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Říjen, měsíc 

posvátného růžence. 

 

Modlitba svatého růžence patří k důležitým 

léčebným prostředkům ozdravení sebe i světa. 

Nynější Svatý otec se modlí tři růžence denně.  

Svatý Jan Pavel II. prohlásil: „Růženec je má 

nejmilejší modlitba. Je to modlitba podivuhodná svou 

prostotou a hloubkou. Na pozadí Zdrávasů před námi 

defilují hlavní události ze života Ježíše Krista.“    

Když svatý Dominik viděl, jak zločiny lidí 

překážejí obrácení albigenských, vešel do lesa poblíž 

Toulouse a tři dny a noci zde strávil v ustavičné 

modlitbě a pokání. Sténal a plakal a ranami důtek 

trýznil své tělo, až padl napůl mrtev. Zjevila se mu 

Panna Maria v doprovodu tří nebeských kněžen a 

řekla mu:  

„Víš, můj drahý Dominiku, jaké zbraně Svatá 

Trojice použila k reformě světa?“  

„Ó Paní,“ odpověděl, „vy to víte lépe než já, 

neboť po svém Synu Ježíši Kristu vy jste byla 

hlavním nástrojem spásy.“  

Paní dodala: „Věz, že hlavním nástrojem byl 

Andělský žaltář, (růženec Panny Marie obsahuje 

andělské pozdravení, Otčenáše a Vyznání víry) 

základ Nového zákona. Proto pokud chceš Bohu 

získávat zatvrzelá srdce, hlásej můj žaltář.“  

Joachim kard. Meisner podtrhuje tento 

pohled – růženec nám zviditelňuje Ježíšovy stopy 

ve světě. Doprovázíme ho od dětství přes jeho utrpení 

až k oslavení. Jeho cesty jsou našimi cestami. Svět je 

plný bludných cest a zátarasů. Potřebujeme orientaci. 

Sáhneme-li po růženci, jsme na dobré stopě, stopě 

Ježíšově.  

Ave Maria! 

P. Petr Dolák 

 

 

 

 

 

1. října  památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve 

2. října památka svatých andělů strážných 

3. října  sobotní památka Panny Marie 

4. října  27. neděle v mezidobí 

6. října  sv. Bruna, kněze 

7. října  památka Panny Marie Růžencové 

9. října  sv. Dionýzia, biskupa a druhů mučedníků 

10. října  sobotní památka Panny Marie 

11. října  28. neděle v mezidobí 

12. října  sv. Radima, biskupa 

14. října  sv. Kalista I., papeže, mučedníka 

15. října  památka sv. Terezie od Ježíše, panny a 

učitelky církve 

16. října  sv. Hedviky, řeholnice 

17. října  památka sv. Ignáce Antiochijského, 

biskupa a mučedníka 

18. října  29. neděle v mezidobí 

19. října  sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese, kněze 

a druhů mučedníků 

21. října  bl. Karla Rakouského 

22. října  sv. Jana Pavla II., papeže 

23. října  sv. Jana Kapistránského, kněze 

24. října  sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

25. října  30. neděle v mezidobí 

28. října  svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

29. října  bl. Marie Restituty Kafkové, panny a 

mučednice 

31. října  sv. Wolfganga, biskupa 
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 MISIJNÍ NEDĚLE 18. ŘÍJNA 
 
Světový den modliteb za misie, slavený každoročně 

předposlední neděli v říjnu, je v České republice známý 

pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční 

sbírkou na podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal 

poprvé slavit v roce 1926. Slaví se jako den modlitby 

a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci 

katolického světa. Věřící ve všech katolických farnostech 

světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně 

přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou 

následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným 

ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo.  Peníze, 

sesbírané pro misie na Světový den misií v každé diecézi, 

farnosti a institutu katolického světa, se všechny odevzdávají 

národní kanceláři Papežského misijního díla a nesmí se 

použít na jiné účely.   

Každý rok se děti ze šumperské farnosti zapojují 

do Misijní neděle při nedělní mši svaté prosebnými 

modlitbami za potřebné a společným nesením obětních darů se symboly jednotlivých světadílů. Letos tuto 

iniciativu chceme zpestřit napečením a prodejem misijního pečiva.  

Zveme proto DĚTI v sobotu 17. 10. 2015 v 16.00 na farní středisko na zábavné pečení 

misijních koláčků a dalšího pečiva, které budeme prodávat na Misijní neděli 18. října po deváté mši 

svaté.  

