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Jsme pořád v době postní a určitě se ji 

snažíme naplňovat modlitbou, postem a skutky 

milosrdenství. Rád v úvodníku uvádím krátký text 

polského kněze a básníka Jana Twardowského 

a dedikuji ho každému z vás na zbytek postní doby. 

Přeji sobě i vám, ať nám levá ruka letos hodně 

posílí…  

„Svatý Matouš píše: ‚Ať neví tvoje levice, 

co dělá tvoje pravice…‘ (Mt 6, 3;) 

Jak zdánlivě ponížená je naše lidská levá 

ruka. Stále diskrétní. Poněkud neobratná. Jedná 

jakoby od deseti k pěti. Vypomáhá pravé, 

ale nenápadně. Důležitá v hudbě, při dojení krávy, 

při umývání nádobí, navlékání jehly, ale pokud 

někoho potřebujeme, říkáme o něm, že je naší 

pravou rukou, ne levou.  

Starší ženě líbáme pravou ruku. Pravou ruku 

podáváme při uvítání. Pravá ruka je také zbožná, 

neboť kreslí znamení kříže a koupá se v kropence.  

Snad levá ruka je za to víc evangelijní, i když 

asi žádný evangelista jí nepsal evangelium.  

Bůh možná vidí nejprve levou ruku, neboť je 

skrytá. Ruka Popelka, panna sloužící.  

Andělé do nebe asi vedou za levou ruku.“  

Přeji sobě i vám, ať nám levá ruka letos hodně 

posílí…  Krásný zbytek postní doby a Velikonoce. 

P. Slawomir 
 

 

 

 

2. duben 5. neděle postní 

9. duben  Květná neděle 

10. duben  3. neděle velikonoční 

 Velikonoční triduum 

13. duben  Zelený čtvrtek 

14. duben  Velký pátek 

15. duben  Bílá sobota 

16. duben  slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

23. duben  2. neděle velikonoční - neděle Božího 

milosrdenství 

24. duben  5. neděle velikonoční 

25. duben  svátek sv. Marka, evangelisty 

28. duben  sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka  

29. duben  sv. Kateřina Sienská, panna a učitelka 

církve 

30. duben  3. neděle velikonoční 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠE SVATÉ V KOSTELE BOŽÍHO 

TĚLA (U KOSTELÍČKA) 
www.farnostbludov.cz 

 

1. 4. 2017   15:00  

14. 4. 2017  12:00 křížová cesta  

6. 5. 2017    15:00  

27. 5. 2017  pouť Charity  

3. 6. 2017 15:00  

18. 6. 2017 10:30 a 14:30 hlavní pouť 

1. 7. 2017 15:00 

5. 8. 2017 15:00 

3. 9. 2017 10:30 pouť ke sv. Rozálii 

7. 10. 2017 15:00 
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SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 

 

Při poslední večeři řekl Pán Ježíš apoštolům: To konejte na mou památku. Tím je ustanovil kněžími. Proto je 

Zelený čtvrtek dnem kněžství a svátkem kněží. Sejdou se se svým biskupem v katedrále, obnoví své kněžské sliby a 

dostanou i malý dárek. 

Podstatný obřad svátosti kněžství spočívá pro všechny tři stupně ve vkládání rukou biskupa na hlavu 

svěcence, jakož i ve specifické modlitbě svěcení, kterou se vyprošuje vylití Ducha svatého a jeho darů potřebných 

pro službu, pro kterou je kandidát svěcen. 

Jako u všech svátostí doprovázejí tuto slavnost některé další 

obřady. Ty se v různých liturgických tradicích značně mění, ale 

mají společné to, že vyjadřují rozmanité druhy svátostné milosti. 

Tak v latinském obřadu úvodní obřady představení a volba 

kandidáta svěcení, biskupova homilie, dotazování kandidáta i litanie 

ke všem svatým dosvědčují, že volba kandidáta byla provedena ve 

shodě s praxí církve, a uvádějí do slavnostního úkonu svěcení. Po 

něm následují jiné obřady, které symbolicky vyjadřují a doplňují 

tajemství, které se naplnilo: u biskupa a kněze je to pomazání 

svatým křižmem, znamením zvláštního pomazání Duchem svatým, 

jež činí jejich službu plodnou: biskupovi se předává evangeliář, 

prsten, mitra a pastýřská berla jako znamení jeho apoštolského 

poslání hlásat Boží slovo, jeho věrnosti církvi, Kristově nevěstě, a 

jeho úkolu pást Pánovo stádo. Knězi se předává patena a kalich, 

„oběť věřících", neboť je povolán, aby ji přinášel Bohu. Jáhnovi, který dostal poslání hlásat Kristovo evangelium, se 

předává evangeliář. 

Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým 

apoštolům; je to tedy svátost apoštolské služby. Člení se do tří stupňů: biskupství, kněžství a jáhenství. 

Katolická nauka, vyjádřená v liturgii, v učitelském úřadu a ve stálé praxi církve, uznává, že existují dva různé 

stupně služebné účasti na Kristově kněžství: biskupství a kněžství. Jáhenství je určeno k tomu, aby jim pomáhalo a 

sloužilo. Stupně účasti na kněžství (biskupství a kněžství) a stupeň určený ke sloužení (jáhenství) se udělují všechny 

tři svátostným úkonem. 

„Svátost svěcení platně přijímá pouze pokřtěný muž.“ Pán Ježíš vyvolil muže, aby vytvořil sbor dvanácti 

apoštolů, a apoštolové udělali totéž, když si vybrali spolupracovníky, kteří měli po nich pokračovat v jejich poslání. 

Sbor biskupů, s nimiž jsou kněží spojeni v kněžství, zpřítomňuje sbor Dvanácti až do Kristova návratu. Církev si je 

vědoma závaznosti této volby, kterou vykonal sám Pán. Proto není možné svěcení žen. 

Všichni posvěcení služebníci latinské 

církve, s výjimkou trvalých jáhnů, jsou 

vybíráni z věřících mužů, kteří jsou svobodní 

a mají úmysl zachovávat celibát „pro nebeské 

království“ (Mt 19,12). Jsou povoláni, aby se 

zasvětili Pánu a „jeho věcem“ s 

nerozděleným srdcem, a tak se zcela dávají 

Bohu a lidem. Celibát je znamením tohoto 

nového života, k jehož službě je služebník 

církve posvěcen; když jej přijímá s 

radostným srdcem, hlásá příkladným 

způsobem Boží království. 
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Jako v případě křtu a biřmování se tato účast na Kristově 

úřadu uděluje jednou provždy. Svátost kněžství také vtiskuje 

nezrušitelné duchovní znamení a nemůže být opakována ani udělena 

na omezený čas. 

Před vysvěcením musí uplynout zkušební doba, kdy sám 

uchazeč o kněžskou službu zjišťuje, zda je jeho odhodlání trvalé a 

neměnné. Proto vstupuje do semináře, kde studuje teologii a musí se 

podřizovat vnitřnímu řádu. Rektor (ředitel) semináře a biskup, který 

vede diecézi, mají, jak to bylo už v době apoštolů, rozlišit, zda je 

uchazeč o kněžství skutečně povolán. Někteří ze semináře před 

vysvěcením odcházejí kvůli závazku celibátu.  

Právě vysvěcený kněz se označuje jako novokněz a jeho první mše, která se zpravidla koná v místě, odkud 

pochází, se nazývá primice (neplést si primici a promoci - promoce bývá na konci vysokoškolského studia a 

slavnostně se při ní odevzdává listina o získání titulu). 

Slovo farář přišlo do naší mateřštiny přes staroněmecké pfarrer z latinského parochus. Latinské parochia a 

řecké paroikia znamená obvod 

nebo okruh, tedy farnost. Farář je 

kněz, který je správcem místní 

farnosti (každý kněz tedy není 

farář). 

Z hlediska územní správy 

může katolický kněz zastávat také 

funkci kaplana (pomocník faráře, 

z latinského capella - kaple). 

Dneska se úředně říká farní vikář, 

tedy něco jako pobočník. Výš než 

farář je děkan (používá se na 

Moravě a v Rakousku a 

Německu, v Čechách se ve 

stejném významu používá 

termínu vikář - tedy pobočník 

biskupa pro zhruba deset farností, 

které ten děkan má pod sebou a 

které tvoří vikariát či děkanát. 

Pobočník biskupa pro všechno se 

jmenuje generální vikář, podobně 

jako při generální zkoušce se 

musí vyzkoušet naostro úplně 

všechno. 

Otec (latinsky pater, 

zkratka P. před jménem) je 

oslovení katolických kněží. 

Teprve v poslední době se běžně 

užívá i pro biskupy. 

sestavil P. Vilém Pavlíček 
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 KLÍČOVÉ OTÁZKY EVANGELIA 
 

Loni touto dobou mě na stránkách Vatikánského rozhlasu zaujal 

úryvek textu duchovní obnovy, kterou pro papeže a římskou kurii vedl 

italský kněz E. Ronchi. Úvodní promluva se mi natolik zalíbila, že jsem se 

každý další den těšila na nově zveřejněný úryvek a skoro jsem papeži 

záviděla… 

Možná to znáte: slyšeli jste nějakou věc už mockrát – z úst rodičů, 

katechetů, kněží, papeže… a najednou – není (i je) to revoluce – k vám tatáž 

věc dolehne podobně, a přece zcela nově a natolik jinak, že si spolu 

s Archimédem chcete zakřičet: „Heuréka! To je ono!“ Každého samozřejmě 

osloví něco trochu jiného, proto považuji za skvělé, že rozdílnosti lidských 

srdcí vychází zase vstříc různost kněží, exercitátorů, spisovatelů. Díky tomu 

můžeme (dřív či později) s díkem objevovat některé poklady, které jsme 

měli vlastně celou dobu na očích, ale teprve teď nám je někdo pomohl 

pootevřít… 

Do seznamu učitelů a kněží, kterým jsem já vděčná za nové 

a zásadní vhledy, přibyl loni i Ermes Ronchi. V duchovních cvičeních 

pro papeže Františka vytipoval z evangelií některé Ježíšovy otázky 

a kapitoly úvah potom na nich vystavěl. Ačkoliv vše připravoval pro papeže a kurii, používá srozumitelný 

a jednoduchý jazyk, takže nepotřebujeme být vzdělanými teology, abychom rozuměli, naopak. Jím přinášená dobrá 

zvěst není komplikovaná, i když míří do hloubky. To zřejmě patří k darům autora a myslím, že když se nakladatelství 

Paulínky nedávno rozhodlo vydat jeho promluvy knižně, pomohlo mnoha hledačům pokladů. 

Pokud jste zatím knížku Klíčové otázky evangelia neměli v rukou (a nečetli jste ani ochutnávku v minulém 

čísle KT), přikládám pár řádků z první kapitoly knihy: „Jedna židovská moudrost prý praví, že na počátku stvořil Bůh 

otazník a vložil ho člověku do srdce. Tvar otazníku připomíná podobu rybářského háčku, který evangelium vhazuje 

do našeho nitra, aby nás zachytilo, přitáhlo k sobě, „vylovilo“ a vytáhlo na vzduch a na světlo, k obrácení. Ne naše 

odpověď, ale obnažená otázka je Božím slovem.“ 

Alena Havlíčková 

 

 

 

UJASNĚNÍ 
 

Nepřišel jsem Vás, pane, obracet  

všechna kázání mi ostatně prchla z mysli 

Už nějaký čas jsem zbaven lesku 

Jako hrdina ve zpomaleném filmu. 

Nebudu vás do omrzení otravovat 

otázkou, co si o tom myslí Merton, 

a v diskuzi vás neusadím jako krocana 

s červenou kapkou na nose. 

Nebudu se naparovat jako kachna v říjnu, 

nebudu prolévat slzy pro nic za nic, 

Nebudu vám kávovou lžičkou nalévat do uší teologii. 

Jenom se vedle vás posadím 

a svěřím vám své tajemství: 

Že já, kněz, věřím v Boha 

jako dítě! 

Jan Twardowski (z knihy Klíčové otázky evangelia) 
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 LIDÉ, KTEŘÍ VÍTALI JEŽÍŠE 
 

V městě Šumbarku, 

v prvním roce vlády zemana Prostořekého 

 

„Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana!“ Vaše hlasy znějí v úzkých ulicích Jeruzaléma, 

odrážejí se od kamenných zdí a pronikají k uším poutníků, kteří se zde shromažďují v očekávání velikonočních 

svátků. Přicházejí stále další a další lidé, někteří z pouhé zvědavosti, ale většina jich je naplněna stejným očekáváním 

jako vy. Přichází Mesiáš… 

Všechno je, jak má být. Ježíš přijíždí na oslátku, jak předpověděli proroci, aby se konečně ujal vlády jako 

pravý král Izraele. Tentokrát se neskrývá v judských horách ani samařských vesnicích, vystupuje zcela veřejně a 

otevřeně. S úsměvem naslouchá vašemu volání a vlídně přijímá hold, který dříve tolik odmítal. Může to znamenat 

pouze jediné; nyní je připraven převzít moc. Konec je skrývání a řečem v záhadných podobenstvích. Nyní – teprve 

nyní – mu rozumíte.  

