď dovolili Bohu, aby z nich činil aktivní členy církve. Děkuji Bohu,
že jsme mohli zakusit společenství s otcem
biskupem Antonínem. Duch svatý nám dal
pocítit, že patříme do jeho velké rodiny:
všechny generace, světští věřící a duchovní
pastýři. Potřebujeme se navzájem, každý má
čím přispět a každý má možnost být
obdarován. Toto moje několikanásobné
„děkuji“ se tady objevuje proto, že se cítím
obdarován. Slavnost biřmování mi to zase
připomněla.
otec Michal

NÁVŠTĚVA BOHOSLOVCŮ
V pátek 27. 10. 2017 přijeli na faru do Velkých Losin pod
vedením rektora P. Pavla Stušky a
spirituála P. Jana Szkandery bohoslovci olomouckého semináře.
Bez dlouhého otálení se pustili do
hromady dřeva na dvoře, které
mizelo v nově udělané kůlně a
také ve sklepě, aby bylo co nejvíce
připraveno na topnou sezónu.
V sobotu se pod vedením P. Milana Palkoviče vydali na pouť
na Vřesovou studánku. Šli pěšky
už z Velkých Losin. Nepříznivé
počasí důkladně vyzkoušelo jejich fyzickou připravenost. Na Vřesové studánce prožili mši svatou, rychle posvačili,
osvěžili se zázračnou vodou z pramene a vydali se na cestu zpátky. Hory se jim tentokrát ukázaly z té horší stránky.
Dolů přišli všichni naprosto mokří, ale rychle se otřepali a navečer se ještě vydali do Maršíkova k dřevěnému kostelíku. V neděli si rozdělili farnosti otce Milana. V Losinách byli všichni: z olomoucké, ostravsko-opavské i brněnské diecéze, představili se a farníci si je pomyslně „rozebrali“, aby je modlitbou a třeba i hezkým slovem provázeli
na cestě ke kněžství. Poté bohoslovci olomoucké diecéze s rektorem jeli do Loučné a tam také čekaly rodiny, aby si
je mohli „adoptovat“. Jak zajásal Lukáš v Loučné: „Jupí, mám staršího bráchu“. Bohoslovci brněnské a ostravské
diecéze jeli s P. Janem Szkanderou do Sobotína. Setkání bylo milé, jen škoda, že bylo málo času na bližší seznámení – olomoučtí bohoslovci čekali s obědem, který sami připravili. Věříme, že se u nás ještě ukáží, a bude více
času na bližší seznámení.
Dana Ponížilová
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BLANICKÝ SPASITEL
Vzpomínám si na tu posvátnou úctu, které se za mého mládí těšívaly adventní kalendáře. Bratr měl jiný,
my se sestrou stejné. Posledního listopadu jsme je pomáhali mamince plnit čokoládou rozmíchanou ve dvojitém
kastrůlku.
Okýnka kalendářů už byla vetchá a promaštěná, samovolně se otevírala, některá držela na vlásku. Domácí
čokoláda se taky špatně vylupovala, vždycky bylo potřeba nejmíň jeden paprsek hvězdy vyškrábat tenkým koncem
lžičky. Ale stejně nás každé okýnko posunulo o den blíž k tomu dvojitému se zvony, které konečně znamenalo
Štědrý den.
Po revoluci začala babička jezdívat na vánoční trhy do Německa a na Mikuláše jsme dostávali nový
kalendář rok co rok. Dneska se jich v supermarketech válí stohy pod cenou a jejich čokoláda je nepoživatelná.
Na sobě mají krtečka, duhové poníky a Hvězdné války, šťastnější děti v nich mají místo čokolády rovnou kostičky
lega, kterého pak bude pod stromečkem pět krabic. Letos obdržely k objednávce granulí adventní kalendář dokonce
i naše kočky.
Ale spoušť, které se trh dopouští na Vánocích, je už omletý příběh. Podstata adventního kalendáře zůstává
krásná. Před námi je něco, čeho se nemůžeme dočkat. Čeká nás něco tak úžasného, že nemůžeme myslet na nic
jiného – a tak stříháme metr, abychom měli před očima jasný důkaz, že ač se čas vleče, úplně se nezastavil. Že se to
blíží. Že to bude. A přestože většina věcí, na které se opravdu těšíme, může podle Murphyho zákonů selhat,
Vánoce zatím opravdu vždycky přišly.
Dětské každoroční očekávání Ježíška ovšem není nic proti tomu, jaký adrenalin při čekání na první Vánoce
prožívali lidé kdysi dávno v Palestině. Na rozdíl od nás jim k tomu čekání chyběl kalendář, měli jen slib. Stará
proroctví, že to jednou přijde, že se jich někdo zastane. Vyhlíželi Mesiáše roky, dekády a staletí. Žádné čokoládky,
jen čekání.
Žít dlouho v naději je vyčerpávající. Pořád znovu doufat, napřahovat k něčemu ruku a riskovat zklamání,
že třeba nic, že máchneme do prázdna. Vyplatí se vůbec spoléhat na nějaký starý slib? Spotřebovávat energii
doufáním – jako děti?
Co když na nás ten, kdo sliboval, dávno zapomněl. Co když má hlavu děravou jako my a z přehlcenosti
taky pořád na něco zapomíná, co když si nesynchronizoval diář, nenastavil upomínku, neoznačil jako nevyřízené.
Nebo není to s Mesiášem jako s Blanickými rytíři, kteří ve skutečnosti nikdy nepřijdou, akorát nás stresují, že
někdy v budoucnu bude pravděpodobně ještě hůř?
Naproti
našim
špatným
zkušenostem a obrannému sarkasmu jsou
Vánoce svátky dodrženého slibu. Svátky
čestného slova, na které se dá spolehnout.
Oslava, že na nás někdo nezapomněl.
Že Mesiáš přišel, abychom se nemuseli
bát, že bude ještě hůř.
Je to sladší než čokoláda, kterou
dětem pomáhám každý den vyloupávat
z malých okýnek. Nejsme sami. Žít
v naději není naivní.
Jana Šrámková
(převzato ze stránek Českého
rozhlasu, stanice Vltava)
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2017
DATUM

3.
ADVENTNÍ
NEDĚLE

17. 12.

STŘEDA

20. 12.

ČTVRTEK

21. 12.

PÁTEK

22. 12.

SOBOTA

23. 12.

OBEC

ZPOVÍDÁNÍ

ZPOVĚDNÍK

MŠE SV.

po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.