Výtěžek z tohoto prodeje věnujeme na misijní účely. Přijďte podpořit nejen úsilí našich dětí, ale koupí 

misijních koláčků finančně přispět na potřebné a chudé. Samozřejmě přispět můžete i do nedělní sbírky, 

která je v ten den určená pro misie. Jde nám ale především o zapojení dětí, aby vnímaly potřebu myslet na 

chudé a také měly radost, že pro ně něco osobně udělaly. Předem děkujeme za vaši podporu.  

  

Také srdečně zveme na společnou adoraci, při níž chceme potřebné misijní oblasti podpořit 

modlitbou. Adorace se uskuteční v pátek 16. října v 17.00 v kostele svatého Jana Křtitele. Je určena jak 

pro děti, tak dospělé.  

KATECHETÉ 
 

 

VZPOMÍNKA NA KRYŠTOFA ALOISE LAUTNERA. 
 

18. září 1685 (tedy před 330 lety) byl v Mohelnici upálen 

šumperský děkan Kryštof Alois Lautner, nespravedlivě obviněný 

z čarodějnictví. V análech českomoravské provincie kapucínského řádu 

z roku 1685 se o něm dočteme: „Kněz příkladného života, který stál v čele 

stádci svému od Pána svěřenému příkladem dobrých mravů a zdravého 

učení.“ 

V roce 1998 byl jeho případ přezkoumáván na půdě olomouckého 

arcibiskupství. Zvláštní komise šumperského děkana rehabilitovala a 

prohlásila ho za Svědka víry.  

Vzpomeňme v modlitbě na něho i na všechny ostatní oběti 

čarodějnických procesů!  
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ŽIVOT V SEMINÁŘI 

Minule jsme se dozvěděli o tom, kdo je bohoslovec, kde 

bydlí, co je kněžský seminář. Také byli krátce 

představeni představení  kněžského semináře – rektor, vicerektor a spirituál. Na konci byla uvedena malá 

statistika. Jak jsem sliboval, dnes se blíže podíváme na denní řád bohoslovce a nahlédneme do jejich činnosti 

na fakultě. 

 

Bohoslovci vstávají kolem šesté hodiny 

ranní. V 6:15 začínají v kapli modlitbou Anděl 

Páně, Apoštolátem modlitby a pokračují ranními 

chválami. Pak následuje rozjímání, které trvá 

obvykle 20 – 25 minut. Přibližně v 7 hod. určený 

bohoslovec zazvoní na zvoneček a tím končí 

rozjímání. V 7:10 začíná mše svatá. Následuje 

snídaně a v 8:30 první hodina vyučování 

na fakultě. Pokud někdo nejde na fakultu a zůstává 

v semináři, musí dodržovat studijní klid. 

Před obědem se bohoslovci schází v kapli 

v 12:55 na polední modlitbu Anděl Páně a 

partikulární (částečné, v polovině dne) zpytování svědomí. 

Pak je oběd a po něm blahodárný čas volna, kdy si 

bohoslovci mohou zajít ven do města, něco vyřídit nebo si 

jen vypijí poobědové kafíčko :o) Smůlu má ten, kdo má 

vyučování na fakultě od 14:00. Ten musí do školy. Toto 

volno trvá do 14:50, kdy opět začíná studijní klid a kluci 

by měli být na pokojích a studovat. Kdo má školu, jde 

na fakultu. 

V 18:15 začíná v kapli modlitba večerních chvál. 

Pak přesun do jídelny na večeři a opět volno. Toto volno 

využívají někteří bohoslovci na sportovní zápolení 

v tělocvičně při fotbalu nebo florbalu. Výjimečně je i 

volejbal. Toto večerní volno je však omezeno na budovu 

semináře. Kdo chce jít ven, musí se zeptat. Jít ven se dovoluje za účelem modlitby růžence, sportu (zaběhání si 

v parku) či jiného důvodu, nikoli však za účelem požití alkoholového moku . 

Od 20:00 do 21:00 je studijní klid nebo možnost duchovní četby. Od 21 hodin jsou v kapli tzv. punkta. 

Latinské punktum znamená bod. Jedná se 

o body, které bohoslovcům v kapli předává 

spirituál. Slouží jako podněty k rannímu 

rozjímání. Od 21:45 nastává čas ulehnout. 

Od 21:00 do 8:00 se v semináři dodržuje (nebo 

alespoň by se mělo ) silentium, posvátné 

mlčení.  

Každý řád má své výjimky. Jinak tomu 

není ani zde. V pondělí je výjimka pro ty, kdo 

chodí do bohosloveckého pěveckého sboru. 

Zkoušky mají od 19:30 (přicházejí o část volna). 