Jste přemoženi silou okamžiku. V euforii strháváte s ramenou pláště a kladete je do prachu cesty, abyste 

vytvořili slavnostní koberec. Lámete větve jindy chráněných palem a máváte jimi na znamení radosti a triumfu. 

Pozvedáte vzhůru zelené ratolesti, ale již si představujete, jak budete v rukou třímat meče a válečné sekyry. Jste 

připraveni k boji proti římským uchvatitelům, scházel vám jen vůdce, který by zavelel ke zdrcujícímu útoku. Nyní je 

zde… 

Tlačíte se jeden přes druhého, abyste aspoň na okamžik zahlédli prorokovu tvář. Tolik jste toho o něm slyšeli. 

Tolik divů učinil – kdesi daleko odsud, v bezejmenných vesnicích, mezi lůzou a pohany. Konečně je na pravém místě, 

které si vskutku zaslouží jeho zázraky. Již se těšíte, až i vás uzdraví z nejrozličnějších neduhů, až rozmnoží chleba a 

promění vodu ve víno. To je vládce, jehož stojí za to následovat. Takové volební kampani nelze odolat. 

Nyní je pravý čas připojit se k vítěznému tažení nového Mesiáše. Až dosud cestoval takřka na zapřenou, 

obklopen ženami a prostoduchými rybáři. Není divu, že s takovým doprovodem nemohl dosáhnout žádných 

významných úspěchů. Dnes se vše změní; dnes se k němu připojí elita Izraele a ověnčí ho oprávněnou gloriolou 

vojevůdce a budoucího vítěze.  Je konec skrývání a živoření v područí Říma.  „Hosana!“ voláte. „Ať žije král Izraele!“ 

Ano, tak jste uprostřed anonymního davu silní a nebojácní.  

Ježíš projíždí vaším středem a mizí v zákrutu cesty. Ještě chvíli ze setrvačnosti máváte ratolestmi a křičíte, ale 

pak váš hlas i elán postupně utichá. Zůstávají… rozpaky. Co se tu vlastně odehrálo? Tak bude ta revoluce, nebo ne? 

Tolik jste riskovali a nakonec k ničemu podstatnému nedošlo. Ježíš vás nechal na holičkách. Místo aby využil 

příhodný okamžik a chopil se vlády, jednoduše zmizel. Tak jako už tolikrát. Tak jako vždy… 

Vaše rozpaky se mění v nespokojenost a posléze v bezmocný vztek. Ježíš si z vás vystřelil, zneužil vaše 

vlastenecké cítění a zanechal vás samotné napospas možné perzekuci. Kvapně zahazujete již značně povadlé ratolesti, 

sbíráte z prachu potrhané pláště a snažíte se nenápadně zmizet v bočních uličkách dříve, než sem dorazí římské stráže. 

Příště už se nedáte nachytat. Příště už žádné HOSANA provolávat nebudete. Příště – a tím si může být Ježíš jistý – 

budete volat něco zcela jiného… 

Pavel Obluk 

P. S. Ptáte se, proč vám tyto 

samozřejmosti píši? Chci vám sdělit, že je 

vše při starém. Za celá uplynulá tisíciletí, 

jež nás oddělují, se Ježíš nic nového 

nenaučil. Neumí pracovat s davem, využívat 

příležitosti, jednat lstivě a z pozice síly. 

Dělá to pořád stejně. A tak bude i letos – 

po krátkém období vzývání – zostuzen, 

odsouzen a zapomenut.  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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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). 

 Program pro děti během kázání v bočním vchodu – Během kázání při nedělní deváté mši svaté je pro děti 

připraven krátký program  vycházející z textů aktuálních „čtení“ či evangelia. Děti zveme po evangeliu do 

bočního vchodu. Pokud vydrží, tak mohou přijít samy, jinak mohou přijít s rodiči. Program pro děti připravují 

samotní rodiče, kteří se budou v této aktivitě střídat. Bližší informace pro ty rodiče, kteří se chtějí rovněž zapojit 

do programu, rovněž v bočním vchodu. Program pro děti je dobrovolný, určený především pro ty děti, pro které 

je obtížné soustředit se po celou dobu v kostele. Iniciativa vzešla od samotných maminek malých dětí. 

 Zelený čtvrtek pro děti – 13. 4. 2017 – tradiční program pro školní děti zaměřený jak duchovně, tak tvořivě.  

Setkání se uskuteční na farním středisku od 9.00 do 11. 30.  Účastnický příspěvek 30 Kč. 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek pro maminky na RD – vždy jednou za 14 dní (každý sudý čtvrtek) u Ivy Sovadinové, jinak 

u dalších maminek. Kontaktní tel. číslo - 775978764. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – středa od 16.30 do 17.30 s lektorkou Ing. Marií Vychopeňovou 

 Radost být ženou – 8. 4. 2017 od 9.00 na farním středisku celodenní duchovní obnova pro ženy, tradičně 

s Mgr. Františkou Böhmovou. Tentokrát téma – „Drakobijce - Sedmero smrtelných hříchů aneb Jak obstát 

v boji s drakem“. Účastnický příspěvek 100 Kč. Na program je nutné se přihlásit na cprsumperk@ado.cz nebo 

na 731 402 395 

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)  

 Program pro děti motivovaný dětskou literaturou (pohádka, zpívání, vyrábění – příspěvek 30 Kč); Pozor, 

změna! Každé úterý až od 9.30. 

 Čítárna pro veřejnost – Pozor, změna! „Koloběh knih“ – knihy můžete přinést, vyměnit za jiné či si je odnést 

domů, popř. se do nich začíst na místě po předběžné domluvě.  Tel. kontakt – 731 402 395. 

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

 

 

NA CO VÁS CHCEM POZVAT, ANEB INFORMUJEME O PRÁZDNINOVÉ NABÍDCE 

 Příměstský tábor pro děti od 4 do 8 let „Z pohádky do pohádky“ 7. 7. (CELODENNÍ VÝLET) a 10. 7. – 13. 7. - 

9.00 – 14. 30   

 příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let „Ostrov pokladů“ 28. 8. – 1. 9. 9.00 – 15.30 

 Prázdninové divadelánky - 24. – 28. 7. 2017 (JEDNÁ SE POUZE O DOPOLEDNÍ ČI ODPOLEDNÍ 

BLOKY)   

 

Podrobné informace získáte na stránkách Centra pro rodinu Šumperk, z. s. – www.sumperk.dcpr.cz, přihlásit se 

můžete na mailové adrese cprsumperk@ado.cz 

PRŮBĚH A PROGRAM 

Příměstské tábory probíhají v pracovní dny od 8. 00 do 14. 30 popř. 15. 30 hodin (dle typu tábora) na farním středisku 

Šumperk. Od 8.00 do 9.00 je k dispozici volná herna, od 9.00 začíná organizovaný program. Každý týden tábora je 

jinak tematicky zaměřený, což dává ráz celotáborovým hrám jednotlivých týdnů. Součástí programu jsou hry, soutěže, 

olympiády, výlety, tábornické dovednosti, tvořivá činnost, ale i utužování kamarádských vztahů, návštěva kostela, 

modlitba u jídla aj. Děti vedeme ke zdravým mezilidským vztahům, k lásce k přírodě a všemu živému, k vděčnosti a 

prožívání radosti.   
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P. JAN LINHART 

 
 

Jistě si mnozí vzpomenou na nevšední 

okamžiky na jaře roku 2010, kdy jsme se 

mohli na mnoha místech našeho 

děkanátu na celý týden ocitnout „Na 

jedné lodi“ (tak zněl oficiální název 

programu) s 30 zajímavými muži.  

S 27 studenty Teologického konviktu 

v Olomouci a třemi jejich představenými, 

kteří k nám na celý týden přijeli se svým 

misijním programem. Za připomínku 

stojí, že mezi nimi byl i – tehdy coby 

student - současný kaplan šumperské 

farnosti P. Vilém Pavlíček . Po sedmi 

letech si tyto chvíle můžeme tak trochu 

připomenout. Nejen v „Křesle 

pro hosta“, ale především na čtyřdenní 

farní postní duchovní obnově v Šumperku 

jsme měli možnost přivítat o. Jana 

Linharta, tehdejšího spirituála 

teologického konviktu, který tenkrát „konvikťáky“ doprovázel. Co se od té doby změnilo, jak se má a co zajímavého 

prožívá, jsme se ho zeptali osobně a jeho odpovědi přinášíme v následujícím rozhovoru. 

 

Prosím o krátké představení   

Narodil jsem se před padesáti pěti lety v Rychnově nad Kněžnou jako nejmladší z 6 dětí. S rodiči jsme žili v bývalém 

mlýně na Zlatém potoce, na samotě u lesa, v lokalitě mezi Dobruškou a Rychnovem nad Kněžnou. Mám 21 synovců a 

neteří a brzy budu – dá- li Bůh - po čtyřicáté prastrýčkem. Jako kněz působím už 28. rok. Začínal jsem nejprve 

v Novém Městě nad Metují, poté v Čáslavi, pak jsem se vrátil opět do Nového Města. Od roku 2002, po třinácti letech 

kněžství, jsem byl biskupem požádán, abych se stal spirituálem Teologického konviktu v Olomouci. Mělo to být 

na pět let, nakonec z toho bylo let jedenáct. V roce 2013 si mě nový královehradecký biskup Jan Vokál povolal zpět 

do své diecéze. Stal jsem se biskupským vikářem pro pastoraci v Královéhradecké diecézi a byl jsem rovněž 

jmenován spirituálem pro diecézní kněze. Zároveň jsem byl pověřen vedením pastoračních středisek biskupství - 

například centra pro mládež, pro rodinu či pro seniory - a zároveň duchovní správou královehradeckého kostela 

Nanebevzetí Panny Marie, kde jsem působil 3 roky. Nyní jsem farářem ve Skutči, kde působím i jako spirituál 

církevního gymnázia a kněží v diecézi. 

V roce 2010 jste navštívil s „konvikťáky“ Šumperk. Co vám utkvělo z tohoto setkání? 

Vzpomínka na misie Teologického konviktu je téměř nostalgická, samozřejmě k ní patří i vzpomínky na působení 

v Šumperku. Je to dost velké město s krásnou krajinou kolem a pestrou směsí zajímavých obyvatel. Jinak trvalá snaha 

podporovat jakékoliv evangelizační akce ve mně zůstala i nadále.  V Hradci Králové jsme vytvořili akci TOK (Týden 

otevřených kostelů), která se v mnohém podobá aktivitám prožívaným i s „konvikťáky“. 

Mohl byste nám Týden otevřených kostelů přiblížit? 

TOK - neboli Týden otevřených kostelů - letos proběhne napříč královehradeckými farnostmi už počtvrté. Zapojily se 

do něj nejen farnosti katolické (ty jsou v Hradci zhruba 4), ale i jiné denominace. Čili má mírně ekumenický nádech. 

Klasická Noc kostelů nám byla trochu "těsná", tak se snažíme po více dnů otevřít naše prostředí všem lidem a 
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nabídnout jim příležitost více poznat prostředí církve a přemýšlet o skutečných hodnotách. Moje role při organizaci 

„TOKu“ spočívala spíše v koordinaci celé akce, v propojení s biskupstvím, městem aj. Získali jsme záštitu 

od primátora, dostali granty od kraje či města. Nyní, když už jsem ve Skutči, jsem rád, že vše úspěšně pokračuje i beze 

mne. Je skvělé, když se najde skupina aktivních laiků... Každý den týdne je pro veřejnost připraven v jiném kostele 

nějaký program – koncert, přednáška, zajímavý host, divadlo, ztišení se zpěvy z Taize, duchovní workshopy aj. Patří k 

tomu i Farní den se Zahradní slavností. Tři dny máme v centru města také dva stany, kde společně s Charitou a dalšími 

křesťanskými organizacemi zprostředkováváme informace o činnosti místních farností, zveme na Noc kostelů a 

programy celého týdne, komunikujeme s veřejností, hraje se pouliční divadlo. Paralelně zveme místní základní školy 

do jednoho z kostelů na interaktivní prohlídku. 

Od středy 8. 3. do soboty 11. 3. se uskutečnila v Šumperku farní duchovní obnova, kterou jste vedl právě Vy. Mohl 

byste pro ty, kteří se jí nemohli účastnit, krátce shrnout její téma? 