P. Michal Krajewski
P. Michal Krajewski
P. Piotr Grzybek
P. Piotr Grzybek
P. Vilém Pavlíček

8:00
9:30
7:30
10:30
10:30

ŠUMPERK

15:00-18:00

P. Slawomir Sulowski, P. Vilém Pavlíček,
P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič

7:00,
9:00,
18:00

LOUČNÁ
SOBOTÍN
D. STUDÉNKY
S. MĚSTO
CHRASTICE
NOVÝ MALÍN
HANUŠOVICE
ŠUMPERK
BLUDOV
BOHUTÍN
V. LOSINY
RAPOTÍN
RUDA NAD
MORAVOU

15:30-16:00
17:00-17:30
15.00-16.00
15:00-16:00
po mši sv.
16.30-18.00
16:00-17:00
17:00 -18:00
16:00-17:30
15:30-17:00
15.30-17.00
17.00-18.15

P. Vilém Pavlíček
P. Vilém Pavlíček
P. Milan Palkovič
P. Slawomir Sulowski
P. Slawomir Sulowski
P. Milan Palkovič
P. Otto Sekanina
P. Piotr Grzybek
P. M. Krajewski, P. V. Pavlíček, P. S. Sulowski
P. František Janíček
P. Otto Sekanina
P. Milan Palkovič
P. Petr Dolák, P. František Janíček
P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski

16:00
17.30
16.00
16:00
17:00
18.00
17:15
18:00
17:30
17:00
17.00
18.15

BRANNÁ
STARÉ MĚSTO
BOHDÍKOV
BRATRUŠOV
RAŠKOV

10:00-12:00

-

Pokaždé k tabulce s rozpisem zpovědi v děkanátu se snažím připojit nějaký text k povzbuzení. Tentokrát
jsem vybral text poněkud delší, ale moc krásný. Pochází z nabídky článku o svátosti smíření od P. Roberta
Bergmana, které ten zveřejňuje na internetu. Určitě se nebude na mne zlobit, že jsem vám ho otisknul
v Tam&Tamu.
P. Slawomir

NO CO TEN SI O MNĚ BUDE MYSLET... ANEB ZPOVĚĎ Z POHLEDU KNĚZE.
Nedávno jsem vedl zajímavý rozhovor s jedním mladým člověkem na téma svátost smíření. Zeptal se mě:
„A co si vlastně kněz o kajícníkovi ve zpovědi myslí?“ Zavzpomínal jsem na začátky svého svátostného života –
a přiznám se, že mě přesně ta samá otázka napadala poměrně často. Ale myslím, že odpověď jsem na ni dostal až
v semináři, kde nás na zpovídání připravovali a kde mi můj zpovědník dal nahlédnout do lidského i duchovního
zákulisí. Protože se domnívám, že podobné otázky si pokládá hodně mladých křesťanů, zkusím se nad tímto
tématem spolu s vámi zamyslet.
Odpověď zní na první pohled jednoduše. Nic. Nic si nemyslí. A už vůbec si nemyslí to, co si kajícník
myslí, že si myslet bude.
Když jde člověk hříšný (v podstatě tedy každý člověk) ke svátosti smíření, tak s sebou nese balvan svých
hříchů, které by samozřejmě raději neměl, hříchů, za které se stydí, a také hříchů, které by raději nikdy – vůbec
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nikdy – nevyslovil nahlas. A už vůbec ne před nějakým dalším člověkem – a kdyby, tak nikdy před nějakým cizím
chlapem. A v duši vzpomíná na ty své hříchy, přemýšlí, jak to vůbec řekne – jak to vlastně říct, aby to nějak
zaznělo, ale třeba ne až zas tak úplně (obecně se tomu říká kamufláž). Ona je vlastně zbytečná, protože kněz umí
také kamuflovat a dokáže si také kamufláž celkem snadno odkamuflovat, takže je to nakonec celkem zbytečně
vynaložení úsilí. A když se k té zpovědi přece jen odhodlá, doufá, že to bude mít co nejrychleji za sebou – a třeba
ten zpovědník bude unavený, usne, nebo bude silně nedoslýchavý… Hlavně aby to bylo co nejdřív za mnou…
A tak ten hříšník jde a jediné co vidí, jsou ty jeho hříchy, které ve své lidské hříšnosti a slabosti spáchal.
Kdyby se takhle na hříšníka díval kněz, byla by to hrůza. V první řadě pro kněze. Za měsíc zpovědní služby
by začínaly první šediny, po půl roce by se chtěl nechat vystřelit z té hříšné Země na Měsíc. A za rok? To už by
měl ze zpovídání daleko větší hrůzu než všichni hříšníci se všemi svými hříchy dohromady. Kdepak. Kněz, když
usedá ve zpovědnici, bere si štolu (nebo usedá ke zpovídání někde jinde a žádnou štolu si nebere), tak ví,
že potřebuje velikou Boží pomoc a Boha o ni prosí. Ví, že nebude zpovídat sám za sebe a že nebude odpouštět sám
za sebe, ale že mu Bůh propůjčil moc – odpustit hřích. Je to veliká moc, protože hříchy může odpouštět jenom Bůh,
jak čteme v evangeliu. A Bůh tuto moc svěřil lidem.
Biskupům a kněžím. Ne aby vládli, ne
aby kontrolovali svoje ovečky, ne aby se
dozvídali věci, které by jinak před nimi zůstaly
utajeny, ale proto, aby sloužili. Jsem
přesvědčen, že každý dobrý a zodpovědný
zpovědník potvrdí, že zpovídání je především
služba. Služba Boha člověku (Bůh odpouští) a
služba člověka člověku.
V první řadě je užitečné si uvědomit, že
i kněz sám je jen člověk – člověk hříšný. A své
hříchy neodstraní tím, jak řekl jednou jeden můj
spolubratr, že si stoupne před zrcadlo a sám si
udělí rozhřešení, ale i on sám ke zpovědi chodí. Vzpomněl jsem si na jeden vtip, který to krásně nevystihuje: Přijde
pán k zubaři a drží se za oteklou tvář. Zubař pohnut soucitem ho chce utěšit a říká: „Nebojte se, to nebude bolet.“
Nemocný s oteklou pusou odsekne: „Nechte si to. Já jsem taky zubař.“
Kněz chodí také ke zpovědi, také vyznává své hříchy jako kdokoliv jiný. A když on sám usedá do zpovědní
místnosti a když zpovídá, tak neprožívá jen hříchy kajícníků, ale prožívá a připomíná si také slabost svou. Sám
z vlastní zkušenosti musím přiznat, kolikrát jsem byl zahanben sám před sebou, když přede mnou někdo otevřel své
srdce a já viděl takovou Boží milost a svatost člověka toužícího po Bohu (i přes jeho hříchy a selhání), že jsem
mohl jen naprázdno polknout a Bohu děkovat, že mohu právě já, ač stejně (anebo víc) hříšný, zprostředkovat právě
tomuto svému bratru nebo sestře v Kristu Boží odpuštění. Svatý Augustin (biskup a učitel církve) napsal: „Pro vás
jsem biskupem, ale s vámi jsem křesťan.“ Kněz ve svátosti smíření by řekl: „Pro tvé odpuštění jsem knězem,
ale s tebou jsem člověk, bratr…“
Kněz, když se dívá na kajícníka, tak vidí
především člověka. Člověka, který udělal
ve svém životě chybu, uvědomuje si jí, lituje jí a
chce ji napravit. Ví, že ke zpovědi se člověk
nepřichází svými hříchy pochlubit, jak je to
v knížce Bylo nás pět. Ježíš trefně konstatoval,
že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A se
svou nemocí se k lékaři člověk nepřichází
pochlubit, ale přichází hledat uzdravení. Aby to,
co nefunguje, opět fungovalo, aby člověk nebyl
trápen zbytečnou bolestí, aby mohl vést dobrý a
plodný život, aby se opět mohl radovat. To je
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důvod návštěvy u lékaře a to je i důvod návštěvy u kněze – nebo lépe řečeno u Boha, který si jako viditelný nástroj
svého odpuštění kněze zvolil.
Na rozdíl od kajícníka nestojí ve středu pozornosti kněze vyznání hříchů, ale sama skutečnost, že člověk
přichází za svým Bohem s touhou po odpuštění, po novém začátku, po další šanci. To je ta krásná a čistá radost,
kterou můžeme vidět na Ježíšově podobenství o milosrdném Otci. Někdy se označuje jako podobenství
o marnotratném synu, ale to není přesné, protože ve středu Ježíšovy pozornosti nestojí syn, který udělal sérii
hloupostí, ale Otec, který svého syna přijímá s otevřenou náručí. Bez výčitek, bez trestů, bez ponižování.
S velkorysou a odpouštějící láskou. Protože pro Otce je daleko důležitější syn, který se k němu vrátil, než všechny
jeho hříchy a selhání. Z tohoto úhlu pohledu je každý kněz ve svátosti smíření Otcem… Ví, jak je nepříjemné
vyznávat svá selhání, ví, jak vzdálenost od Otce dokáže bolet. A stejně tak sám snad už tisíckrát zakusil objetí
Otce, plné odpuštění a milosrdenství. Proto i on sám v tuto chvíli může stejnou službu nabídnout a poskytnout
svým bratřím a sestrám, kteří se vracejí zpět k Bohu.
Otázka: „No co ten si o mně bude myslet…“ kterou jsem začínal, podle mého názoru ukazuje na něco,
co do zpovědi až zas tak moc nepatří. Ukazuje, že člověk chodí ke zpovědi jako k soudu – kde skutečně často
záleží na tom, co si daný soudce o obžalovaném myslí. Jenže kněz není v pozici soudce – aby zvážil jak těžký a
závažný je hřích člověka, které zákony porušil nebo neporušil, jak velké si za to zasluhuje tresty… Vůbec ne.
Osobně jsem vděčný za Ježíšovu výzvu: „Nesuďte a nebudete souzeni.“ Jak já jsem rád, že nemusím ve zpovědi
soudit – a samozřejmě jak jsem rád, že ani já nejsem ve zpovědi souzen.
Souzení je náročná činnost, která nejenže stojí spoustu času a úsilí, ale která člověku bere jeho nestrannost
a která spíš než aby bariéry hříchu bořila, tak staví další. Jak jsem rád, že si nemusím na lidi dělat názor podle
jejich hříchů, ale že jsem svědkem zázraku, kdy se z člověka hříšného a litujícího stává opět člověk ze svého hříchu
očištěný, svobodný a radostný na cestě za svým Bohem. Myslím, že právě na základě svátosti smíření mohu
pochopit, jak je možné, že se celé nebe raduje nad člověkem, který se obrátí ze svého hříchu.
Když se podívám na svůj zpovědní život tak vidím pestré zážitky. Od prvního nadšení, přes dlouhé utrpení,
kdy pro mě byla zpověď těžká, postupný růst (snad), až po současnost, kdy vnímám a prožívám svátost smíření
jako setkání se svým přijímajícím Otcem. A kdybych člověku začínajícímu se zpovídáním řekl, co prožívám teď,
tak jsem přesvědčen, že by se mi vysmál a mé rady a zkušenosti by považoval v lepším případě za sci-fi, v horším
případě za nepravdivou reklamu. Přesto je to tak. A proto chci čtenářům moc popřát, aby se na cestě za Bohem
zbytečně nenechali otravovat podobnými otázkami jako „co si o nich ten kněz bude myslet“, ale aby nacházeli
hodně radosti a posilu právě ve svátosti smíření, která je jedním z největších darů Ježíšovy lásky.
P. Robert Bergman