V úterý je od 20:00 tzv. alternativní večer. Jedná 
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se o skupinky bohoslovců, do kterých 

se kluci přihlásili na začátku roku a pak tam 

chodí. Každý rok se jednotlivá témata 

skupinek mění. Já jsem chodil dlouhé roky 

do skupinky Lectio divina, kde jsme se 

společně modlili „s Písmem v ruce“. Další 

skupinky měly různá jiná témata, např. 

zabývali se papežskými dokumenty, poezií, 

liturgií, různými charismatickými hnutími, 

apod. Středeční výjimka je ještě širší 

než ostatní, protože je odpolední volno. 

Bohoslovci tedy nemají od 14:50 studium, 

ale mohou ven až do 18:15. Následuje 

večeře. Od 19 hodin se mohou zúčastnit 

mše svaté pro vysokoškoláky 

v akademickém kostele Panny Marie 

Sněžné. Od 20 hodin je také možnost k osobní adoraci v kapli. Ve čtvrtek je od 20:10 v kapli společný nácvik 

zpěvu s otce Marcelem Javorou, který zároveň vyučuje zpěv na fakultě. Ve 20:40 pak začíná modlitba růžence. 

Každý pátek je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Od 15:00 se chodívají bohoslovci modlit do kaple 

před vystavenou Nejsvětější Svátost. Od 20:30 je společná modlitba a závěrečné požehnání.  

Víkendový čas má samozřejmě jiný ráz než všední dny v týdnu. Budíček je později, ale jen o 30 minut 

v sobotu a o 45 minut v neděli. Čas oběda se posouvá na 11 hod., aby měli bohoslovci více volna odpoledne 

na nějaký výlet či jinou aktivitu. Večer pak je v sobotu modlitba růžence v kapli a příprava na nedělní liturgii 

s modlitbou kompletáře a v neděli večer se konají ročníková setkání bohoslovců, den se zakončuje tentokráte 

slavnostním nedělním kompletářem. 

P. Vilém Pavlíček 

 

 

 
Milí farníci!  

Rádi bychom vám představili jedno 

z modlitebních společenství naší farnosti. 

Scházíme se každou středu v 19-21 hodin v 

kapli na farním středisku... už osm let. 

Postupem času se naše setkávání přetvořilo 

na společenství modlitby, které je zaměřeno 

na adoraci, chvály a přímluvnou modlitbu. 

Začínáme vždy růžencem a pak následují 

chvály, díky, prosby a nakonec krátké čtení 

z Písma. Vše prokládáme zpěvy s kytarou. 

Pokud by někdo z vás pocítil chuť se přidat, 

nebo jen zkusit, jaké to je strávit jeden 

večer v týdnu před Pánem ztišením a 

modlitbou, srdečně ho zveme. 

Také zveme k tomu, abyste otci Slávkovi 

nebo nám předali případné úmysly, za které bychom se mohli společně přimlouvat u Pána. (např. na e-mailovou 

adresu hana.kalivodova@seznam.cz nebo na papíře do poštovní schránky na faře). Rádi vás podpoříme modlitbou.   

 

srdečně zdraví Hanka Němcová a spolčo 
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DAVID VAŠATA 
 

 

 

Dnes vám představíme prvního z šesti spolupracovníků děkana 

děkanátu Šumperk. Vykonává funkci technického administrátora, 

patří do farnosti Nový Malín, je správce šumperských 

i malínských webových stránek a často ho vidíme pracovat nejen 

v Šumperku, ale i na mnoha dalších místech našeho děkanátu – 

např. v Hraběšicích, Rapotíně či v Novém Malíně aj. 

 

Davide, můžeš se nám představit? 

Jmenuji se David Vašata a brzy budu mít čtyřicet let. Žiji 

s rodinou v malém rodinném domku v Novém Malíně. Máme 

třináctiletého syna Davida a jedenáctiletou dceru Marušku. Moje žena se jmenuje Hanka a je učitelkou na základní 

škole. Bydlí s námi i náš 89 letý děda. Patří k nám ještě náš pes Ben a kolem třiceti rybiček žijících v jezírku 

na zahradě . 

Jsi malínský rodák, či pocházíš odjinud? 

Narodil jsem se v Hradci Králové, kde jsem bydlel se svými rodiči a dvěma sourozenci do dospělosti. V Hradci 

Králové jsem rovněž chodil do základní školy a poté studoval na Střední integrované škole, obor Strojírenství. 

S Hankou jsem se seznámil na evangelizačním kurzu, který se konal v Bartošovicích v Orlických horách, 

v Rodinném centru spravovaném komunitou Chemin Neuf. V Bartošovicích jsme se i brali a po svatbě dva roky 

bydleli. Hanka zde pracovala jako ředitelka zdejší malotřídky a já ve Sdružení Neratov, o. s. jako technický 

administrátor. 