Téma obnovy bylo „Obrácením k radosti z víry“ a vychází z knihy T. Dajczera - „Rozjímání o víře“. Obsah knihy se 

mi velmi líbí, knihu často využívám právě k postní duchovní obnově. Je zde mnoho pohledů na víru. Autor spojil 

několik témat -  o obrácení, o humoru ve víře, o krizi víry a nakonec o dovršení víry v tématu o eucharistii, a to vše 

z různých úhlů pohledu. Abychom nebrali víru jako tradici či jako pomoc, když teče do bot, ale abychom se otevřeli 

víře, která se stane vztahem, a my budeme skutečnými Božími přáteli. Přál bych to všem. 

 Co Vás přivedlo k rozhodnutí stát se knězem? 

Touha po kněžství se u mě projevila už v dětství, kolem 11 let. Zhlédl jsem se ve svém faráři v Bílém Újezdě.  

Ale v pubertě jsem myslel na vše možné, jen ne na kněžství. Uvažoval jsem o medicíně a po střední škole jsem 

nastoupil na Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Ale záhy jsem zjistil, že mi nejde dobře ani studium, ani mě 

neláká profese lékárníka. Najednou se ve mně povolání ke kněžství vynořilo jako zašlápnutý korek, který znovu 

a znovu vyplave na povrch. A já si po mnohých úvahách podal přihlášku do semináře. Na první pokus mne 

do semináře nepřijali, bylo to za totality, proto jsem to zkusil znovu po dvouleté vojně. Byl jsem přijat. Seminární léta 

v Litoměřicích patří k mým nejhezčím v životě. Na kněze jsem byl vysvěcen v roce 1989, v poslední totalitní rok. 

Nikdy jsem nelitoval svého rozhodnutí. I když byly menší krize, považuji kněžství za skutečné nalezení životního 

poslání. Neznám dobrodružnější povolání než diecézní kněžství. Jen takto jsem se mohl dostat do různorodých 

prostředí, jako jsou psychiatrie, záchytka, nemocnice... (díky svým farníkům), a mluvit s tolika různými typy lidí a 

stýkat se s rozličnými věkovými skupinami. Je to opravdu 

pestré. 

Co na to říkali vaši příbuzní? 

Maminka mi zemřela v mých jedenácti letech, takže se toho 

nedožila. Když jsem jí o své touze stát se knězem jako dítě 

řekl, měla radost, ale říkala mi, že mám počkat, až co bude 

v patnácti, ať jí pak řeknu. A měla pravdu, že v patnácti jsem 

vše vnímal jinak. Tatínek mé rozhodnutí nebral vážně 

a říkal, ať dostuduji farmacii, pak ať si dělám, co chci. 

Ale po dostudování vysoké školy bych za totality neměl 

šanci se do semináře dostat. Tak jsem si dal přihlášku 

rovnou. Tatínek se mě tehdy ptal, co budu dělat, když mi 

bude padat kostel na hlavu. Věděl totiž, že nejsem na tyto 

věci nijak šikovný. Nakonec se s mým rozhodnutím smířil a 

byl rád. 

A padal vám někdy kostel na hlavu? 

Kostel mi na hlavu naštěstí nepadal. V Novém Městě 

nad Metují jsme museli přistoupit ke generální opravě 

kostela. Kromě peněz, které bylo potřeba sehnat a následně 
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prostavět, což nebylo jednoduché, jsme museli opravit podlahy, elektřinu, výmalbu, topení, osvětlení, prostě vše 

zrenovovat. Nakonec jsme vše opravili a zařídili. I přes své limity jsem doufal v jednu věc, a to, že mi pošle Bůh 

do cesty lidi, kteří tomu rozumí. Bůh doplní neschopnost schopnostmi jiných lidí. Dodá, co je potřeba. Ten, kdo něco 

chce uskutečnit, nemusí se bát, Bůh se postará. 

Kromě toho, působíte ve farnostech Skuteč a Předhradí, učíte na místním církevním gymnáziu. Povězte nám něco 

o tom. 

I přesto, že je Skuteč spíše menší město, nachází se zde církevní Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů, 

kde vyučuji předmět Světová náboženství. Je to klasický povinný předmět, ne volitelný. Žáci jsou z tohoto předmětu 

normálně klasifikovaní. Při výuce, která mě velice baví, zjišťuji znova, že mladí lidé nejsou tak ateističtí, jak si 

myslíme. Právě pro ně připravuji anketu „Cesta do hlubin študákovy duše“, bude to testík o hodnotách. Jsem zvědavý, 

jaké výsledky dostanu. Ten půlrok, co zde působím jako učitel i jako spirituál školy, vidím, že mladí lidé jsou otevření 

pro duchovní hodnoty a hledají hlubší smysl života. Má cenu podporovat tyto školy. 

Takže jste mohl navázat na svoji praxi spirituála v olomouckém konviktu. Je nějaký návod, jak duchovně formovat 

mladé lidi či budoucí kněze? 

Příběh každého člověka je originální, nikdo se nedá formovat podle nějaké šablony. Pokud má člověk v sobě radost 

ze svého povolání, bude přitažlivý pro ostatní. To se týká nás kněží – i jiných povoláni. Je také důležité modlit se 

za své budoucí povolání. Při přípravě na biřmování často zvu k mladým lidem dvojici řeholních sester, nejde o lákání 

do kláštera, ale o to, uvědomit si, k čemu jsem povolán. Jak k povolání duchovnímu stavu, tak k manželství – 

ke všemu je třeba být otevřen a modlit se, hledat, nebát se zodpovědného rozhodnutí. Dle mého je neschopnost 

definitivních rozhodnutí morem dnešní doby. To jsem vnímal už v konviktu. Důvodem může být určitá neukotvenost, 

která souvisí s tím, že narůstá počet mladých lidí z rodin rozvedených či těch, kteří mají špatný nebo žádný vztah 

s otcem nebo matkou. Jsou to děti své doby. Pevnější ve svých rozhodnutích se mi jeví ti, kteří mají úplnou rodinu a 

jsou věřící od počátku. 

Nejde o to z bohoslovců udělat kněze, ale pomoci jim, aby se intenzivně přiblížili Bohu a v něm objevili, 

zda povolání, ke kterému směřují, je autentické, či není. Když s pokojem v srdci zjistí, že jeho povolání je jiné, 

nezbývá nic jiného, než mu dát požehnání do jeho životní cesty. Je takové rčení, že cesta do manželství může vést i 

přes seminář. Úloha představených je pomoci těm, kteří povolání mají, aby se vněm utvrdili, a váhavé střelce 

povzbudit. 

Jaké jsou Vaše zájmy? 

Rád čtu, obzvlášť dobrou beletrii. Shodnu se s otcem Josefem Hrdličkou, že jedna z nejkrásnějších knih vůbec je 

kniha od A. J. Cronina „Klíče království nebeského“. I když zní název přezbožně, moc doporučuji k přečtení. Je to 

skvělý román, dobře se čte. Další skvělá kniha (a následně i film) je dílo Mlčení od Endó Súšaku. Z této knihy jsem 

často předčítal studentům bohosloví. Mám rád rovněž hudbu, i soudobou, např. Coldplay. Často hledám hudbu k mým 

prezentacím z cest, a takto náhodou narazím na písně různých žánrů. Dalším mým zájmem je poznávat lidi, rozumět 

jim, pomáhat jim ve svém povolání. Prolíná se v tom má profese s koníčkem. Nedávno za mnou přišli dva mladí kluci, 

že se chtějí připravit ke svátostem. Něco takového je pro mě krásná dobrodružná cesta, jako jet někam do světa. Rád 

chodím do přírody, hrabu se v hlíně, teď mám konečně zahrádku na faře, od dubna do září se rád koupu v přírodních 

koupalištích… 

Je o vás známo, že vaší velkou vášní je cestování 

Moje záliba v cestování začala v dětství sbíráním cizokrajných známek. Když je to možné, každý rok na tři týdny 

v rámci dovolené vyjedu do nějaké cizokrajné země. V posledních letech vyrážíme vždy na přelomu ledna a února. 

Letos jsem však musel z pracovních důvodů tento termín odložit. Vyrážíme proto až v listopadu, a to do Vietnamu. 

Návštěva zde se stane tak trochu i studijní – budu se snažit zjistit co nejvíc informací o buddhismu. To bude dobré 

do školy. Jsem hrdý na to, že se mi do světa podařilo dostat 15 -20 studentů. Na naše výpravy nás většinou jede  

7 – 10, třeba 4 kněží, několik laiků a zdravotní sestra. Je to žena statečná, které nevadí přítomnost tolika mužů . 

V posledních letech jsme byli v Ekvádoru, na Filipínách, v Etiopii… Když se vracím domů, vždy si vážím toho, 
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co máme. Nelákají mě bohaté země, ale rád jezdím tam, kde 

není turistický ruch. Rád poznávám lidi, přírodu, hory, 

zvířata. Jeden z kněží je bývalý přírodovědec, zaměřený 

na přírodu, tak to máme o to zajímavější. Naše cesty mají 

ještě jednu dimenzi. Mám radost z toho, že můžeme v těchto 

mnohdy chudých oblastech předat peníze, které vybereme 

před cestou od přátel z farností. Většinou je dáváme 

do klášterů Misionářek lásky Matky Terezy, myslím, že za ty 

roky se nám takto podařilo předat přes půl milionů korun. 

Nemáte obavy se pohybovat v neprobádaných oblastech či 

zemích politicky exponovaných? 

Mám zkušenost, že v mnoha zemích jako je Írán, Libanon, 

Senegal nejsou extrémisté, jak by si člověk myslel. A do Iráku 

či Somálska či tam, kde je extrémní nebezpečí, nejezdíme. 

Rozumně se přizpůsobíme podmínkám, nikdy jsme se necítili 

v nebezpečí. Např. v Íránu jsme poznali snad nejlepší lidi 

z celého našeho putování. 

Kde se vám líbilo nejvíc? 

Rádi poznáváme stále nová místa, nejsem typ, který by se 

vracel na stejné místo. V každé zemi bych ocenil něco jiného. 

Všude je něco krásného – V Maroku skvělí policajti, 

v Kirgistánu mohutné hory, v Etiotipii žebrající lidé, kteří 

jsou úžasně otevření a zvědaví... Ze svých cestovatelských zážitků po ukončení cesty vytvářím prezentaci s hudbou a 

vyprávěním. Přednáším to tam, kde je o to zájem – v klubu turistů, ve farnostech, kulturních centrech, lidovcům... 

Každou zemi jsem prezentoval tak  40x.   

Rovněž rád putuji po českých hranicích. Začal jsem v Náchodě, mám to naplánované na 20 let. Letos to bude 

potřinácté, takže za osm let snad „dojdu domů“.  Na všech těchto místech se modlím za republiku, poznávám naši 

vlast. Většinou jdu 3-4 dny, přibližně 100 km a každý další rok ujdu další úsek. Zatím jsem dorazil do Železné Rudy. 

Je nějaké místo, kam byste už nikdy nechtěl jet? 

Nenapadá mě takové místo, kam bych nechtěl jet. Všude je něco zajímavého. Snad trochu negativní zážitek mám 

v poslední době z Francie. Jeli jsme tudy po jinak krásné Bretani na kole, přes velká města, přes turistické atrakce. 

Je tam známá hora sv. Michala. Na známých a exponovaných místech jsem byl trochu otráven – všude stejní turisti, 

zboží, obchůdky, jako přes kopírák... I když chápu, že na turismu má obživu spousta lidí, je mi příjemnější místo ne 

tak s pohodlnými službami, ale s autentickou krajinou i lidmi. 

Máte nějaké životní motto? 

Sny jsou od toho, abychom je uskutečňovali. I když se mnohdy mohou ostatním lidem jevit jako šílený nápad, 

nenechte se odradit. Jděte do toho. Člověk pak zjistí, že to jde. Chce-li to Bůh, podaří se neuvěřitelné věci – kněžství, 

cestování a mnoho dalšího. 

Z Bible mě velice oslovuje verš z Izaiáše, 61. kap.: „Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst 

pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto 

Hospodinovy přízně...“ 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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CESTA DO SVATÉ ZEMĚ 
 

Milí přátelé, 

stalo se mi něco mimořádného - dostali jsme s manželem příležitost navštívit Svatou zemi!! Ve chvíli, kdy 

sepisuji tyto řádky, uplynul týden od našeho návratu a já stále nemůžu uvěřit tomu, že to nebyl jen sen. 

Ale pěkně 

popořádku: Vyrazili jsme 

(několik Šumperáků a 

okolňáků) v noci 7. března 

autobusem směr Vídeň, 

cestou posbírali zbytek 

moravských spolupoutníků 

a nad ránem vystoupili 

značně pomuchlaní a 

rozespalí před vídeňským 

letištěm. No a pak už 

následoval jen několika-

hodinový let do Tel Avivu, 

busem přes Jeruzalém 

do Betléma a byli jsme tam! 

Přiznám se, že takto jsem si 

Betlém nepředstavovala … 

ale to jsem netušila, že své 

mylné představy o místech, 

která přece tak „dobře“ 

znám z Bible, si budu muset opravit během izraelského pobytu ještě mnohokrát. 