Drazí, k letošnímu rozpisu bohoslužeb musím přidat důležité vysvětlení, také proto, že se množí vaše
dotazy. Jelikož letos Štědrý den připadá na 4. adventní neděli, mnozí se ptají, zda musí být na dopolední (nedělní,
adventní) bohoslužbě, pokud se chystají na „půlnoční“, která ovšem není o půlnoci, ale v neděli večer či
dokonce odpoledne. Odpověď jsem si ověřil i u otce biskupa a všem vysvětluji.
Neděle trvá od 00-24 hod. Ať se zúčastním kterékoliv mši svaté, splňuji nedělní povinnost. Platí to pro
všechny, ale týká se zvlášť např. maminek s dětmi, které by se musely s nimi vypravovat do kostela dvakrát,
což může být složité, také starších či nemocných. Ovšem běžně je vhodné prožít neděli ještě jako adventní den
a slavení Vánoc začít až štědrovečerní večeři a večerní či noční bohoslužbou.
V naší tabulce jsou nedělní adventní mše svaté zařazené vlevo, vánoční na pravé straně sloupce.
Jako každý rok vás prosím o shovívavost vůči kněžím, kteří přejíždějí z místa na místo a někdy mají na to
opravdu krátký čas, přitom vánoční bohoslužby jsou většinou trochu delší.
Také moc prosím o podporu tříkrálových koledníků nejen přispěním ale i aktivní účastí. Pán Bůh
zaplať.
Přeji vám všem krásný advent a Vánoce. Pán ať vám žehná!
P. Slawomir
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2017

Bludov

24. 12. 2017

25. 12. 2017

26. 12. 2017

31. 12. 2017 (neděle)

1. 1. 2018

4. NEDĚLE
ADVENTNÍ,
ŠTĚDRÝ DEN

SLAVNOST
NAROZENÍ
PÁNĚ

SVÁTEK
SV. ŠTĚPÁNA

DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA
NA ZÁVĚR ROKU
A SVÁTEK SVATÉ RODINY

PANNY MARIE,
MATKY CÍRKVE,
NOVÝ ROK

10.30

8.45

8.45
24.00 kostelíček

10.30

8.45
17.00

Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov

20.00
7.30
8.00
20.30
10.30
20.30

Bušín
Dolní Studénky

---7.30
19.00

----

----

7.30

7.30

7.30

----

7.30

7.30

11.00

----

8.00

11.00

10.30

10.30

10.30

10.30

----

----

sobota 30.12. 18.15

----

7.30

7.30

7.30

7.30

10.15

10.15

17.00

10.15

10.30
10.30
11.15
16.00
9.45
11.00
8.00

------------9.45
11.00
8.00

10.30
---11.15
---9.45
11.00
16.00

10.30
---11.15
---9.45
11.00
8.00

9.00

10.15

10.15

9.00

---------9.00
----

---------9.00
----

sobota 30.12. 17.00
------15.00
----

---------9.00
17.00

9.00

9.00

9.00

9.00

-------

-------

---10.30

---10.30

9.00

9.00

9.00

9.00

11.15

11.15

11.15

11.15

9.30

9.30

9.30

9.30

----

7.30

----

----

9.00
18.00

7.00
9.00
15.00
(německy)