Co je to za sdružení? 

Neratov je pohraniční obec, která byla po válce vysídlená, nyní je součástí Bartošovic. Významný poutní kostel 

Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 1945 vypálen ruskými vojáky a sdružení Neratov vzniklé v roce 1992 má 

za cíl navrátit život této vysídlené obci a obnovovat poničené poutní místo. 

Oba jste měli zajímavé zaměstnání, co vás vedlo k tomu, že jste se ocitli v našich končinách? 

Hanka je rodačka ze Šumperka, takže jsme nešli někam do neznáma. Do Šumperka nás zavál stále zhoršující se 

zdravotní stav jejich rodičů. Chvíli jsme bydleli v Šumperku, s tím, že jsme hned začali stavět dům v Novém 

Malíně. A v něm bydlíme doposud. 

Jak ses dostal k práci technického administrátora? 

Po přestěhování do Šumperka jsem pracoval nějakou dobu jako strojní zámečník ve Fortexu. Protože k mým 

zájmům patří počítače (nejeden malínský či šumperský farník má počítač, který prošel při opravě Davidovýma 

rukama - pozn. redaktora), dostal jsem od otce Slávka nabídku spravovat malínské a poté šumperské webové 

stránky. Sem tam jsem se účastnil i několika farních rad. Měl jsem stále v sobě touhu pracovat pro lidi. Když mi 

otec Slávek nabídl místo technického administrátora, přijal jsem tuto nabídku rád; nějaké zkušenosti s podobným 

typem práce jsem už měl v Bartošovicích. 

Nejprve jsem nastoupil na půl úvazku (od ledna 2012). Práce bylo však tolik, že jsem se stejně dříve jak  

ve 4 hodiny odpoledne domů nedostal. První akcí, kterou jsem hned po nástupu zajišťoval, byla oprava fary 

v Bludově, aby tam mohl nastoupit nový farář. Měli jsme na velké opravy půl roku. S Boží pomoci se podařily. 

Ve stejném roce jsme dostali dotaci na opravy v Hraběšicích, v srpnu jsme je ukončili malováním hraběšického 

kostela. To všechno jsme dělali společně s mým předchůdcem panem Janem Janků. Od ledna 2013 jsem začal 

pracovat samostatně na úvazek celý.  
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Kdo je vlastně tvůj zaměstnavatel? 

Mnozí si myslí, že jsem zaměstnanec farního úřadu, ale mým zaměstnavatelem je arcibiskupství olomoucké. Jsem 

sice organizačně podřízen šumperskému děkanovi, ale úkoly zadané arcibiskupstvím mají přednost a musí být 

plněny v  zadaných termínech jako první. 

A co je náplní tvé práce? Technický administrátor je přece jenom pojem více méně neznámý a nepřehledný. Je 

to něco jako údržbář? 

Má náplň práce je pestrá a jako údržbář farnosti opravdu nepracuji. Kromě pracovních setkání a odborných školení 

v Olomouci je mým prioritním úkolem zajistit a následně zpracovat podklady pro potřeby arcibiskupství, 

dle žádosti jeho jednotlivých oddělení: stavebního, majetkového atd. V tomto směru je to práce hodně 

administrativní, stejně jako vyhledávání možností dotací a příprava projektů pro získání dotací, včetně jejich 

vyúčtování. S tím samozřejmě souvisí zajištění projektové dokumentace, zajištění povolení k realizaci díla…atd. 

A co církevní majetek, ten máš taky na starosti?  

Náplní mé práce je i zajištění potřebných oprav a zabezpečení církevního majetku v děkanátu. Čili v případě nějaké 

opravy či rekonstrukce je mým úkolem zajistit povolení na památkové péči, oslovit firmy, popř. zažádat o nějakou 

dotaci, pečlivě zpracovat dokumentaci, vyúčtovat ji, dohlížet na práci firem a spousta dalšího. 

A co církevní restituce? Ty máš taky v úvazku? 

Ty rovněž patří do mého úvazku. Restituce začaly v lednu 2013 a bylo nutné nejprve zmapovat movitý i nemovitý 

majetek, který by se měl jednotlivým farnostem v našem děkanátu vrátit, včetně identifikace jednotlivých parcel 

na katastru nemovitostí. Poté se musely dát výpovědi současným majitelům, převést informace ze starých map 

do nových. Čili opět další administrativa, spousta termínů, školení, jednání, spousta běhání po lesích a loukách. 