Ve Svaté zemi jsme byli celkem týden, naším průvodcem věcným i duchovním byl o. Milan Palkovič, 

kterému chci mj. touto cestou velmi poděkovat. Shrnout dojmy, zážitky i zcela nová zjištění do pár slov není možné. 

A tak jen stručně: Prožili jsme mnoho - Vánoce přímo v Betlémě, Velikonoce v Jeruzalémě, podvečer ve Večeřadle, 

křížovou cestu na křížové cestě, svatbu v Káně, cestu z Betléma 

do Nazareta (i když Panna Maria a sv. Josef zvolili směr opačný, 

a na rozdíl od nás pěšky - my, turisté, jsme se těch „pouhých“ 

cca 100 km vezli klimatizovaným autobusem), mši sv. v poušti, 

nadnášení v Mrtvém moři, proměnění na hoře Tábor (počasí bylo 

opravdu proměnlivé), kázání o. Milana na hoře Blahoslavenství 

i na břehu Galilejského jezera…….a to nejsilnější – návštěva 

Golgoty a Božího hrobu.  

Návštěva Sv. země není dovolená, ale skutečná pouť, 

která – jak říkal o. Milan – je zcela výjimečná.  Nevím, jestli je 

možné prožít něco intenzivnějšího, než pobývání, mše sv. 

a modlitby na místech, na kterých žil, promlouval, uzdravoval 

a obracel zabedněnce Pán Ježíš, kde v pozadí všeho pokorně stála 

Panna Maria. V tuto chvíli mám pocit, že ne. A tak všem, kteří 

jste toto ještě nezažili, velice přeji, aby se vám to také poštěstilo.  

Hanka Heiserová 

 

P.S.: To není možné, že jsme tam byli jen týden!!! 

Opravdu to nebylo celý měsíc?  
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CONSOLATA BETRONE 

* 6. dubna 1903 Saluzzo 

† 18. července 1946 Moncalieri, Itálie 

 

 

Ctihodná Consolata Betrone byla řeholní sestra řádu 

kapucínek a mystička, omilostněná rozhovory a snad i viděním 

Ježíše. Je známa intenzivním šířením úcty k modlitbě růžence 

i povoláním doplnit učení sv. Terezie z Lisieux o „malé cestě“, 

konkrétně žít v nepřetržité lásce k Bohu, bližnímu i sobě samé. Jako 

se Lucii z Fatimy zjevila Panna Maria a žádala ji o slavení pěti 

prvních sobot v měsíci, tak sestře Consolatě se zjevil Ježíš a slíbil 

mnohé milosti a svou blízkost v hodině smrti všem, kdo budou 

Neposkvrněné Srdce Panny Marie uctívat po devět po sobě jdoucích 

prvních sobot v měsíci. Consolata nabídla svůj život Bohu jako oběť 

za kněze a řeholníky; zemřela na tuberkulózu ve věku 43 let. 

Je připomínána v den úmrtí, 18. července. 

 

Sestra Maria Consolata Betrone (občanským jménem 

Pierina Betrone) se narodila v r. 1903 v Saluzzo, odkud se o rok 

později její rodiče přestěhovali do nedalekého Turína. Její matka se 

provdala za vdovce s osmi dětmi a porodila mu šest holčiček, Pierina byla druhorozená. Rodiče vlastnili různé drobné 

podniky, např. obchod, pekárnu, později restauraci.  

Na malé Pierině nebylo nic nápadného snad až do r. 1916, kdy ve svých třinácti letech, na svátek 

Neposkvrněného početí Panny Marie, uslyšela po svatém přijímání poprvé vnitřní hlas, který se jí ptal: „Chceš mi 

zcela náležet?“ Aniž pochopila dosah otázky, odpověděla: „Ano, Ježíši!“ Náležet zcela Pánu Ježíši znamenalo pro ni 

stát se řeholnicí. 

Když o rok později oznámila rodičům svou touhu vstoupit do kláštera, byla rázně odmítnuta, protože bylo 

potřeba pomáhat v nově otevřeném obchodě s obilím. Zklamání Pieriny bylo natolik silné, že zůstala několik dní 

upoutána na lůžko, neschopna cokoli vnímat či dělat. Když se uzdravila, zapsala se do Katolické akce, pečovala 

o mladší děvčata ve farnosti, přitahoval ji misijní apoštolát. Po období pokušení a zkoušek ve svých 21 letech znovu 

vyjevila před rodiči svou touhu po řeholním životě a za pomoci svého duchovního vůdce vstoupila dne 17. dubna 

1929 (ve věku 26 let) do kláštera kapucínských klarisek Blahoslavené Panny Marie Přímluvkyně v Turíně, kde přijala 

jméno Consolata (Těšitelka). 

Pro mladou řeholnici bylo toto jméno příznačné: ještě dříve, než se uskutečnilo její poslání, bylo smyslem 

jejího života být těšitelkou Ježíšova Srdce a všech, kteří jsou schopni přijmout Pánovu lásku. Při obláčce vnímala Boží 

vnuknutí, které jí určovalo cestu: „Nežádám Tě o nic jiného, než o nepřetržitou lásku!“ V tichu kláštera 

při nejrůznějších pracích, od vrátné, ševcové a kuchařky přes sekretářku až k ošetřovatelce, se snažila žít tímto 

nepřetržitým úkonem lásky, který zformulovala do krátké střelné modlitby: „Ježíši, Maria, miluji Vás, zachraňte 

duše!“ Po celých sedmnáct let klášterního života to byl základ, na který se soustředila, který sjednotil její bytost a 

přetvářel každý okamžik jejího života ve snaze získat pro milost a pro milosrdenství prostým úkonem důvěry miliony 

duší trápených hříchem. Tato věta je velmi oblíbená mezi portugalskými a filipínskými katolíky, kteří ji recitují 

v růženci hned po fatimské modlitbě. 

Consolatin život v komunitě probíhal v každodenní kajícnosti a sebezapírání. Její výraznou vlastností byla 

velkorysost, houževnatost a bojovná horlivost. Byla velmi oddaná Bohu i bližním. Chvílemi si Bohu naříká: „Cítím, 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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jak se ve mně hromadí všechny vášně a pokušení.“ Ale Ježíš ji ujišťuje: 

„Mojí touhou je stýkat se s dušemi. Ty jen miluj. Jsi příliš malá, než 

aby ses mohla dát do boje: ponesu tě ve své náruči. Nečiňte ze mne 

Boha přísnosti, když jsem jen Bůh lásky!“ Skrze Consolatu chce Bůh 

znovu vychovávat srdce člověka k jednotě se sebou: mezi tvorem a 

Stvořitelem už není služebná podřízenost, nýbrž spíše důvěrnost. 

Consolata si přála sama sebe dát v oběť za všechny, které ráda 

nazývala svými bratry a sestrami: za kněžské a řeholní duše, které se 

zpronevěřily svému povolání. Když v r. 1939 vypukla 2. sv. válka, 

Consolata se nabídla Bohu také jako oběť za odčinění války. Nadto 

měla zvláštní povolání lásky: učení sv. Terezie od Dítěte Ježíše o malé 

cestě lásky doplnit a dát mu konkrétní formu, praktickou, přístupnou 

všem duším, které k němu cítí povolání. Můžeme je shrnout do třech 

zásad, které tvoří základ Ježíšových poučení sestře Consolatě: 

1.  Úsilí o neustálý úkon lásky srdcem 

2.  Říkat lidem s úsměvem „ano“, protože v nich vidíme Ježíše 

3.  Na všechno, podle Boží vůle, odpovídat děkovným „ano“ 

Tyto zásady můžeme shrnout větou: „Nezanedbat ani jeden úkon lásky a milosrdenství.“ Jedná se tedy 

o skutečný program duchovního života, v němž jsou shrnuty povinnosti duše k Bohu, k bližnímu i k sobě samé. Tato 

živá duchovnost, láska a pokora vyzařuje i z Consolatiných deníků, které později její duchovní vůdce vydal 

pod názvem „Boží poselství světu.“  

V r. 1934 si Consolata zapsala do svého deníku: „Ježíš se mi svěřil s vnitřním utrpením svého Srdce. Mnohé 

dobré duše vyjadřující nedůvěru ve vlastní spásu jej zraňují svými pochybnostmi. Připomenul mi slib daný 

v evangeliu: ‚Já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve.‘(Jan 10, 28) Duše může jen 

z vlastní vůle přejít do ďáblova tábora.“ 

Když se dne 10. prosince 1925 zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy, řekla jí: „Hleď, milá dcero, jak je mé 

Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě 

potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět 

po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi 

čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích svatého růžence.“  

Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky sestře Consolatě Betrone se slovy: „Tak 

jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak 

přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci. Toto Srdce je pramen 

mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal 

Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad 

hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze 

Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem 

však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji 

nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať 

milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat 

tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce (stejně 

jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat mé Tělo s 

úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným 

Srdcem mé Matky.“ 

Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, 

Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Consolatě to zdůvodnil takto: 

„Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i 
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v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal 

více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni.“ 

Dne 24. září 1945 žádá sestra Consolata půl dne na odpočinek a ulehne. Abatyše jí měří teplotu: 39 °C. 

„Odkdy to trvá?“ ptá se. „Asi od června 1939“, šeptne Consolata. Z poslušnosti se podrobí lékařskému vyšetření. 

Odpověď lékaře je zvláštní: „Tato sestra nemá v první řadě žádnou nemoc. Ona je zničená.“ Dne 25. října 1945 ukáže 

rentgenový snímek katastrofální stav plic. A o pár dní později odjíždí Consolata do lázní. Tam zůstává až do 

3. července 1946, kdy ji sanitka, vyčerpanou až do krajnosti, vrací zpět do kláštera. Dne 18. července 1946 při zvonění 

k modlitbě Anděl Páně odevzdává Consolata svou duši Bohu. 

„Pokorná i veliká, činná i kontemplativní, pokojná i sužovaná, trpící i plná radosti vedla Consolata vyrovnaný 

život a smiřovala v sobě jakoukoliv protichůdnost tím, že vše spojovala horoucí láskou k Bohu. Protože byla dlouho 

sama zkoušena, měla velmi jemnou vnímavost pro hříšníky, zvláště pro zasvěcené duše, které zbloudily, a za jejich 

obrácení obětovala Bohu každé trápení a bolest a skončila svůj život jako oběť sebe samé.“ Tak představila tuto 

klarisku zpráva, kterou byl otevřen proces jejího blahořečení dne 8. února 1995.  

Consolata je mystičkou ponořenou do souvislostí své doby, hlásá potřebu prvenství Boha v srdci člověka a 

odhaluje spiritualitu smíru, jež je v dokonalém souladu s jejím přáním činit pokání. 

Anička Rozsívalová 

 

 

 

 

 
 

Při nedávném krátkém pobytu na kněžském setkání na Velehradě mě 

zaujala nabízená kniha Počátky církevní správy na Moravě, biskupství a 

arcibiskupství v Olomouci. Ležela jen tak na stolku na chodbě s malým 

štítkem, že je k zakoupení na recepci. Titul nebyl nějak lákavý…  

Popravdě řečeno mě zprvu zaujaly hlavně barevné fotografie. Kniha 

velkého formátu na kvalitním křídovém papíře je opravdu hojně ilustrovaná. 

Ať jsou to staré mapy, kresby, malby, fresky, interiéry kostelů či 

arcibiskupského paláce, liturgické artefakty či dokonce portréty všech 

olomouckých biskupů – jsou tak krásné, že se asi nikdo neubrání pokušení 

„začít od obrázků“. 

I já jsem takto začal… A vůbec se za to nestydím, dokonce si 

myslím, že je to důkaz, že fotografie jsou vskutku znamenitou stránkou této 

knihy.   

Pak ale přišla druhá etapa. Zjistil jsem, jak málo toho vím o dějinách 

diecéze, katedrály, Velehradu, Olomouce a vůbec místní církve. Dokonce o místech, která tak často vidím, kolem 

kterých procházím, na které jsem si zvykl. Ponořil jsem se do historie a bylo mi tam dobře. Je prostě příjemné knihu 

číst, držet v ruce, prohlížet.  

I když je to odborná historická práce s velkým množstvím odkazů pod čarou, čte se velmi dobře. Strávíte u ní 

pár velmi příjemných hodin a dozvíte se toho hodně. Autorem je církevní historik Prof. Miloslav Pojsl a vydavatelem 

Historická společnost Starý Velehrad. Kniha vznikla v rámci univerzitního projektu a není k zakoupení běžně 

v knihkupectvích. Já ji ale předávám do farní knihovny a bude vám k dispozici. Vřele doporučuji a přeji příjemné 

chvíle při čtení.  