7.00
9.00
15.00
23.00-24.00 adorace

9.00
18.00

8.00

----

8.00

----

8.15

8.15

8.15

8.15

---14.00
14.30

----------

---14.00
----

---14.00
----

10.45
16.00

Hanušovice

pro rodiny s dětmi

22.00 kostel
------21.00
---16.00
22.00
19.00

Hraběšice
Komňátka
Kopřivná
Kunčice
Loučná n. Desnou
Malá Morava
Nové Losiny
Nový Malín

10.15
21.00
----19.00
16.30
20.00
----

Olšany
Ostružná
Podlesí
Pusté Žibřidovice
Radomilov
Rapotín

9.00
23.00
19.00
21.30

Rejchartice
Raškov
sobota 18.00
Ruda
nad Moravou

15.00
(rodiny s dětmi)

23.00
21.30

Sobotín
Staré Město

9.30
22.00.
----

Štědrákova Lhota
7.00, 9.00
Šumperk
Velká Morava
Velké Losiny
Vernířovice
Vojtíškov
Žárová

10.00 domov důchodců
14.30 vánoční divadlo
15.00 rodiny s dětmi
22.00 půlnoční

12.30
10.00
23.00
20.00
20.00
----
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NA POKRAČOVÁNÍ

SERGEJ K. DAKOV
ODPUSŤ, NATAŠO!
18. KAPITOLA

V červenci 1970 jsem seděl na policejní strážnici spolu s Anatolijem, Vladimírem, Viktorem a dalšími.
Čekali jsme, než nás odvelí. Naše práce nyní spočívala v plánovaných raziích a pohotovostní službě. Často jsme
trávili na policii celé hodiny a samozřejmě jsme za to dostávali pořádnou mzdu.
Toho dne mi Nikiforov řekl: „Dakove, jdi ještě s někým dolů a spalte zabavenou literaturu, která se tam
nahromadila.“ V důsledku častých razií se brzy nashromáždily celé hromady náboženské literatury. Byla úplně
bezcenná, patetická, psaná ručně nebo tištěná na nejlacinějším papíře. Rukopis byl však nejpreciznější, jaký jsem
kdy viděl. Když jsem měl před očima celou tu hromadu, ptal jsem se v duchu, jestli mají čas také na jiné věci, když
jejich hlavním zájmem bylo opisování takových nesmyslů.
„Vsadím se, že je chytí písařská křeč,“ zvolal Viktor a s chutí jsme se tomu zasmáli.
Spolu s Vladimírem jsme sešli dolů. V koutě vedle železných kamen stály tři velké dřevěné bedny, dvě až
po okraj naplněné zadrženou literaturu. Dali jsme se do práce. Navzdory ohni tu bylo nepříjemně chladno. Poslal
jsem Vladimíra, aby přinesl vodku. Mezitím jsem pokračoval v práci, pálil jsem spisy a papíry plnými hrstmi a
pozoroval jsem, jak je pohlcují plameny. To haraburdí se fakt nedalo použít na nic jiného… Co jenom viděli mladí
lidé na těchto nesmyslech? Najednou jsem si vzpomněl na Natašu. A zmocnila se mě obrovská zvědavost. Sebral
jsem z hromady jakousi malou knížečku a dal se do čtení. Byla to rukou psaná část Lukášova evangelia, většinou
11. kapitola. Několik veršů chybělo. Domnívám se, že je psali zpaměti a vynechávali mezery na pozdější doplnění
textu.
Často jsem v těchto knihách listoval, když jsme se po raziích vraceli na policii. Jednak ze zvědavosti a
jednak proto, že jsem jim nerozuměl. Pokoušel jsem se je dokonce číst, ale nemohl jsem najít nic, co by mělo
smysl.
Zrak mi utkvěl na jakési modlitbě. Právě jsem se na ni chtěl lépe soustředit, když jsem zaslechl na chodbě
kroky. Rychle jsem vytrhl několik stránek a strčil je do kapsy.
„Jsem tady,“ řekl Vladimír a ukázal přitom láhev vodky. Pořádně jsme si přihnuli a pokračovali v ničení
křesťanské literatury.
Večer v posteli jsem se pustil do čtení. Ježíš s někým rozmlouval a učil ho modlit se. Má zvědavost rostla,
a tak jsem četl dál. Ke svému údivu jsem zjišťoval, že v tom nebylo nic protistátního. Popisovalo se tu, jak se
člověk může stát lepším a jak je třeba odpustit těm, kteří někomu ublíží. Tato slova mě chytila za srdce. Četl jsem,
četl, zahloubaný do přátelských Ježíšových slov. Jeho slova byla přesným opakem toho, co jsem očekával.
Neschopnost porozumět, která mi zatemnila nejen oči, ale také rozum, mě náhle opustila a čtená slova se mi
vpalovala do duše. Jako kdyby někdo stál v místnosti a vysvětloval mi jejich smysl. Četl jsem je znova a znova a
přemýšlel o nich. Tak v tohle věřila Nataša…
Ta slova mě dojímala. Cítil jsem zmatek a stísněnost, jako když člověk bloudí neznámou budovou.
Po opakovaném čtení jsem text odložil, ale slova, která jsem četl, mi neustále ležela v hlavě. To ona udělala Natašu
lepší, pobízela ji pomáhat bližnímu. Přímo mě pronásledovala. Tento pocit jsem dosud nikdy nepoznal a nezažil.
Ježíšova slova mě provázela i v následujících dnech a týdnech. Nemohl jsem se jich zbavit, i když jsem se
o to všemožně snažil. Takřka jsem si přál, abych je býval nikdy nečetl. Zasáhly do mého života a do jeho
ustáleného pořádku a začaly mi brát pevnou půdu pod nohama. Najednou se mě zmocnily neznámé pocity, které
jsem nechápal a neuměl si je vůbec vysvětlit. Navzdory tomu všemu – jako by přitahován – jsem se v následujících
týdnech neustále vracel k evangeliu. Chápal jsem ho pouze částečně, jako kdybych se pokoušel vidět skrz hustou
mlhu. Věděl jsem jasně, že za ní je světlo, jasno, nemohl jsem však najít cestu, žádný opěrný bod. Cítil jsem se
ztracený.
Hluboko v mé duši plál plamínek humanismu. Věděl jsem, že můj současný život se neshodoval s mými
představami. Určitě nebylo mým ideálem bít staré ženy. Svému prvnímu náboženství, komunismu, jsem se oddal
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cele a bez výhrad. V Baryševu to také bylo to jediné, v co jsem mohl věřit. Mou dětskou víru však zničila tvrdá
realita a náhradu jsem nenašel. V takovém duševním rozpoložení mě zastihla dovolená. Koncem července jsem
odletěl do Novosibirska. Cestou jsem se definitivně rozhodl, že zanechám dosavadního způsobu života. Už jsem
tak dál žít prostě nemohl. Přestože jsem zatím vůbec nevěděl, co budu dělat, přesně jsem věděl, co už dělat
nesmím. Rozhodl jsem se odejít z Ruska. Něco mě k tomu neodolatelně nutilo. V Novosibirsku jsem se přihlásil
na policii a nechal tam svou adresu, kde mě mohou v případě vojenské pohotovosti do 24 hodin najít. Potom jsem –
bez předchozího povolení – odletěl do Moskvy. Hned po příletu jsem se odebral do mauzolea V. I. Lenina,
na posvátné místo, které jsem už dříve navštívil.
Ještě stále jsem Lenina respektoval a uznával. Byl to vynikající muž, zakladatel spravedlivého učení –
rovnosti lidí, vzájemného bratrství, pomoci a podpory chudých lidí. Pro tyto cíle jsem se plně zasvětil komunismu.
Ponořený do svých myšlenek jsem ani nezpozoroval, že mě od Leninových pozůstatků dělí jen několik metrů. Co
zůstalo z těchto předsevzetí o „rovnosti a bratrství“? Byla to rovnost všech lidí, když jsem zmlátil starou paní tak,
že za několik dní zemřela? Bylo to bratrství, když jsem tak zřídil pěknou dívku? Co se stalo s ideály o lepším
životě? Několik minut jsem mlčky stál před rakví a v mé duši zuřil boj. Soudruhu Lenine, proč se lidé tak strašně
vzdálili od tvého učení? Kde se stala chyba? Duši mi naplňovala obrovská bolest. Co jsme to udělali z budoucnosti,
pro kterou jsme měli žít? Jak mohli lidé tak strašně překroutit Leninovo učení? Myslel jsem si, že v jeho
přítomnosti se utiší strašná bouře v mém srdci. Ale neulevilo se mi. „Běžte dál,“ zašeptal kdosi. Vyšel jsem ven.
To bylo definitivní rozloučení.
Opuštěný, zklamaný a nepokojný jsem bloudil moskevskými ulicemi. Byl jsem úplně zmatený, ale jednu věc
jsem si uvědomoval stále jasněji: nemohu tu zůstat. Odejdu tak daleko, jak jen to bude možné. Odcestoval jsem
do Lvova a zůstal jsem tam u jistého přítele, kterého jsem poznal v Petropavlovsku. Na černém trhu jsem si koupil
potápěčskou výstroj. Naplánoval jsem si, že přeplavu Tisu, dostanu se do Maďarska a odtud přes nějakou hraniční
řeku do Rakouska. Byl to naprosto šílený plán, ale chtěl jsem utéct za každou cenu. Odjel jsem do jednoho
městečka na maďarských hranicích. Vzal jsem si taxík. Řidiči jsem namluvil, že jsem viděl východní cíp Ruska
na Sibiři a teď bych se rád podíval i na západní. Zdálo se, že mu mé vysvětlení stačilo. Odvezl mě k hranici. Řekl
jsem mu, že zpátky se vrátím sám.
Na druhé straně jsem viděl Maďarsko. Přestože to byl také komunistický stát, hranice přísně střežili. Když
jsem si důkladně prohlédl ustavičné hlídky a strážní věže, bylo mi jasné, že můj plán se nedá uskutečnit. Jakýsi
vnitřní hlas mi šeptal: „Nechoď!“ A tak jsem se vrátil do Lvova. Tam jsem vymyslel nový plán. Odjel jsem
do Jerevanu, hlavního města Arménie, a odtud autobusem na venkov do tureckého pohraničí. Na konečné jsem
vystoupil a šel k tureckým hranicím. Šel jsem pouze v noci, ve dne jsem se skrýval. Na druhé straně stály ozbrojené
hlídky. Celou noc jsem čekal, ale hranice byla každou vteřinu pečlivě střežená. I tady byl útěk naprosto nemožný.
Oba pokusy o nový život ztroskotaly. A protože se moje dovolená chýlila ke konci, vrátil jsem se
do Petropavlovska. V duši jsem měl obrovský zmatek.