V současnosti lze říct, že 90% polností a lesů je restitucí vráceno původním majitelům, např. farnostem Rapotín, 

Staré Město, Hanušovice či Branná. 

Jak to všechno zvládáš? 

K mé pracovní náplni patří mnoho dalších povinností – inventarizace majetku, archivace dokumentů, kontrola 

dodržení lhůty revizí a kontrol (plyn, elektro, komíny, hasicí přístroje aj.) pro všechny farnosti v děkanátu a je jich 

šestnáct. Církevních objektů je však mnohem víc.  Nelze vše vyjmenovat a mnohdy ani stíhat . 

Čím se odreagováváš? 

Jak bylo řečeno výše, mým koníčkem je elektronika. Rád se „oddávám“ opravě počítačů a drobné elektroniky a 

všemu, co s tím souvisí. Baví mě rovněž práce na zahradě a na domě – dům jsem si postavil téměř sám, stejně jako 

ukutil mnohé z interiéru. Na zahradě jsem udělal dvě jezírka, ve kterých máme kolem 30 rybiček. Fascinuje mě 

práce s kovem, proto jsem se už potřikrát účastnil Mezinárodního setkání uměleckých kovářů „Hefaiston“ 

na Helfštýně. Sám jsem si už ukoval umělecké kroucené hřebíky a další drobnosti. Plánuji doma kovárnu, ale žena 

o tom ještě neví . Líbí se mi i práce se dřevem, doma jsem si udělal stůl, schody, dřevěné doplňky a spoustu 

dalšího. Na podzim chodím rád s rodinou na houby. A pokud se najde ještě chvíle volna, poslouchám muziku. 

Jaký je Tvůj vztah k víře a Bohu? 

Řekl bych, že Bůh si našel cestu ke mně. Jsem z nevěřící 

rodiny, i když musím říct, že moji rodiče mě i sestru 

vždycky vychovávali vlastně křesťansky - prostě slušně. 

Babička byla katolička a chodila pravidelně do kostela, 

vždycky žila živý vztah s Bohem - povídala si s ním, 

svěřovala mu své starosti a nás učila modlitbu k andělovi 

strážnému. Říkávala, že modlitbou se nic nezkazí. 

Já jsem tak vlastně v Boha věřil od malička, povídal jsem 

si s ním a bylo to fajn. Až pak zhruba ve svých 13 letech 

jsem začal více hledat, zkoumat, v jakého Boha vlastně 

věřím.  
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A v jedné vypjaté chvíli jsem poznal, že Bůh existuje. On se mi dal poznat. Byl mi ohromnou útěchou, když jsem 

po vážném úrazu prožil klinickou smrt… Řekl mi, že to není ta pravá chvíle na odchod, a tak jsem tady . Od té 

doby vím, že Bůh je, a i kdyby proti tomu mluvilo stovky teorií a názorů, já jsem zažil Jeho blízkost, kterou si stále 

s vděčností připomínám. 

Myšlenka na závěr 

Moc se omlouvám, pokud jsem někomu ublížil. Mrzí mě to… Člověk mnohdy ublíží druhému, aniž by o tom 

věděl, nevědomě, tak jestli to tak je, je mi to moc líto. Kolikrát to člověk myslí dobře, a dopadne to špatně. Přesto 

se máme mít rádi a já vás mám všechny rád. Mám radost, že mohu být pro vás, pro celý děkanát, aspoň trochu 

prospěšným. Přeji vám krásné dny. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

HOSTITELÉ JOSEFOVY RODINY 
V městě Šumbarku,  

v třetím roce panování zemana Potácivého  
 

Neznám vaše jména, stejně jako je neznají svatopisci ani historikové. To však nebrání tomu, abych vám – 

konečně – poděkoval. Asi se tomu divíte, asi už jste zapomněli na tu dávnou příhodu… 

Děkuji vám za to, že jste hloupí, nerozumní, neprozíraví a naivní. Že se rozhodujete iracionálně, na základě 

emocí, bez ohledu na možné negativní dopady a důsledky. Že jednáte impulzívně, nesystémově a unáhleně. Teď se 

možná divíte ještě více, proč vás označuji takto nevybíravým způsobem. Dovolte mi tedy, abych to vysvětlil. 

Všechna uvedená adjektiva si bezesporu zasloužíte za to, jak jste před více než dvěma tisíciletími poskytli 

útočiště jakýmsi uprchlíkům z Judeje. Už si vzpomínáte? Byli to úplní chudáci; neměli nic než jednoho kostnatého 

oslíka, který sotva nesl mladou maminku s čerstvě narozeným dítětem. Po dlouhé a strastiplné cestě pouští nebyli 

schopni slova, a tak jste se až časem dozvěděli jejich příběh. Říkali, že utíkají před králem, který chce zahubit 

jejich dítě. Možná jste je trochu podezírali, že si skutečnost přibarvili, aby vás pohnuli k soucitu. Proč by nějaký 

král usiloval o život takových nuzáků? Nedbali jste na to; jejich situace byla dostatečně zoufalá, abyste jim nabídli 

přístřeší. 