P. Slávek    
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Právě běží:  

Spolčo pro mládež z děkanátu 

 v Hanušovicích 

 každý 1. a 3. pátek v měsíci od 19.00 (mše svatá v Hanušovicích začíná 

v 18:15) 

 posezení nad šálkem čaje, pokec, společné téma, modlitba s Písmem 

svatým 

 Spolča se účastní pan kaplan, otec Vilém, který je ochoten s sebou 

ze Šumperka někoho z mladých vzít.  

 

Co se chystá:  

 

 

Sledujte webové stránky: mladez.ado.cz!!! Naleznete tam vše, co se chystá v rámci ADO! 
 

ADO = ArciDiecéze Olomoucká 

 

Camino  

 Již se můžete přihlašovat!! 

 pátek až neděle 5. až 7. května 

 v  Hraběšicích 

 od 5. do 9. třídy ZŠ  

 více informací v příštím čísle 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu Světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou  

za 5 let. 

 Pro koho 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní 

věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy 

s Arci/Diecézním centrem pro mládež). 

 Program 

Program bude velmi pestrý a bohatý, každý si v něm 

může najít něco zajímavého: např. setkání s přáteli a 

poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, 

kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, 

poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá 

hudba, sport, kreativní dílny,… 

 Kdy a kde 

V Olomouci, od 15. do 20. srpna 2017.  

Více informací na olomouc2017.signaly.cz  

PROSÍM, UŽ SE PŘIHLAŠUJTE!! 
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V děkanátu plánujeme také několik akcí! Více na Facebooku – Mládež děkanátu Šumperk 
 

 

Mládež děkanátu Zábřeh pořádá: 

Šerák na Šeráku 

- výstup na Šerák 

- v pondělí 1. května (státní svátek) 

- sraz na vlakovém nádraží v Šumperku v 7:55 

- odjezd vlakem do Zábřeha. Tam se připojíme ke skupině 

mladých ze zábřežského děkanátu. 

- s sebou: peníze na vlak (cca 200,- Kč), svačinu na celý den, 

pláštěnku, růženec 

- délka trasy: 11,5 km 

- příjezd do Šumperka 16:49 nebo 18:43 

 

 

Výlet v sobotu 8. 4. 2017 

 pořádá mládež z Hanušovic  

 trasa Hanušovice – Potůčník – Tři kameny – Loučná nad Desnou 

 odjezd vlakem z: Šumperka 8:08, Rudy nad Moravou 8:50, příjezd do Hanušovic 9:01 

 délka trasy: 21,3 km 

 předpokládaný návrat zpět opět vlakem z Loučné nad Desnou v 17:57 

 s sebou: jídlo a pití na celý den, dobré boty, pláštěnku, něco na zub pro ostatní 

 Pojďte, bude to stát za to!  Nenechte jít kaplana samotného ! 

 

 

Tradiční pěší pouť do Králík 

 v pondělí 8. května 

 Pouť se uskuteční za každého počasí   

 bližší informace v dalším čísle časopisu 

 Zveme a těšíme se na vás! 

 

 

Ministranti 
 

Pravidelné schůzky 

 každý druhý pátek od 16.30 do 18.00, pak začíná mše svatá. 

 3 bloky: ministrantské znalosti, časopis Tarsicius a Hry 

 týmová hra Narnie: vybarvujeme společně políčka, abychom osvobodili Narnii od zlé královny.  

v postní době: 

o za každou ministrantskou schůzku: 2 políčka na mapě 

o za křížovou cestu: také 2 políčka  

o za mši ve všední den: 3 políčka!!! 

v Triduu a ve velikonoční době: 

o za každou ministrantskou schůzku: 2 políčka na mapě 

o za účast na Missa Chrismatis na Zelený čtvrtek: 3 políčka 

o za mši ve všední den: 3 políčka!!! 
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Zelený čtvrtek 13. 4. 2017 

 Srdečně zveme všechny ministranty děkanátu na Zelený čtvrtek na Missa Chrismatis v olomoucké katedrále 

sv. Václava v Olomouci. 

 jedinečná příležitost prožít mši svatou s kněžími a ministranty z celé diecéze 

 obvyklá účast: 300 ministrantů, 150 kněží! 

 Ministranti ze Šumperska by u toho neměli chybět! 

 

 

Ministrantská pouť 

 Upozorňujeme raději již nyní: sobota 9. září 2017 v Uherském Brodě. 

 stanoviště Armády ČR, Policie, Hasičů, Charity, Skautů, Maltézské pomoci, Nezbedy a další 

 

Kontakt: P. Vilém Pavlíček, vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230 

 

 

 

  

mailto:vildap@seznam.cz
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POZVÁNÍ DO GALERIE 
 

Pokud si myslíte, že vás staré umění nemůže 

překvapit, výstava V oplatce jsi všecek tajně  

(23. 3. – 10. 9. 2017) v Arcidiecézním muzeu Olomouc 

vás vyvede z omylu. Objevíte například téměř 

zapomenuté velikonoční rituály, kdy se v kostelích 

používala socha Krista s pohyblivými pažemi obřadně 

snímaná z kříže a ukládána do hrobu. Při velikonoční 

vigilii pak kněz postavil na oltář sochu Vzkříšeného Krista, která zde zůstala po čtyřicet dní, aby pak při liturgické 

inscenaci Ježíšova nanebevstoupení zavěšená na laně putovala vzhůru do klenby kostela, kde zmizela lidským očím 

v dutém svorníku. 

Na výstavě v Galerii Arcidiecézního muzea však nejsou jen zajímavosti. Je to reprezentativní expozice 

představující eucharistii – jednu ze základních součástí křesťanského kultu, při které se připomíná Poslední večeře 

Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Výstavu uvozují slova veršované modlitby, 

zaznamenané kolem roku 1300 v breviáři svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II., která je oslavou 

mysteria eucharistie, svátostné přítomnosti Spasitele v proměněné „oplatce“.  

Díky výjimečnému postavení v křesťanském životě byla a je eucharistie bohatou inspirací pro výtvarné umění. 

„Návštěvníci tak mohou na výstavě spatřit například výjimečný obraz Epitafu pátera Cleemenssoena z počátku 16. 

století, který spojuje alegorický námět Krista ve vinném lisu se Studnicí života. Z Kristovy rány vytéká ve vinném lisu 

krev do studny, coby pramene milosti, kde ji zachycují andělé-ministranti do kalichů a podávají ji věřícím,“ popisuje 

obraz spoluautorka a kurátorka výstavy Helena Zápalková.  

Mezi více než padesáti exponáty na první pohled zaujme také rozměrný, téměř tři metry dlouhý obraz 

Poslední večeře, který je fragmentem monumentálního oltáře z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře. Spatřit lze ovšem 

nejen díla malířská a sochařská, ale i vzácné práce uměleckého řemesla – zejména liturgické nádoby z drahých kovů, 

jako jsou kalichy, ciboria a monstrance. „Způsob ukládání nejsvětější svátosti na oltáři v době baroka ilustruje 

drahocenný, želvovinou obložený tabernákl (svatostánek) se slonovinovým korpusem Ukřižovaného Krista. Toto 

exkluzivní dílo bylo vytvořeno pro opata někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích podle návrhu slavného českého 

barokního architekta italského původu, Jana Blažeje Santiniho-Aichela, mj. autora poutního kostela Svatého Jana 

Nepomuckého na Zelené hoře – památky UNESCO,“ pokračuje Zápalková. 

Přestože těžiště výstavy spočívá v exponátech z období pozdního středověku, instalaci vhodně doplňují 

vybraná díla z doby baroka a 20. století. Právě v českém umění minulého století toto téma pozoruhodně silně 

rezonovalo. „Dokládají to práce například Františka Bílka, Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka nebo 

Ivana Sobotky,“ uvedla Helena Zápalková. 

 

Výstavu tvoří čtyři tematické okruhy 

I. Mše. Předmětem prvního oddílu je samotná mše, tedy rituál, při němž podle ustanovení Ježíše mají lidé na 

jeho památku jíst chléb, který je jeho tělem, a pít víno, které je jeho krví. Vedle zobrazení Večeře páně zahrnuje díla s 

námětem eucharistického stolu i liturgické náčiní k vysluhování mešní oběti (kalichy, ciboria, pyxidy, monstrance).  

II. Eucharistické alegorie a zázraky. Eucharistické alegorie představují jeden ze způsobů, jak názorně 

představit oficiální učení církve. Víru ve skutečnou přítomnost Krista v eucharistii posilovalo šíření legend 

o eucharistických zázracích. 

III. Příběh Kristových pašijí. Vedle jednotlivých pašijových zastavení připomíná tento oddíl také poutě do 

Svaté země a předměty s nimi spojené (relikviáře a růžence se dřevem sv. Kříže, modely kaple Božího hrobu). 

IV. Kristovo tělo ve výtvarném umění. Díla s námětem vtělení a oběti Krista (Madona s dítětem, Olivová 

hora, Ukřižování, Oplakávání, Pieta, Kristus v hrobě, Bolestný Kristus, ale také Zmrtvýchvstalý Kristus). 
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Človíčci, 

po postní pauze je tu pro vás několik obrázkových 

velikonočních úkolů. Jsou tentokrát docela snadné, takže si s nimi určitě parádně poradíte. Kdybyste si nebyli jistí, 

poproste o pomoc ségru, brášku nebo mamku s taťkou, oni na sto procent budou vědět. Všem vám také přejeme pěkné 

prožití Velikonoc a v květnu se na vás budeme těšit s dalšími, nejspíš mariánskými, úkoly. 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

1. Najdeš mezi obrázky všech osm drobných rozdílů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vyber z dvojic obrázků ten, který je správně. 
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3. Seřaď obrázky podle toho, v jakém pořadí si je na Velikonoce připomínáme. 
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VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2017 

 

Neskrýváme něco před Bohem? 

Jako malému dítěti se mi jednou dostal do ruky 

zapalovač - takový malý, jaký je možno dostat všude jako 

reklamu. Samozřejmě, že jsem věděl, že něco tak nebezpečného 

bych neměl mít u sebe. Mohlo se ledacos stát, mohl jsem s tím 

něco způsobit, něco podpálit, jak to děti rády dělají. Tak jsem 

zapalovač schoval. Ale strašně jsem se bál, aby ho rodiče 

neobjevili.' Proto jsem stále měnil skrýš, aby ho nemohli najít. 

Nechováme se vůči Bohu často také tak? Neskrýváme 

něco někde v koutku, do kterého nechceme Boha vpustit? 

Nebojíme se, že se budeme muset vzdát nějaké své záliby, když necháme určitý koutek svého srdce prosvítit Božím 

světlem? Nemáme ve svém srdci nějaký takový koutek, kam bychom nechtěli Boha vpustit, kde důvěřujeme víc své 

hlavě, než Boží moudrosti? 

O aragonském králi  

O aragonském králi (Španělsko) se vypráví podivuhodný příběh: Jednou šel král se svými dvořany 

ke klenotníkovi. Zatímco se bavil s obchodníkem, prohlíželi si dvořané šperky. Když opustili obchod, přiběhl za nimi 

rozčilený klenotník. Hlásil králi, že se pohřešuje drahocenný diamant. Král se se svou družinou vrátil do obchodu. 

Poprosil klenotníka, aby obstaral džbán a naplnil ho solí. Pak vyzval své lidi, aby každý z nich strčil ruku do džbánu a 

rozevřel ji. Když to všichni udělali, vysypali sůl na stůl. A ejhle, objevil se diamant. 

Ten král byl velkomyslný a chtěl dát zloději šanci, aby bez veřejné hanby napravil svůj špatný čin. Tak také 

Kristus jedná s námi. Dokud jsme na zemi, vždycky znovu můžeme získat jeho odpuštění nenápadnou zpovědí.  

podle knihy: Herbert Hofmann, A kam vlastně jdeme? 

Datum Obec Zpovídání    Zpovědník Mše sv. 