19. kapitola
„Vítej doma,“ zvolal Nikiforov, když jsem se hned po svém návratu přišel hlásit na policii. Kdybys věděl,
co jsem celou tu dobu plánoval, určitě bys mě tak srdečně nevítal, myslel jsem si.
„Jsem rád, že jsi opět tady. Čeká tě moc práce. Co nevidět budeš opět v plném nasazení. Vsadím se,
že peníze potřebuješ, co?“
Netrvalo dlouho a následovala jedna razie za druhou. Malé skupinky věřících se stále více skládaly
z mladých lidí. Při výsleších vypovídali, že opravdu přesvědčenými křesťany se stali až v poslední době.
Nikiforov byl starostmi bez sebe a směrnice z Moskvy působily poplašně. Navzdory svému duševnímu
rozpoložení jsem neprojevil vůči věřícím ani soucit, ani velkodušnost, naopak – nespokojenost a nejistota ve mně
vyvolávaly ještě větší podrážděnost. Choval jsem se nevypočitatelně a hrubě i ke svým lidem. Poslední razie, které
jsem vedl, byly brutálnější. Cosi – nevěděl jsem co – mě k tomu nutilo. Mučivé, nevysvětlitelné pocity a nenávist
jsem si vylil na každém, kdo mi přišel do cesty.