Samozřejmě to pro vás znamenalo problém. Ani vy jste nebyli žádnými boháči a každý hladový krk navíc 

nutně zatěžoval váš vyrovnaný rozpočet. Ve vašem příbytku náhle nebylo k hnutí, zakopávali jste jeden o druhého. 

Miminko plakalo a budilo ze snu vaše děti. Domlouvali jste se jen stěží, protože vám v tom bránila nejen různost 

jazyků, ale i odlišnost kulturních a náboženských zvyklostí. Vaši hosté vyznávali jakéhosi Hospodina, který 

na rozdíl od vašich bohů prodléval kdesi v nebesích. Přesto všechno jste s nimi vydrželi po celou řadu let, než se 

situace v jejich vzdálené vlasti trochu zklidnila a oni se mohli vrátit. Už nikdy jste je nespatřili, a tak ve vašem 

životě představovali jakousi malou epizodu. 

Ne tak v životě našem. To malé dítě vyrostlo a změnilo celý svět. Dnes už to jistě víte i vy a těšíte se spolu 

s ním v tom jeho pravém království. Možná se dokonce stydíte za dávné pochyby. Není k tomu důvod; o to je vaše 

pomoc cennější.  

Asi bych měl vysvětlit svá příkrá slova, jimiž jsem vás oslovil. Všechna slýchám denně kolem sebe, 

protože také do našich krajů přicházejí běženci z východních zemí a žádají o úkryt před pronásledovateli. Nemají 

zhola nic, protože všechny peníze vynaložili na riskantní cestu za svobodou. Ve své vlasti zanechali veškerý 

majetek a mnohdy i mrtvé příbuzné. Mnozí zemřeli cestou. Těm, kteří s nadlidským úsilím a za nelidských 

podmínek doputovali až k nám, se dostalo nadávek a věznění. A nejen jim; nadávky slýchá i těch pár vašich 

následovníků, kteří jim pohnuti soucitem nabídli pomoc. Právě oni jsou označeni jako hlupáci, kteří dělají 

nesmyslná gesta a navíc ohrožují bezpečí – a zejména – pohodlí těch rozumnějších.  

Asi tomu pořád ještě nerozumíte. Nedivím se vám; těžko se vyznat v té záplavě slov, nejrůznějších analýz, 

tiskových zpráv a prohlášení. Nemusíte je brát v potaz. Jsou to jalová slova; slouží jen k tomu, aby přehlušila 

jedinou větu, která zazněla na samém počátku našich dějin: Byl jsem cizinec, a přijali jste mne… 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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Každý rok vám na začátku října přinášíme nějaký text k povzbuzení pro modlitbu růžence. Tentokrát 

pochází z pera velkého teologa, ale ukazuje nám na krásu prostoty této modlitby. Letos pamatujme při 

modlitbě růžence zvlášť intenzivně na rodiny a na biskupskou synodu o rodině, která se koná v Římě. 

Růženec má opravdu velkou sílu… A vždy přidejme k tomu i modlitbu za synodu, kterou pro nás připravil 

papež. Pamatujme: moc modlitby závisí na víře a lásce, kterou do ní vkládáme!  

P. Slawomir 

 

 

KARD. TOMÁŠ ŠPIDLÍK O RŮŽENCI 
 

Jakási nechuť k růženci se objevuje v moderní době. Zdá se, že je 

to modlitba málo intelektuální, vyšlá z prostředí primitivního, kdy lidé 

neuměli číst žalmy. Unavuje svou jednotvárností. 

Jsme si dobře vědomi, že jsou to námitky oprávněné. A přece síla 

této modlitby je právě v tom, co se jí nejvíc vytýká: nedostatek 

intelektuálního prvku. Snad dělaly chybu i knihy, které se snažily tuto 

prostotu zakrýt jakýmisi umělými metodami a doporučovaly složité 

způsoby rozjímání o „tajemstvích“ při jednotlivých desátcích.  

Nesmíme zapomenout, že růženec je na prvním místě modlitba 

obyčejného lidu, našich matek, našich poutí, večerních modliteb. Také tam 

musíme hledat způsob, jak se naučit modlit růženec.  