5. neděle 

postní 
2. 4. 2017  

BRANNÁ po mši sv. P. Michal Krajewski 8:00 

STARÉ MĚSTO po mši sv. P. Michal Krajewski 9:30 

BOHDÍKOV přede mší sv. P. Piotr Grzybek                    7:30 

BRATRUŠOV po mši sv. P. Piotr Grzybek                    10:30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Vilém Pavlíček 10:30 

středa  5. 4. 2017 

LOUČNÁ  15:30-16:00 P. Slawomir Sulowski       16:00 

SOBOTÍN 17:00-18:00 P. Slawomir Sulowski 18:00 

D. STUDÉNKY 15.45-16.45 P. Milan Palkovič  16.45 

čtvrtek 6. 4. 2017 

S. MĚSTO  16:00-17:00 P. Vilém Pavlíček      17:00 

CHRASTICE po mši sv. P. Vilém Pavlíček      18:00 

NOVÝ MALÍN 16.30-18.00 P. Milan Palkovič     18.00 

HANUŠOVICE 17:00-18:00 P. Otto Sekanina 18:15 

ŠUMPERK 17.00-18.00 P. Piotr Grzybek 18.00 

pátek 7. 4. 2017 

BLUDOV 16:00-18:00 
P. V. Pavlíček, P. S. Sulowski, P. Michal Kra-

jewski 18:00 

BOHUTÍN 15:30-17:00 P. František Janíček 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17:00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

sobota  8. 4. 2017  RUDA/M  10:00-12:00 
P. Petr Dolák, P. Otto Sekanina,  

P. Michal Krajewski, P. František Janíček 
- 

Květná 

neděle 
9. 4. 2017  ŠUMPERK  15:00-18:00  

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,  

P. Vilém Pavlíček, P. Otto Sekanina, 

 P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

18:00 
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MŠE SV. V DOBĚ VELIKONOČNÍHO TRIDUA A O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH V ROCE 2017 

 
 

  
FARNOST/ 

KOSTEL 

KVĚTNÁ 

NEDĚLE 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 

VELKÝ PÁ-

TEK 

BÍLÁ 

SOBOTA 

VELIKONOČNÍ 

NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

PONDĚLÍ 

Bludov 10:30 17:00 
17:00 

(12.00 – křížová 

cesta u kostelíčku) 
18:30 10:30 10:30 

Bohdíkov 7.30 ---- ---- ---- 7.30 --- 

Bohutín 7:30 --- --- --- 7:30 --- 

Branná 8:00 --- 16:30 --- 8:00 ---- 

Bratrušov 10.30 16.00 16.00 19.00 10.30 10.30 

Bušín --- --- --- --- 10.30 --- 

Dolní Studénky 7.30 16.30 16.30 18.30 7.30 7:30 

Hanušovice 10.15 18.15 18.15 18.30 10.15 10.15 

Hraběšice ---- --- --- --- 10.30 ---- 

Kopřivná 11.15 --- --- --- 11.15 ---- 

Loučná n Des. 9.45 --- 15.30 --- 9.45 9.45 

Malá Morava 11.15 16.30 16.30 18.30 11.15. --- 

Nový Malín 9:00 19:00 19:00 21:00 9:00 9:00 

Ostružná ---- --- --- --- 11:00 -- 

Rapotín 9.00 19.00 19.00 21.00 9.00 9.00 

Raškov 10.30 16.30 16.30 19.00 --- --- 

Rejchartice ---- ---- ---- ---- 15.00 ---- 

Ruda n Mor. 9.00 18.00 18.00 20.30 9.00 9.00 

Sobotín 11.15 --- 15.30 --- 11.15 11.15 

Staré Město 9:30 18:00 18:00 20:00 9:30 9:30 

Šumperk 

7.00, 

9.00, 

18.00 

18.00 17.30 21.00 7.00, 9.00, 18.00 
7.00, 9.00,  

15.00 (něm.) 

Velké Losiny 8.15 17.00 17.00 20.00 8.15 8.15 

Vernířovice --- --- --- --- 16.00 --- 

Žárová --- --- --- --- 14.30 --- 
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Drazí čtenáři, jelikož stále máme postní dobu, pomyslel jsem si, že bude dobré, když si budete moci 

poslechnout duchovní obnovu, která se konala u nás v Šumperku. Kdo byl a slyšel, ten si možná vše řečené rád 

připomene a zopakuje. Většina ji ale neslyšela, a myslím si, že hluboké promluvy otce Jana Linharta mohou být 

pro vás pomocí k plodnému prožití a završení postní doby. Proto dostáváte do rukou malý dárek v podobě CD, 

které pak můžete předat dál rodině nebo známým.  

Během postní doby jsem také s několika farníky řešil různé zamotané osobní či rodinné situace. Vím, 

že mnohdy neexistuje žádná rychlá, zázračná pomoc. Často je třeba počkat, protože v daném okamžiku není řešení. 

K některým věcem člověk musí dospět či projít si určitým obdobím, dokonce si popálit prsty, aby pochopil 

důsledky svých jednání či postojů. Mnohdy je ale potřebná také odborná pomoc. Zrovna teď kněží obdrželi 

nabídku Centra pro rodinu, kterou vám rád předávám. Snad některým pomůže v různých životních situacích.  

Přeji vám krásné Velikonoce, ať prozáří všechny temnoty a nesnadné situace, kterými mnozí procházíte!  

P. Slawomir  
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 SERGEJ K. DAKOV 

ODPUSŤ, NATAŠO! 

7. KAPITOLA  

Jako jednotlivci jsme byli vedoucím domova úplně lhostejní. Své povolání nenáviděli, a tak se o nás nestarali. 

Mohli jsme si proto svobodně organizovat vlastní život. Dělili jsme se na tři přesně vyhrazené kategorie: na otroky, 

poručíky a krále.  

Otroci, to byly mladší děti, menší a slabší než ostatní. Musely svým „představeným“ sloužit jako poddaní. Do 

této kategorie náležela většina dětí.  

Poručíci přidělovali práci otrokům a kontrolovali ji. Tvořili menší vybranou skupinu. Dohlíželi na každodenní 

život v domově a jejich největším potěšením bylo komandovat druhé. Nad poručíky vládl král, suverénní panovník 

nad dětmi v domově. Volil se na základě dvou testů: fyzického a psychologického. Musel být vysoký a silný. Svou 

tělesnou převahu musel dokázat tím, že porazil K. O. každého chlapce, který se ucházel o „královskou hodnost“.  

A co se týče psychologické stránky – děti se ho musely jednak bát, jednak ho musely respektovat. Kromě toho 

musel být neobyčejně mazaný, aby přelstil nenáviděné představené domova.  

Už si nepamatuji, kdo byl v Baryševu králem, když jsem tam přišel. Jedno je jisté, že po něm nastoupil Nikolaj 

Povalejev a já byl obyčejným otrokem. Mým prvořadým úkolem bylo čistit králi boty. Po vykonání této služby jsem v 

pozoru čekal buď na projev jeho spokojenosti nebo nevole. Když si „král“ prohlížel vyčištěné boty, třásl jsem se 

strachem, jestli je všechno v pořádku. Obvykle žádné námitky neměl, protože čistit boty jsem uměl vynikajícím 

způsobem.  

Někdy „král“ zůstal ležet v posteli a zavolal otroka, aby ho učesal. Když vstal, musely být vlasy v perfektním 

pořádku. Stejně tak šaty a boty. Potom mu servírovali snídani. Když byl hotov, zavolal si poručíky a udělil jim 

rozkazy, které však měli provést otroci. Každý sebemenší spor mezi otroky řešil král. Nejdříve vyslechl všechny 

zúčastněné strany i všechny argumenty a vynesl rozsudek, který platil jako definitivní a nejvyšší zákon.  

Král však byl v neustálém ohrožení. Každý z poručíků ho neustále pečlivě sledoval a snažil se vystihnout slabou 

chvilku, aby ho mohl svrhnout a převzít moc.  

Když jsem v ohromení zjistil, že něco takového v domově existuje, pomyslel jsem si, co by na to asi řekl strýc 

Niči anebo tlustá Irena. Ke svému obrovskému překvapení jsem jednoho dne zastihl strýce Ničiho, jak se baví s 

králem. Diskutovali spolu o pravidlech, která chtěl Ničman prosadit. Tehdy mi svitlo! Vůbec nikdo se s tím před 

vedením domova netajil. Moc dobře o tom věděli a králova autorita jim pomáhala při vedení domova.  

Otrokem jsem nezůstal dlouho. Jen co jsem trochu povyrostl a byl silnější, vyzval jsem jistého poručíka 

na souboj, zvítězil jsem a zaujal jeho místo. Netrvalo dlouho a patřil jsem k elitě. Předsevzal jsem si, že se stanu 

nejsilnějším chlapcem v domově a později králem. Tento cíl mi nepřekazí nikdo, ani Nikolaj!  

Na podzim v roce 1965, bylo mi tehdy čtrnáct roků, si mě Nikolaj zavolal a řekl:  

„Sergeji, mám být přemístěn do jiného domova. Ty by ses měl stát králem v Baryševu. Máš k tomu všechny 

předpoklady. A neboj se, nebudu daleko!“  

„Výborně. Takže se můžeme čas od času setkat ve městě.“  

„Jasně. Seznámím tě s některými lidmi.“  

V Baryševu se povídalo, že se Nikolaj znal dokonce i s vrahy. A my jsme kriminální živly s respektem 

obdivovali.  

Nikolaj tedy odešel. Ale věděl jsem, že to stejně nebudu mít lehké. Nebyl jsem jediný, kdo se o uprázdněný trůn 

ucházel. Postupně jsem však všechny kandidáty porazil K. O.  

Zvítězil jsem a korunovali mě na nového baryševského krále. Na čtrnáctiletého chlapce to nebyl nejhorší výkon. 

Své přátele jsem samozřejmě ihned jmenoval na nadporučíky. A s nimi jsem pak řídil veškerý život v domově.  

Nejnepříjemnější součástí mých královských povinností bylo vyjednávání s Ničim a tlustou Irenou. Opovrhoval 

jsem jimi a oni to věděli. A tak jsem tuhle funkci přehrál na Borise. Boris můj příkaz respektoval, i když vůči nim 

pociťoval totéž co já.  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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V podstatě však život v domově probíhal celkem příjemně. Ve škole jsem byl členem Komsomolu  

a v domově králem. Bylo to prostě vynikající.  

Když děti dovršily šestnácti, sedmnácti anebo osmnácti let, odcházely pryč a nastupovali k nám noví obyvatelé. 

Samozřejmě jsme nevěděli, co jsou zač, a proto jsme je co nejdřív podrobili „žárovkovému testu“. Když někdo 

žaloval, stal se zrádcem. Když ne, uznali ho ostatní za spolehlivého.  

Každý, kdo žaloval anebo jinak zradil, musel za svůj čin pykat. Abychom předešli nepříjemnostem, které by 

nám zrádci mohli působit, používali jsme zvláštní metody, když jsme někoho přistihli, že žaloval, podával informace 

nebo špehoval. Jednou se jeden kluk naštval na druhého a žaloval na něj Ničimu. Ten dal dotyčnému pořádný výprask. 

Zrádce jsme brzy odhalili. Poslal jsem pro něho Borise a Michaila. Když spal, zalepili jsme mu velkou leukoplastí 

pusu a vyvlekli ho ven, přestože se zuřivě bránil. Další dva vyházeli všechno ze skříně, která stála u jeho postele. 

Chlapce i skříň jsme vynesli k příkrému srázu nedaleko domova.  

„Nacpěte ho dovnitř!“ rozkázal jsem. Boris a Michail narvali vzpouzejícího se kluka do skříně, zamkli ji a 

postavili na okraj srázu. Skříň jsme na jednom konci nadzvedli a já křikl: „Pozor! Teď!“ A skříň se zrádcem se 

kutálela dolů svahem rokle, dokud se nezastavila na dně.  

„V pořádku. Teď skočí jeden z vás dolů a pustí ho ven. Doufejme, že mu tohle ponaučení už postačí.“  

Je jasné, že takováto zkušenost zavřela zrádci ústa jednou provždy. Ubohý chlapec byl po celém těle posetý 

modřinami a po dva týdny nemohl téměř chodit. Ale zasloužil si to. V našem světě nebylo pro zrádce místa.  

Vládl jsem velmi tvrdě. Ale každému jsem dal pocítit, že se nemusí ničeho obávat, když se přizpůsobí a bude se 

chovat čestně. Nikdy jsem se nesnažil zneužít moci na úkor druhých.  

Jako král jsem považoval za svou povinnost dozvědět se o všech v domově co nejvíce. Takřka třetinu z nich 

vzali rodičům násilím. Přímo jsem hořel zvědavostí dozvědět se proč. Zajímalo mě to už dlouho. Některé z dětí tady 

žily z toho důvodu, že jejich matky byly prostitutkami nebo jejich otcové byli opilci. Jiné tu byly proto, že jejich 

rodiče věřili v Boha a stát je vyhlásil za „neschopné výchovy“ a zbavil je rodičovských práv.  

Mezi tyto děti patřil i jistý třináctiletý chlapec. Pro mě byl úplnou hádankou. Naprosto se odlišoval od ostatních 

dětí. Na svůj věk byl poměrně malý, ale bystrý, inteligentní a ustavičně četl jakési knihy. Práci otroka vykonával bez 

reptání, ale jinak se držel v ústraní. Když už se však dal s někým do řeči, mluvil o Bohu. Tenhle chlapec mě prostě 

fascinoval. Doposud nikdo v Baryševu – ani v jiných domovech, kterými jsem prošel – nemluvil o Bohu. Někdo 

nakreslil tohoto chlapce na zeď jako kněze s vousy a svatozáří. Jiný pod obraz dopsal „Diakon“. Od té doby mu už 

tato přezdívka zůstala.  