Tam&Tam – číslo 12, ročník 8, prosinec 2017

strana 31

Jednoho říjnového pátku roku 1970 mi Nikiforov telefonicky oznámil: „Přijďte v neděli o půl jedné v co
největším počtu!“
Nařídil jsem svým kamarádům, aby byli v každém případě v neděli v poledne doma. Sám jsem šel dopoledne
k Nikiforovi, abych od něj dostal informace.
„Kolik se jich setká?“ zeptal jsem se.
„Patnáct nebo šestnáct.“
To mě překvapilo. Už dávno jsme jich nepřistihli tolik pohromadě. Ale měl jsem k dispozici deset lidí, a tak
by se neměly vyskytnout žádné problémy.
„Chtěl bych, abyste tentokrát postupovali trochu jinak. Věřící se prý už o půl dvanácté sejdou k modlitbě,
která má trvat do dvou. Až potom začne vlastní setkání. Pošleš tam někoho s magnetofonem, aby nahrál jejich
modlitby. Chci vědět, za co se modlí!“
Řekl jsem Jurijovi, aby byl na místě o půl jedné, půl hodiny po začátku modliteb.
S malým magnetofonem se k nim měl co nejvíce přiblížit a všechno nahrát. Když Jurij odešel, svolal jsem
ostatní. Netušil jsem, že to bude moje poslední razie.
Něco před druhou hodinou jsme zaparkovali v určité vzdálenosti od zahrady nákladní auto, které se
policejnímu nepodobalo ani náhodou. Zezadu jsme se kradli k domu. Dva zůstali na ulici, aby mohli odehnat
případné zvědavce, přilákané křikem věřících.
Chudák Jurij klečel a nahrával tlumené hlasy věřících. Určitě to byly první modlitby, kterých se v životě
zúčastnil – a to skoro dvě hodiny! V Moskvě si budou všechno přehrávat.
Před dveřmi jsme se na okamžik zastavili.
„Teď!“ zařval jsem. Vpadli jsme dovnitř. Dveře nebyly zamčené, očividně nepočítali s naším příchodem.
Přesně podle zprávy špióna jsme našli patnáct či šestnáct věřících, kteří seděli těsně vedle sebe. Překvapili jsme je
uprostřed modlitby. Vladimír Selenov hned vytrhl jednomu Bibli a začal ji trhat. Jedna žena vykřikla: „Proč to
děláte?“ Byl to bolestný výkřik, vyvěrající z hloubi nitra. Vladimír se rozzuřil ještě víc a vší silou ji udeřil do tváře.
Tento profesionální, dobře mířený úder, by byl složil každého muže, tím spíš křehkou, malou ženu. S krvácející
tváří se sesunula na zem.
Obušky a pěsti se míhaly, od pronikavých výkřiků věřících div nepraskaly bubínky. Jedni křičeli ze strachu,
druzí přemoženi bolestí. U stěny jsem najednou zpozoroval stařenu s vystrašenou tváří. Rty se jí třásly v modlitbě.
Pro hluk jsem neslyšel ani slovo. Přiskočil jsem k ní a zdvihl obušek, abych ji praštil. Stál jsem takto před ní a ona
se nahlas modlila. Ze zvědavosti jsem několik okamžiků naslouchal: „Bože, odpusť tomuto mladému muži. Ukaž
mu správnou cestu. Otevři mu oči a pomoz mu. Odpusť mu, Bože!“
Začal jsem ztrácet rozvahu. Proč se nemodlí za sebe, ale za mne?!? Vždyť ji jdu zlikvidovat! Zuřil jsem.
Taková nula a modlí se za mě, Sergeje Dakova, vedoucího Komsomolu! Chtěl jsem jí dát smrtelný úder do hlavy.
Napřáhl jsem ruku – a vtom se stalo něco naprosto neočekávaného. Kdosi mi silně trhnul zápěstím. Lekl jsem se,
protože to bolelo. V prvním okamžiku jsem myslel, že je to někdo z věřících. Obrátil jsem se, abych ho udeřil. Ale
– nikdo za mnou nestál, nikdo mi ruku nemohl zadržet. A přece – zápěstí mě stále silně bolelo. Stál jsem zcela
šokovaný. Krev se mi hrnula do hlavy, polilo mě horko a zmocnila se mě hrůza. Nechápal jsem to. Bylo to něco
neskutečného, něco, co mě mátlo. Zapomněl jsem na všechno. Odhodil jsem obušek a vyletěl ven. Krev mi bušila
v hlavě a tvář mi zalily slzy. Co jsem si pamatoval, od svých čtyř let jsem plakal pouze jednou jedinkrát. Ani při
brutálním výprasku od Ničiho jsem neuronil jedinou slzu. Přísahal jsem sám sobě, že nikdy nebudu plakat. Pláč byl
pro mne znamením slabosti. Ale teď, na útěku před čímsi nepochopitelným, se mi koulely po tváři slzy. Zmatený a
ztracený jsem utíkal, potom zpomalil, znovu utíkal, nepamatoval jsem si vůbec nic. Uběhly hodiny. Vím pouze,
že jsem utíkal stále dál a plakal. Když jsem se vzpamatoval, byla už tma.
Pomalu jsem se vracel na policii. Bylo devět hodin večer. Jen jsem vstoupil do dveří, Nikiforov vybuchl:
„Dakove, kde trčíš?“ Byla to spíš výzva než otázka.
„Musel jsem přemýšlet o jistých věcech,“ odpověděl jsem. „A dospěl jsem k rozhodnutí, že zanechám této
práce.“
Nikiforovův hněv vystřídala starostlivost. Několik vteřin se na mě zkoumavě díval, a potom řekl: „Sergeji,
jsi jen vyčerpaný. Běž, vyspi se!“ Jeho hlas už nebyl tak tvrdý.