Je přirozené, že se lidé intelektuální chtějí také modlit způsobem 

intelektuálním, mluvit k Bohu tak, jak normálně myslí. A přece právě oni 

jsou si vědomi, jak se jejich modlitba stává obtížnou pro neustálé 

roztržitosti a nedostatek soustředěnosti. Prostí lidé se modlí jinak. 

Nesoustřeďují se na jednu věc, ale vztahují všecko, co je napadne, k Bohu. 

Myslí na příbuzné, myslí na polní úrodu, myslí na zdraví. Ke všemu se 

hodí jeden Zdrávas. V růženci je jich dost, je jich padesát, a proto se na všechny a na všechno dostane. K takové 

modlitbě je ovšem potřeba prostoty. Kdo tu ztratil, nemůže se modlit růženec. Ale ztratil víc, než si myslí, protože 

prosté srdce má k Bohu nejblíž.  

z knihy Prameny světla  

 
M O D L I T B A  Z A  S Y N O D U  K E  S V A T É  R O D I N Ě  

 

Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme nádheru pravé lásky a na vás se s důvěrou 

obracíme. 

Svatá Nazaretská rodino, učiň i naše rodiny místy společenství a večeřadly modlitby, 

autentickými školami evangelia a malými domácími církvemi. 

Svatá Nazaretská rodino, kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá násilí, uzavřenost a 

rozdělení, kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná útěchu a uzdravení. 

Svatá Nazaretská rodino, kéž příští biskupská synoda dokáže ve všech vzkřísit vědomí 

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny a její krásy v Božím plánu.  

Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.  Amen.  
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PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek – jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 17.00 na farním středisku. V říjnu se sejdeme 

ve čtvrtek 8. a 22. října. 

 Modlitby matek pro maminky na mateřské dovolené – jednou za 14 dní v pondělí vždy u jedné z maminek. 

V případě zájmu zkontaktujte Ivu Sovadinovou, tel. 775 978 764. Pro děti je zajištěn tvořivý program. 

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

 Čítárna pro veřejnost: středa od 15:00 do 18:00; začínáme 23. září. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky: středa 16.30 – 17.30 s Ing. Marií Vychopeňovou; 30 Kč/lekce 

 Duchovní obnova pro maminky na RD a ty ženy, které jsou dopoledne doma – Téma: „ Žena v Bibli jako 

zdroj a inspirace pro dnešní ženy“; v pátek 19. 10. 2015 od 9.00 do 12.00 na farním středisku. Součástí 

programu bude i společná adorace v kapli a možnost svátosti smíření. Vstupné dobrovolné. Hlídání dětí 

zajištěno po předchozí domluvě – 30 Kč/hod/dítě. 

 

PROGRAMY PRO DĚTI A RODIČE 

 Úterky motivované knihou (v Čítárně) - M. R. Štefánika 26 – programy pro rodiče na RD a jejich děti  

od 0 do 6 let děti motivované knihou, lektorka Pavla Čermáková; vždy od 9:00;  

6. 10., 13. 10., 27 10. – Příběhy Ferdy mravence. Účastnický poplatek: 30 Kč/ dítě, rodiče neplatí.  

 Sedmikrásek (probíhá na farním středisku) – 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).  

Účastnický poplatek: 10 Kč/dítě. Zveme nové maminky. Začínáme 23. září. 

 Dopolední hlídání v herně na farním středisku – po osobní domluvě na tel. 731 402 395. 

 Pečení misijních koláčků – 17. 10. 2015 v 16.00 na farním středisku. Zábavné pečení misijních koláčků a 

dalšího pečiva, které se budou prodávat o Misijní neděli 18. října. 

 Dobrodružný výlet se skřítkem Čítárníčkem pro celou rodinu motivovaný knihou Maxipes Fík;   31. 10. 

2015 od 15.00 – do cca 17.00.  Sraz na konci Bludovské ulice. Akce se koná  jen za příznivého počasí. V 

případě dotazů  -  tel. 731 402 395. 

 

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk) 

 Čítárna pro veřejnost - vždy ve středu od 15:00 do 18:00 tzv. „Koloběh knih“ - knihy můžete přinést, 

vyměnit za jiné či si je odnést domů, vše za dobrovolný příspěvek 

 Španělský týden v Čítárně (20. – 23. října 2015) 

o úterý 20. října - od 9:00 – program pro děti motivovaný španělskou dětskou literaturou (pohádka, zpívání, 

vyrábění – příspěvek 30 Kč) 

o čtvrtek 22. října od 10:00 do 11:00 – předčítání ze španělské barokní poezie a prózy pro seniory 

o pátek 23. října - od 18:00 – večerní Čítárna v duchu španělské literatury se studentkou španělštiny 

Bc. Klárou Vychopeňovou. 
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MARKÉTA MARIE ALACOQUE 
*22. července 1647 L'Hautecour, Francie  

† 16. října 1690 Paray-le-Monial, Francie 

 

 

Svatá Markéta Marie Alacoque byla francouzská mystička 

a řeholnice řádu vizitantek; zasloužila se o zavedení svátku Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova a patří k největším ctitelům a apoštolům Božského Srdce. 