„Hele, Diakone,“ zavolal jsem na něj, když jednou přecházel kolem, „pojď sem.“ Když někoho zavolal sám 

král, bylo to něco výjimečného. Proto přiběhl co nejrychleji.  

„Je pravda, že vyprávíš o Bohu?“  

„Ano… ano…,“ vyšlo z něho.  

„Ty jsi věřící?“ ptal jsem se dál. Byl jsem opravdu zvědavý. Ještě nikdy jsem neviděl věřícího. Pro mě to bylo 

něco podobného, jako kdyby někdo spadl z Měsíce anebo z Marsu. Už jsem o těchto lidech všelicos slyšel, dokonce 

jsem se doslechl, že k nim patřila i má matka. Vzal jsem ho okolo ramen, a jak jsme se procházeli, chtěl jsem, aby mi 

vyprávěl o Bohu. Hned jsem vycítil, že Diakon je opravdový „misionář“. Třebaže byl většinou zachmuřený a 

uzavřený, když mluvil o Bohu, celý se rozzářil. Tvář se mu vyjasnila a nebylo možno ho zastavit. Začal se stvořením 

světa, povídal o Bohu a lidech, biblické příběhy. Dost mě to mátlo. Diakon byl v mých očích určitou kuriozitou. Vzal 

jsem ho pod svá ochranná křídla a často jsem si s ním povídal.  

Jednou v zimě jsme lyžovali na strmých svazích rokliny. Diakon nás pozoroval. Zavolal jsem na něho:  

„Diakone, slyší tvůj Bůh naše modlitby?“  

„Určitě,“ odpověděl. Tvář se mu rozzářila a já už věděl, co bude následovat.  

„Počkej! Nechci slyšet žádná kázání. Chci jen vědět, zda tvůj Bůh vyslyší i modlitby.“  

„Ano.“  

„Dobře,“ pověděl jsem. „To znamená, že mi Bůh pomůže, když ho poprosím, abych sjel z kopce lépe než 

předtím?“  
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„Samozřejmě.“  

„I z támhle toho?“ a ukázal jsem na nejstrmější a nejnebezpečnější převis z celého okolí.  

„Tam, kde ještě nikdo nelyžoval?“  

„Ano, Bůh tě vyslyší, Sergeji!“  

„Tak mu dám šanci,“ řekl jsem. Všichni s napětím sledovali, jak jsem se drápal na nebezpečný vrcholek, který 

se strmě svažoval do údolí. Byl jsem připraven sjet dolů. Polkl jsem. Tohle byl nejšílenější sjezd, na který jsem se kdy 

dal. Měl jsem opravdový strach.  

„Začni se modlit!“ zavolal jsem na Diakona a odrazil se.  

Fičel jsem dolů svahem jako raketa a k vlastnímu překvapení jsem dorazil v pořádku až dolů. Podíval jsem se 

směrem k Diakonovi: „Ano, funguje to! Funguje to!“  

Vynesl jsem lyže nahoru, s uznáním poklepal Diakona po zádech a řekl: „Chlapče, není to špatné. My dva 

musíme držet spolu. Ty si vezmeš na starost modlitbu a já se stanu mistrem světa v lyžování.“  

Ještě jednou jsem se sebevědomě spustil ze svahu, ale už v první zatáčce jsem se převrátil a vezl se dolů po 

nose. Všichni se smáli, dokud jsem nezvedl oči. V momentě nastalo ticho. Diakon se na mě díval trochu bázlivě.  

„Hele, Diakone! Co se stalo? Zaspal ten tvůj Bůh? No, myslím si, že ani Bůh nemůže pořád poslouchat, 

že, Diakone?“ Ulehčeně vydechl.  

Někteří chlapci Diakona nenáviděli, protože se velmi dobře učil, a tím je zastiňoval. Naštěstí nechodil do stejné 

třídy jako já, kdoví, možná, že by šel na nervy i mně. Když jsem se ale dozvěděl, že se mu někteří chlapci posmívají a 

že ho dokonce několikrát zbili, přísně jsem jim to zakázal. Navzdory tomu ho ale dál provokovali a šikanovali.  

Jednou jsem se ho zeptal: „Diakone, čím chceš být?“  

„Hmm, stále si přeji jít na biblickou školu a studovat Bibli. Věřím, že se mi to jednou splní. Každý den se za to 

modlím!“  

Nikdy nemluvil o své rodině. Jednou jsem zaslechl, jak se ho kdosi ptal. „Kde jsou vlastně tvoji rodiče? Proč jsi 

tady?“ Diakon zesmutněl. Ještě nikdy v životě jsem neviděl tak smutné oči. Jeho pohled dostal zasněný výraz, hrdlo se 

mu stáhlo a odešel do ložnice, protože nebyl schopen vydat ze sebe ani hlásku. Šel jsem za ním. Ležel na posteli, 

hlavu skrytou pod polštář a plakal.  

Až později jsem se dozvěděl, že jeho rodiče byli věřící a žili v Orgutsově, jen 25 kilometrů od Baryševa. 

Protože svého syna křesťansky vychovávali, postavili je před soud, vyhlásili za neschopné výchovy a zbavili je 

na celý život rodičovských práv. S malým Diakonem se oficiálně zacházelo jako se sirotkem patřícím státu  

až do jeho plnoletosti. Své rodiče nesměl spatřit. Pro tak malého a citlivého chlapce to byla životní tragédie. A protože 

byl věřící, šikanovali ho všechny tety a strýcové v domově. Při nejmenším prohřešku ho tvrdě trestali a kárali. Strýc 

Niči ho mimořádně nenáviděl. Často přicházel na pokoj se zuřivým křikem: „Kde je Diakon? Kde je ten malý 

čerchmant? Dám mu trochu vitamínu P!“ Diakon se vždycky celý třásl, sklouzl z postele a šel k Ničimu, který ho 

vyvlekl ven a pořádně ho zmlátil.  

Nikdy jsem se nedozvěděl, co se s ním nakonec stalo. Ale jedno vím jistě, pro lidi, jako byl on, nebylo v Rusku 

místa.  

Později jsem zjistil, že v dětských domovech v Rusku se nacházely stovky takových „Diakonů“, které brutálně 

odebrali rodičům. Díky Diakonovi jsem poprvé v životě přišel do styku s lidmi věřícími v Boha. Nikdy na něho 

nezapomenu. 

 

8. KAPITOLA  

Když mi bylo patnáct let, začal se o mě najednou zajímat soudruh Skripko, ředitel školy, která nesla název 

Velký Komunista. Byl to vůbec první člověk, který mi osobně věnoval pozornost. Pod jeho vedením jsem se začal 

více zajímat o komsomolskou organizaci na naší škole. Snažil se tak usměrňovat mou překypující energii a já jsem se 

s velkým elánem vrhl do práce.  

Jednoho dne ke mně přišel a řekl mi: „Dakove, sleduji tvou činnost v Komsomolu a myslím, že bys byl dobrým 

vedoucím. Navrhuji ti, abys příští rok opravdu tvrdě pracoval, a potom bys to mohl zkusit. Co říkáš? Když se budeš 
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snažit, můžeš to dotáhnout daleko, dokonce až na vedoucího zdejšího Komsomolu!“ To by bylo fantastické, pomyslel 

jsem si. Proč ne? Byl jsem králem Baryševa a určitě i tohle hravě zvládnu. A tak jsem začal s největší horlivostí 

studovat marxismus-leninismus, komunismus a jeho cíle.  

Nevzpomínám si, že by něco na mě mělo v životě větší vliv než principy komunismu a marxismu-leninismu se 

svými hesly: „Jednotu a bratrství pro všechny lidi! Všem podle jejich schopností, všem podle potřeb!“  

Tyto ideály ve mně vyvolaly silnou odezvu. Předtím jsem neměl nic, v co bych mohl věřit. Ale teď jsem našel 

víru – v komunismus. Ale ne v takový, jaký představovala tlustá Irena nebo strýc Niči. To, co praktikovali oni, nebyl 

žádný komunismus. Jejich nenávistný, brutální postoj neměl s jeho ideály nic společného. Jak by mohl mít? Vždyť 

komunismus hlásal bratrství a rovnost pro všechny lidi, zatímco Ničman a tlustá Irena šířili v domově atmosféru 

nenávisti. Kdo byl mocný, měl všechna práva – přesný opak rovnosti všech lidí.  

Ostatní přátelé v Baryševu byli jiného názoru. Ovzduší naplněné šikanováním a nenávistí silně ovlivnilo některé 

z nich. Můj dobrý přítel Alexandr Lobuznov utekl se svým bratrem do Novosibirska. Pokud někdo nechyběl déle než 

týden, jeho nepřítomnost v domově nikoho nevzrušila. A tak se Alex s Vladimírem potulovali parky v centru města a 

žili z toho, co ukradli. Jednou sebrali několik lahví vodky, opili se, napadli v parku mladého muže a zbili ho. Neměli 

vlastně za lubem nic zlého, ale v alkoholovém opojení zřejmě nevěděli, co dělají. Alex omotal muži okolo krku svůj 

kožený opasek a vlekl ho asi 300 metrů za sebou. Potom opasek sňal a řval na něj: „Teď zmiz!“ Jenže muž se ani 

nepohnul. Polekaný Alex se k němu sklonil. Mladík byl mrtev. Alex ho zaškrtil. Alexe odsoudili k trestu smrti 

zastřelením a Vladimír je dodnes ve vězení.  

Mnohé děti utekly už jako patnáctileté či šestnáctileté z domova a vedly život kriminálníků, narkomanů nebo 

prostitutek. Kriminální podsvětí v Novosibirsku bylo rozsáhlé a každému dostupné.  

Náš užší kroužek zůstal poměrně nedotčený až do doby, kdy zmizel Ivan Černega. Nedělal jsem si o něj 

starosti, protože jsem věděl, že je velice opatrný. Myslel jsem si, že si chce v Novosibirsku prostě užít několik 

pěkných dnů. On se ale dal dohromady s profesionálním zločincem a vykrádali spolu vlaky. Nějaký čas se jim vedlo 

znamenitě.  

Jednou za mnou přišel Boris a rozčileně se mně ptal: „Sergeji, slyšel jsi, co se stalo s Ivanem?“  

„Co?“  

„Chytli je.“  

„Kdo?“  

„Policie. Přidal se k bandě, která vykrádala vlaky.“  

„Ivan, a vykradač vlaků? Tobě přeskočilo, Borisi!“ řekl jsem.  

„Ne, Sergeji, je to pravda. Je zavřený na policejní strážnici v Novosibirsku. Bude odsouzen.“  

„Je nějaká možnost ho navštívit?“  

„To je úplně zbytečné. Nikoho k němu nepustí.“  

Chudák Ivan, myslel jsem si. Můj dobrý přítel! Hodně jsme spolu prožili a od našeho prvního setkání – tehdy 

mi bylo osm roků – jsme si prošli mnohými zkušenostmi. Tehdy to byl otevřený, veselý chlapec, který se neustále 

smál. Roky pobytu v Baryševu ho ale změnily. Odsoudili ho na dlouhé roky nucených prací a ještě dnes je zašitý.  

Já jsem se stal mezitím nejlepším žákem ve třídě, a to nejen v marxismu-leninismu, ale i ve fyzice, matematice, 

cizích jazycích, zeměpise i politice. Měl jsem nadání na jazyky a celkem slušně jsem už mluvil německy. Ze začátku 

jsem měl tu výhodu, že ředitel školy na mne nedal dopustit. Ale po tragické smrti mého dobromyslného přítele Saši se 

ve mně probudila obrovská síla, která mě přímo hnala kupředu. Učil jsem se jako posedlý. Skoro ve všech předmětech 

jsem měl výborné známky.  

Jednoho dne mi ředitel řekl: „Dakove, chtěl bych, abys k žákům nižších tříd promluvil o komunismu.“  

„Velmi rád,“ odpověděl jsem a byl jsem si vědom velké pocty, jíž se mi dostalo.  

Uvolnil mě z vyučování, abych mohl učit menší děti. Má vyučovací osnova měla tyto body: západní 

imperialismus, válku ve Vietnamu, která byla v té době oblíbeným tématem v ruské komunistické literatuře, a další 

politická témata, a samozřejmě – marxistická ideologie.  
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Ředitel byl velice spokojený. „Jen tak dál a čeká tě velká kariéra. Škola ti dá výborný posudek!“  

Tahle chvíle pro mě znamenala téměř všechno, protože ředitel byl zároveň významným komunistickým 

funkcionářem v okrese. Velmi dobře jsem věděl, že když chce někdo v Sovětském svazu něčeho dosáhnout, musí mít 

vynikající posudek od místního komunistického funkcionáře. Vypadalo to, že v mém případě pokračuje všechno 

ideálně podle plánu.  