strana 32

Tam&Tam – číslo 12, ročník 8, prosinec 2017

„Nejsem vyčerpaný, mám…
„Jsi vyčerpaný!“ skočil mi do řeči. „Běž a odpočiň si. Později si o tom promluvíme.“
Za několik dní mi telefonoval na akademii, abych vedl další razii proti věřícím. Koktal jsem, hledal
výmluvy, nakonec jsem řekl: „Mám moc učení, musím se připravovat na zkoušky. Dnes jít nemůžu.“
Nikiforov zaváhal. Poprvé jsem odmítl. Přesto beze slova zavěsil. Za krátký čas mi volal znovu, abych
k němu večer přišel s několika lidmi.
„Nemám čas, musím se připravit na komsomolskou schůzi…“
A když později opět volal, vysvětloval jsem mu: „Jsem velice zaměstnaný studiem a kromě toho mám
důležité povinnosti vedoucího Komsomolu. Myslím, že nebudu moci pokračovat v práci u policie.“
„Promluvíme si o tom později,“ řekl a zavěsil.
Ulevilo se mi. Doufal jsem, že jsem se z celé věci vyvlékl. Za poslední dva roky jsem vedl více než sto
padesát razií proti věřícím. Momentálně jsem byl duševně na dně. Nedovedl jsem si to vysvětlit. Jako kdybych měl
místo srdce těžký balvan, který mě tlačil. Cosi v mém životě nebylo v pořádku. Ale nikomu jsem se s tím nesvěřil.
Okolo 1. listopadu se konala stranická schůze, na které jsem komunistickým funkcionářům podal zprávu
o své činnosti. Mohl jsem uvést jenom samé pozitivní věci, protože jsem pracoval s vervou a má organizace byla
nejlepší na celé Kamčatce. Ale místo velké pochvaly, kterou jsem očekával, mě čekalo překvapení. Jeden soudruh
vstal a zeptal se: „Sergeji, proč jsi nechal práce na policii?“
A kdosi z přítomných zvolal: „Cože, už tam nepracuje? Kde jsi to slyšel?“ Věděl jsem, že všechno
narežíroval Nikiforov, aby mě opět získal do svých služeb. Předseda se ke mně naklonil v předstíraném překvapení:
„To přece není možné! Tak málo práce a tak dobře placená! Je to pravda, soudruhu Dakove?“
„Ano, je to pravda,“ odpověděl jsem.
„A víme i to, že ses zdráhal bít věřící!“ povídal opět první.
„I to je pravda?“ ptal se předseda.
„Ano.“
„No,“ odpověděl, „myslím si, že každý, kdo se brání takové vynikající nabídce, musí být pomatený. Proč?“
chtěl vědět. Tento bezprostřední útok, naprosto nečekaný, těsně po mé vynikající zprávě, mě vyvedl z rovnováhy.
Zapomněl jsem na opatrnost a dal se unést citem, tím, co jsem podle svých zkušeností nikdy neměl dělat.
„Soudruzi,“ řekl jsem, „jsem aktivistou a komunistickým vedoucím od svých osmi let. Studoval jsem také
ústavu Sovětského svazu a stranické směrnice, podle nichž máme být všichni bratry. A proto nemohu věřící bít. Ne,
naposledy jsem je nebil. Podle našeho učení jsou to naši a moji bratři. A jak mohu bít bratry? Jak mohu pokračovat
v této práci? Samozřejmě, způsobují nám problémy, ale nikde není psáno, že je musíme zmrzačit a zničit.“
Předseda mě ostře přerušil. „Soudruhu Dakove,“ povídal, „byl jsi tak dobrým mládežnickým vedoucím,
jakého jsme na akademii neměli už roky. Jsi ještě velmi mladý a musíš se hodně učit. Věřící nejsou naši bratři! Jsou
to vrazi! Zabíjejí ducha našich dětí. Oni ničí druhé svou otrávenou vírou. Musíme od nich naši zem osvobodit. Tvůj
soucit není nic jiného než infekce! Věřící přece pobuřují lid a vyvolávají nepokoje. Nutí vládu, aby na boj proti nim
vydávala obrovské sumy, které by jinak mohly být určeny na výstavbu. Tito lidé pracují v skrytosti, škodí nám,
protože podrývají víru v komunismus a nahrazují ji vírou v jakéhosi imaginárního Ježíše Krista!“
Hovořil dále, potom se náhle upokojil. „Jsi komunistickým vůdcem mládeže. Když tyto lidi zničíme a
odstraníme, nebude už tento způsob více nutný.“
Při tempu, jakým se věřící množí, budu už dávno pod drnem, pomyslel jsem si.
„Ústřední výbor a politbyro nás touto úlohou pověřilo a my ji musíme splnit,“ řekl předseda.
„Tak si hledejte někoho jiného, ne mě,“ odpověděl jsem.
Do napjatého ticha, které následovalo, kdosi zvolal: „Nechte ho, je ještě mladý a nezkušený, ale jeho chování
je jinak bezchybné. Dejte mu čas. Vždyť zase přijde k rozumu!“
Potom se shodli na tom, že mě prozatím osvobodí od policejní služby, ale budu moci nadále vykonávat
funkci vedoucího Komsomolu na akademii. Za normálních okolností by mé chování vzbudilo podezření a museli
by mě sledovat. Ale zatím jsem nic takového nepozoroval. Snad sami zjistili, že jsem prostě zaneprázdněný.
A kromě toho bylo mé chování i všeobecný posudek bez nejmenšího kazu.
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Soustředil jsem se na studium, které se chýlilo ke konci. Brzy se stanu druhým kadetem – poručíkem
u sovětského námořnictva.
Můj vnitřní neklid však ustavičně rostl.
Okolo 1. prosince jsem dostal rozkaz navštívit Nikiforova. Když jsem vstoupil do jeho pracovny, byl tam
také Azarov, major KGB, který mě pro policejní službu vybral. Teď se můžu těšit na tanec, říkal jsem si v duchu.
Zůstal jsem však klidný.
„Posaď se,“ řekl mi Nikiforov ve snaze vytvořit uvolněnou atmosféru. „Sergeji, ty ses opravdu zbláznil!
U policie tě čeká velkolepá kariéra a ty ji odmítáš a chceš jít na moře. Uvědomuješ si vůbec, že polovinu života
strávíš s rybami? Co je to za perspektivu?!? Kdyby sis dal říct,“ pokračoval přátelským tónem, „udělal bys velkou
kariéru. Osvědčil ses vynikajícím způsobem. Máš všechny schopnosti, které potřebujeme!“ Podíval jsem se
na Azarova. Byl jsem si jistý, že tento rozhovor nařídil on.
„Policie tě potřebuje víc než námořnictvo. Máme pro tebe mimořádnou vyhlídku,“ kývl směrem k Azarovi.
„Zařadím tě hned do hodnosti prvního poručíka a půjdeš na stranickou policejní akademii do Tomska.“
Nikiforov pokračoval dál, vyzdvihoval mé mimořádné zkušenosti s věřícími a zdůraznil, že akademii
v Tomsku bych absolvoval jako specialista na „zacházení s věřícími“.
Velmi dobře jsem věděl, co by to znamenalo. Hlava mi šla kolem. Akademie v Tomsku! Jenom Rus ví, jaká
kariéra se tu otvírá! Akademie elity KGB! Všichni, kteří tam studovali, byli určeni pro nejvyšší policejní funkce!
Například takový Azarov – třicetiletý, a už byl majorem KGB. Já bych to dotáhl ještě dál. Po jednom roku
v Tomsku by mě povýšili na kapitána, potom na majora. Kdyby se mi tohle podařilo jako pětadvacetiletému, tedy
za čtyři roky, mohl jsem se hravě stát majorem zodpovědným za „problém věřících“. Potom by už pro mě
neexistovaly hranice směrem vzhůru. Ti, kteří slepě slouží systému, si mohou žít pohodlně – na to už jsem přišel.
Mohl bych mít auto, dům a samozřejmě hodně peněz. Tyto myšlenky se mi honily hlavou. Nikiforov ještě jednou
řekl, že stát potřebuje lidi, jako jsem já, a že je také přiměřeným způsobem odměňuje. Potom se ujal slova Azarov:
„Známe tvé osobní spisy, soudruhu Dakove. Jsou perfektní. Máš vynikající zkušenosti v zacházení s věřícími. Pro
tuto práci potřebujeme specialisty. Čeká tě závratná kariéra.“
Mé posudky jsou bezchybné, pomyslel jsem si. Ale kdybyste mohli nahlédnout do mého srdce, uviděli byste
velkou nespokojenost. Počkal jsem, až se vyřeční. Potom jsem jim poděkoval za velkorysé návrhy a poprosil,
aby mi dali několik dní na rozmyšlenou, protože má budoucnost závisí na tomto rozhodnutí.
„Rozumím,“ řekl Nikiforov. „Co nejdříve si opět pohovoříme.“
„Soudruhu Dakove,“ obrátil se na mě Azarov pomalu a v jeho hlase zněla výstraha, „stát do tebe velice
mnoho investoval. Velice mnoho. A my od tebe velmi mnoho očekáváme. Na to nezapomeň!“
Pochopil jsem. Měli mě v hrsti a nikdy mě nepustí.
Ještě jednou jsem poděkoval a odešel. Mnozí vojáci by za takovou nabídku obětovali i svou pravou ruku.
Téměř celý život jsem se řídil heslem: „Kupředu! Kupředu a výš!“ A teď, když se mi naskytla největší příležitost
v mém životě, nezdála se mi hodna ctižádosti. V hloubi srdce jsem už věděl, že nemohu sloužit systému, který mi
zabil otce a mě proměnil ve zvíře, mlátící nevinné věřící. Kdybych svolil, stal bych se nástrojem státu a byl bych
nucen dál je pronásledovat. Nikiforov mi jasně naznačil, že jsem se na to mimořádně hodil. Ale já jsem nemohl.
Za několik dní jsem mu oznámil své rozhodnutí. Velmi se rozčilil, ale nakonec řekl: „Tak si jdi a prožij si
několik měsíců na moři mezi rybami. Až se vrátíš, o všem si znovu promluvíme. Však změníš názor.“
Zjistil jsem, že KGB mě nenechá na pokoji, dokud nebudu souhlasit. „Až se vrátíš…“ Tato slova mi stále
zněla v uších. Znovu jsem se vrhl do studia a do povinností vedoucího Komsomolu, plný netrpělivosti, až konečně
půjdu na moře. V lednu 1971 jsem po úspěšné závěrečné zkoušce nastoupil jako radiotechnik v hodnosti poručíkakadeta službu u sovětské flotily. Hned mě odveleli na torpédoborec. Po jeden a půl měsíce dlouhé plavbě jsem se
vrátil na dva týdny na základnu. Hned jsem vyhledal přítele zaměstnaného v úřadě, který přiděloval námořníkům
službu. Poprosil jsem ho, aby mě odvelel na loď, která operovala u pobřeží USA. Na vysvětlenou jsem mu řekl:
„Mám sice vzdělání radiotechnika, ale chybí mi ještě dost praktických zkušeností. Proto bych chtěl aspoň jednou
pracovat u pobřeží USA, kam stále přicházejí radiové kontakty z Ameriky. Tady bych se mohl rychle zdokonalit.“
Znělo to celkem věrohodně.
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„No, není to sice běžné, Sergeji, ale pro tebe to udělám.“
Určili mě jako radiotechnika na sovětskou ponorku, která však operovala mimo pobřežní vody Spojených
států. Když jsem vstupoval 4. března na palubu, podíval jsem se naposledy na milovanou domovinu. Buď zemřu,
nebo se mi podaří dostat se na svobodu, ale nikdy se nevrátím, abych sloužil systému a stal se druhým
Nikiforovem. Normální člověk se mohl rozhodnout jinak: žít v SSSR, ignorovat – pokud se dalo – systém a vést
podle možností spořádaný život. Mě však měli v hrsti. Věděl jsem příliš mnoho. Kdybych se vrátil, musel bych
oddaně a ze všech sil sloužit policii. Azarov a Nikiforov se vyjádřili dostatečně jasně. Pochopil jsem, co tento
systém způsobuje mému lidu a zemi, a proto jsem mu už dál sloužit nemohl. Miluji svou vlast, svůj národ, který je
vynikající, dobrosrdečný a vždy ochotný pomoci…
Těmito myšlenkami jsem se loučil s rodnou zemí. Plavili jsme se kolem korejského a japonského pobřeží a
potom nekonečnými vodami Tichého oceánu k Spojeným státům. V jistém slova smyslu pro mě bylo
vyznamenáním dostat se na ponorku. To je jistě privilegium elity, nejpečlivěji vybraných vojáků z celé flotily,
s bezchybnými politickými a odbornými posudky, protože mají přístup k vojenským tajemstvím a přicházejí
do styku s jadernými zbraněmi. Navzdory tomu služba na palubě ponorky nesplnila moje očekávání. Odtud nikdy
nebudu moci utéct! Přešla řada měsíců nadějí a čekání, vyplněných svědomitým plněním povinností.
V polovině června 1971 jsem dostal zprávu, že se v naší blízkosti nachází sovětská velrybářská loď Ivana
Sereda a nutně potřebují radiotechnika. Kapitán mi oznámil, že přejdu na její palubu. Sotva jsem stačil ovládnout
svou radost… Věci se vyvíjely v můj prospěch. Dne 25. června jsme se před Havajskými ostrovy vynořili a já jsem
přestoupil na Ivana Seredu. Teď jsem tedy byl alespoň nad hladinou.
Nabrali jsme kurz na San Diego, kde jsme se těsně přiblížili k pevnině. Potom jsme pluli kolem
kalifornského pobřeží na sever až po Los Angeles. Nacházeli jsme se právě nedaleko dvanáctimílové zóny. Pozdě
večer jsem sesbíral několik kusů dřeva a udělal z nich malý nouzový vor na transport potravy a vody, až v noci
skočím z paluby lodě. Chtěl jsem se dostat až do amerických pobřežních vod a upozornit na sebe nějakou jachtu
nebo člun. Vor jsem dobře ukryl.
V dálce na obzoru blikala světla Los Angeles. Svoboda byla tak blízko! Ještě jednu směnu musím plnit
povinnosti radiotechnika. Toho večera jsem svou práci vykonával zcela mechanicky. V myšlenkách jsem se
neustále zaobíral svobodou, která se zdála být nablízku. Po chvilce jsem zachytil zprávu, že za chviličku dostaneme
hlášení přímo z Moskvy. Tato zpráva mě na nejvyšší míru vystrašila a zničila můj plán. Ani jsem nebyl schopen
pořádně ji zapsat. V hlášení se oznamovalo, že mladý Litevec Simas Kurdika 23. listopadu 1970 vyskočil před
pobřežím Anglie z paluby sovětské rybářské lodě a na palubu ho vzala jistá americká loď. Svým útěkem zradil
vlast, a proto ho odsoudili na deset roků vězení.
Jsem já ale idiot! Zapomenout na Kurdiku! Slyšel jsem o jeho útěku. Ale v rozčilení jsem na to zapomněl.
Zpráva o jeho odsouzení mi živě připomněla onu událost a naplnila mě strachem a hrůzou. Vzpomněl jsem si, co
nám tehdy řekli: „Americká vláda spolupracuje se sovětskou flotilou. Kurdiku nám okamžitě vydali a je ve vězení.“
Všem sovětským námořníkům bylo oznámeno, že vydání každého je součástí nové dohody mezi USA a
SSSR. Tehdy jsem přemýšlel nad tím, co to může být za demokratickou krajinu, když vydá každého, kdo v ní hledá
svobodu! Nakonec jsem se rozzlobil sám na sebe, že jsem zapomněl na Kurdiku a téměř se dopustil stejné chyby.
Vzpomněl jsem si na vor. Kdyby ho našli, je se mnou konec! Službu jsem skončil stísněný a vystrašený. Spěchal
jsem na místo, kde jsem ukryl vor. Ulevilo se mi, když jsem ho našel v pořádku. Rozebral jsem ho a dřevo vyházel
přes palubu. Toho večera jsem se dlouho díval na světla Los Angeles a v duchu se ptal, proč Američané poslali zpět
muže, který se pokusil získat svobodu.
(Později jsem se dozvěděl, že jistý americký admirál vydal Kurdiku unáhleně a na vlastní zodpovědnost a že
tohle vůbec nebyla politika americké vlády.)
Díval jsem se na moře – bylo teplé, vábivě. Ale s Amerikou se to nepodaří. Nejbližší a poslední možnost je
Kanada.
pokračování příště
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