Hodně dní z letních prázdnin roku 1966 jsme strávili – Boris, Michail Kirilin a já – v Novosibirsku. Z dětského 

domova jsme mohli odejít, kdykoliv se nám zachtělo. Jednou jsem je celé nadšené potkal ve městě. Copak se asi 

stalo? ptal jsem se v duchu.  

„Sergeji,“ řekl Michail, „v Taškentě, odkud pocházím, je hodně muslimů.“  

„Vím, povídal jsi mi o tom.“  

„Mám tam hodně přátel a známých. Hodně se tam kouří hašiš. Myslím, že bych mohl využít svého spojení a 

nějaký obstarat.“  

Oho, pomyslel jsem, tak je to tedy!  

„Mohli bychom ho propašovat sem,“ pokračoval Michail vzrušeně, „a prodávat ho!“  

Asi minutu jsem se rozmýšlel. Nápad se nezdál nejhorší.  

„Proč ne?“ řekl jsem. „Mohli bychom vydělat fůru peněz.“  

„Ano, nebylo by to nic těžkého.“  

„Ale kde ho uskladníme?“ ptal jsem se.  

„Kde? No přece v domově!“  

„Zbláznil ses, Michaile?“  

„Ne. Podle mě je to jedinečný nápad. Koho napadne hledat drogy v dětském domově?“  

„No, to opravdu není špatná myšlenka!“  

„Jasně. A pak budeme chodit do Novosibirska a postupně ho budeme prodávat. Ve městě je dost mladých, kteří 

mají zájem.“  

„Dobře,“ řekl jsem. „Kdy začneme?“  

„Prodebatovali jsme celou věc s Nikim a za tři dny jedeme do Turkestánu.“  

S pomocí našeho „pokladníka“ jsme sehnali tolik peněz, kolik jen bylo možné. A Michail s Nikim odcestovali 

do jižní části asijského Ruska, aby tam navázali potřebné kontakty. Asi za tři týdny se znovu objevili v Baryševu, a 

jakmile mě uviděli, usmívali se od ucha k uchu. Hned jsem věděl, že výprava byla úspěšná. Našli jsme pro hašiš 

vhodnou skrýš. Domov se stal ideálním maskovacím místem pro náš nový obchod.  

Michail začal s prodejem už při vybalování. Prvními zákazníky byly některé starší děti, které ho potajmu 

kouřily. Nemuseli jsme si dělat sebemenší starosti kvůli strýci Ničimu nebo tlusté Ireně, protože v létě nechávali 

životu v domově naprosto volný průběh. A kromě toho jsme byli už tak fikaní, že bychom je beztak přelstili.  

Potom jsme se vypravili do Novosibirska, navázali několik kontaktů s mladými lidmi a obratem ruky se hašiše 

zbavili. Jednoho dne během našeho „obchodního výletu“ jsme čirou náhodou potkali Nikolaje Povalejeva. Objali jsme 

se – od té doby, co ho z našeho domova přeložili, jsme se viděli poprvé. Vyprávěl mi o svých stycích se zločineckou 

organizací v Novosibirsku, která byla součástí národní organizace. Později jsem se dozvěděl, že každá republika 

Sovětského svazu je rozdělena na oblasti a každá oblast patří jedné zločinecké organizaci. Povalejev mi také vyprávěl 

o jisté konferenci nedaleko Moskvy, na které se setkali vůdcové podsvětí z celého Sovětského svazu, aby si rozdělili 

území. Řekl mi i to, že se spřátelil s některými hlavními vůdci.  

„Ani mě to nepřekvapuje, Nikolaji,“ řekl jsem. „Ty musíš být všude na špici.“  

„A co děláš ty, Sergeji?“ ptal se.  

„Michail, Boris a já jsme začali s dobře prosperujícím obchodem!“  

„Slyšel jsem, že jsi vedoucím Komsomolu v Baryševu. Je to pravda?“  

,,Ano!“  

„A prosím tě, čím vlastně chceš být: komunistou nebo obchodníkem?“  
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Zasmál jsem se. „Všichni musíme žít. I komunisti.“ Vzpomněl jsem si na Sašu.  

„Hele, Sergeji, rád bych se s tebou znovu setkal. Mám něco, co by tě mohlo zajímat. Co kdybychom se setkali 

na tomhle místě přesně za dva týdny?“  

„Dobře,“ slíbil jsem a rozloučili jsme se.  

Když jsme se sešli za dva týdny, Nikolaj přešel rovnou k věci. „Sergeji, tímhle troškařením zbytečně plýtváš 

časem. Moc při tom riskuješ a čeho dosáhneš?“  

Myslel jsem si, že tím celkem slušně vydělám. Ale v porovnání s Nikolajem to nebylo nic. Když viděl, jaký 

dojem na mě udělaly jeho argumenty, naléhal dál: „Sergeji, lidé, s kterými pracuju, potřebují takové borce, jako jsi ty. 

Jsi v tomhle obchodě mladý a nový. Neexistují o tobě žádné policejní záznamy v souvislosti s drogami. Patříš k lidem, 

které policie nepodezřívá!“  

Znělo to všechno pěkně a vábivě, a tak jsem řekl: „Dobře tedy. Co mám dělat?“  

„Momentálně potřebujeme posly. Tvým úkolem bude vyzvednout zboží a dodat na určené místo. Nic víc.“  

„To vypadá velmi jednoduše!“  

„To taky je. To bude celá tvoje práce.“  

„Fajn. Souhlasím.“  

„Výborně!“ odpověděl Nikolaj a poplácal mě po zádech.  

Ale nejdříve ze všeho jsem musel skoncovat s vlastním podnikáním. Měli jsme ještě poměrně dost hašiše a bylo 

třeba se ho zbavit. Tak jsme se s Borisem a Michailem rozhodli odjet do Uljanovska, rodiště Lenina, kam v létě 

přichází hodně turistů. To bude vhodné místo pro naše obchody. A nemýlili jsme se. Netrvalo dlouho a prodali jsme 

všechno. Kromě toho jsem viděl i Leninův rodný dům. Byl to můj velký den. Velký den jak pro komsomolce, tak pro 

obchodníka.  

Za několik dnů nato jsem začal svou novou práci coby posel. Měl jsem jít v Novosibirsku na trh a hlásit se 

v určeném stánku u jisté osoby. Zpod pultu mi podala papírový sáček, který jsem měl odevzdat na jisté adrese. Policie 

mě nepodezřívala – vždyť mi bylo šestnáct let.  

Práce to byla opravdu snadná a dobře placená. Sám jsem však nevyzkoušel ani hašiš, ani jiná narkotika. Byl 

jsem přímo fanaticky zaměřený na otužování a fyzickou kondici svého těla a moc dobře jsem věděl, že drogy by mě 

zruinovaly. Tvrdě jsem trénoval. Mým ideálem zůstávalo: být silný a zůstat silný. A tak jsem jen vydělával peníze, 

které mi měly dopomoci k lepšímu životu. Nic víc.  

A pak se přihodilo něco, co znamenalo konec mého komfortního života. Byl horký letní den a na sobě jsem měl 

jen lehké oblečení. V kapse košile jsem ukrýval trochu hašiše, který jsem chtěl dát přátelům v Baryševu. V tramvaji v 

Novosibirsku byla obrovská tlačenice a v tom návalu mi balíček s hašišem praskl a obsah se mi vysypal do kapsy. 

Hašiš má osobitý zápach a lze ho snadno rozpoznat.  

Vystoupil jsem a u kiosku jsem si koupil noviny. Najednou mě oslovil vysoký, udělaný muž: „Pojď sem, 

chlapče, chci se tě něco zeptat.“  

Ihned jsem vytušil, že cosi není v pořádku, ale přesto jsem za ním šel do tmavé uličky. Nebál jsem se. Byl jsem 

trénovaný a ovládal jsem judo. S jedním bych si kdykoliv poradil. Vůbec mě neznepokojovalo, že byl vyšší a silnější 

než já.  

Když jsme se ocitli v uličce, najednou řekl: „Ty máš drogy!“  

„Nemám,“ zalhal jsem.  

Chytil mě za košili a zvedl ruku, aby mi zasadil úder z karate, za kterým měl následovat hmat z juda. Neviděl 

jsem, co se děje za mnou. V okamžiku, když jsem ho chtěl zneškodnit, jsem najednou ucítil prudkou bolest v zádech – 

jako kdyby mě někdo polil horkou vodou. Jeden z jeho kámošů mě zezadu bodl nožem. V bezvědomí jsem se sesul na 

zem.  

Probral jsem se až v nemocnici. Na otázku, co se se mnou stalo, mi sestra odpověděla: „Našli tě v nějaké uličce, 

ztratil jsi hodně krve. Kdyby tě tak brzy neobjevili, už jsi tu nebyl, vykrvácel bys. Nůž proťal jednu z hlavních tepen!“  



 
Tam&Tam – číslo 4, ročník 8, duben 2017  Strana 31 

 

Napsal jsem Borisovi a Nikolajovi, kde se nacházím. Navštívili mě. Nikolaj přistoupil těsně k mé posteli a řekl: 

„Sergeji, pokus se mi ty dva přesně popsat!“  

„Viděl jsem jen jednoho.“  

„Jak vypadal?“  

Dobře jsem si ho zapamatoval, a tak jsem ho mohl dopodrobna popsat.  

„Nedělej si žádné starosti. My si už na něho posvítíme!“  

Za několik dní přišel Nikolaj znovu.  

„Tak, Sergeji, o tvé dva přátele jsme se už jak se patří postarali. Nepovím ti, co se s nimi stalo, ale ti dva už 

nikdy nikoho nepřepadnou. Už nikoho nebudou obtěžovat.“  

„Co jste s nimi udělali?“  

„Dal jsem jejich popis přátelům a ti je velice brzy našli. Nepovím ti, co se s nimi stalo, jen to, že už nikdy 

nikoho nepřepadnou.“  

Jak jsem Povalejeva znal, pravděpodobně oba leželi na dně Obu. Za dva a půl týdne mě z nemocnice propustili, 

Boris a Nikolaj mě dovedli do domova, kde jsem se měl zotavit. Jenom o vlásek jsem unikl smrti. Lékaři mi řekli, že 

kdyby mě nůž zasáhl jen o kousek víc vlevo, byl jsem mrtev.  

Když jsem ležel v domově a moji poručíci a otroci mě obskakovali, měl jsem dost času přemýšlet o své 

budoucnosti. Uvědomil jsem si, že se musím rozhodnout. Buď půjdu ve šlépějích Nikolaje Povalejeva a budu se stále 

víc zaplétat do zločinu, nebo začnu vážně pracovat na své kariéře v Komsomolu. Zkusil jsem už oboje a stále jsem 

nevěděl, co by mi lépe vyhovovalo. Nebyla to pro mě otázka morálky. Vždyť jen několik metrů od domova leželo na 

malém hřbitůvku Sašovo tělo, tělo dobrého kluka, který nebyl dostatečně silný a odolný, aby mohl přežít. Když 

nebudu schopen se sám o sebe postarat, stihne mě stejný osud.  

Měl jsem v hlavě pořádný zmatek. Pak mi vytanula na mysli tlustá Irena, která vystavovala na odiv Leninův 

řád. Komunistická strana jí ho propůjčila a ona si už dala záležet na tom, aby v ničem nepřišla zkrátka.  

Ale na druhé straně měla méně zábran než mnozí, se kterými jsem se setkal v podsvětí.  

Po dlouhém přemýšlení jsem dospěl k přesvědčení, že mým skutečným zájmem je politika a studium. Soudruh 

Skripko, ředitel školy, řekl, že mám všechny potřebné schopnosti. Mé nadšení a záliba v Leninově učení a cílech 

komunismu stále rostly. Chtěl jsem jednou udělat pořádnou kariéru ve straně nebo v politice.  

A tak jsem se v době rekonvalescence rozhodl, že začnu s ředitelovou pomocí stranickou kariéru. Měl jsem 

v plánu si s ním co nejdříve pohovořit a vyslechnout jeho rady. Všechno – mimo funkce v Komsomolu – jsem mínil 

odložit stranou a vrhnout se na studium. Zdálo se mi, že nerozvážné a nečestné období mého života je překonáno. 

Od této chvíle měla nastoupit disciplína a studium. 

pokračování příště 
 
 

NEBOJ SE 
 

Neboj se 

podívat dovnitř, 

zjistíš, že máš nakročeno k lásce. 

 

Neboj se 

podívat se mi do očí, 

a já tvůj neklid 

a tvé nedokončené očišťování 

naplním světlem. 

 

Neboj se, 

já požehnám tvému milosrdenství, 

když se stává objetím 

tvé dobrotě, když se dává v něžnosti, 

tvé bolesti, když se stává chlebem. 

 

Neboj se, 

i pro tebe tu bude pokoj, 

protože mé srdce je doma jenom tehdy, 

když pobývá s tvým srdcem. 

Luigi Verdi (z knihy Klíčové otázky evangelia) 
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