Malé městečko Paray-le-Monial s jedinečnou bazilikou Nejsvětějšího Srdce 

je stále cílem mnoha poutníků z celého světa, aby se v kapli Navštívení 

modlili u místa posledního odpočinku této světice, tedy tam, kde se během 

svého řeholního života obětovala za svět a kde se jí zjevilo láskou hořící 

Ježíšovo Srdce. Markéta byla svatořečena papežem Benediktem XV.  

dne 13. května 1920. Je patronkou sirotků, nemocných dětskou obrnou a 

ctitelů Srdce Ježíšova. Církev si její památku připomíná 16. října. 

 

Markéta Marie Alacoque se narodila v r. 1647 v malé vesnici ve východní Francii. Byla dcerou 

královského notáře, pátá ze sedmi dětí. Když bylo dívce osm let, umírá na zápal plic její otec a Markéta je poslána 

na výchovu ke klariskám do města Charolles, kde zůstává dva roky. Po návratu z kláštera pobývala Markéta se 

svou matkou a sourozenci u strýce, do jehož rukou přešel všechen majetek rodiny Alacoque. Strýc však s nimi 

zacházel jako se služebnictvem.  

V té době Markéta vážně onemocněla dětskou obrnou, několik let nemohla chodit, léky nepomáhaly. 

Ve čtrnácti letech byla uzdravena, což Markéta považovala za zázrak a posílilo to její rozhodnutí pro duchovní 

život. Markétina matka však měla s dcerou jiné plány a pokoušela se ji provdat. I přes matčino naléhání zůstala 

Markéta pevná ve svém rozhodnutí sloužit Bohu.  

Ve dvaadvaceti letech byla Markéta biřmována 

a přijala jméno Marie. O dva roky později, v srpnu r. 1671, 

se Markéta stala novickou řádu Navštívení Panny Marie 

(vizitantky) ve městě Paray-le-Monial v Burgundsku  

(asi 30 km severozápadně od jejího rodného místa). 

Nevynikala praktičností a při plnění úkolů byla pomalejší a 

neobratná, což vedlo ke kritice od spolusester 

i představených. Výtky přijímala s pokorou a trpělivostí a 

klidně pokračovala, jak jen uměla. Ve svém jednání 

projevovala upřímnou laskavost. Ostatní nemohli pochopit 

její mystický život ani plnou skutečnost jejího povolání a 

podle toho s ní jednali. Spolusestry vůči Markétě projevovaly 

odpor a kdykoli se naskytla příležitost, ponižovaly ji. 

Životní pravidlo, dané sestrám od zakladatele jejich 

řádu, sv. Františka Saleského, říkalo: „Zásluha kříže spočívá 

nikoli v jeho tíži, ale ve způsobu, jak ho neseme.“ Markéta se 

snažila ho stále nést s velkou láskou, neboť to byl podle ní 

způsob dávající kříži smysl a cenu. Od Ježíše byla obdařena 

milostmi a vychovávána k hlásání jeho poselství jak pro 

tehdejší dobu, tak pro další staletí v celé církvi.  

Od mládí mívala Markéta vize Kristovy tváře.  

Dne 27. 12. 1673 při adoraci v klášterní kapli jí Pán Ježíš 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Charolles
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paray-le-Monial
https://cs.wikipedia.org/wiki/Burgundsko
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ukázal své Srdce a řekl: „Mé Božské Srdce plane tak silnou láskou k lidem, že už nemůže v sobě zadržet plameny 

hořící lásky. Žádá si, aby se co nejvíce rozšířily tvým prostřednictvím, zasáhly všechny lidi a obohatily je svými 

poklady.“ 

Markéta zakusila jakousi neviditelnou stigmatizaci. Ježíš si vyžádal její srdce, ponořil je na chvíli do svého 

a jakoby v plamenech jí je vrátil zpět. Markéta vnímala, že její srdce bylo odejmuto, i ránu ve svém boku. Měla tak 

podle příslibu cítit, jak se její srdce až do konce života postupně stravuje jako hořící oheň, což jí mělo být 

znamením prokázané milosti i milostí budoucích a utvrzením, že nejde o přelud. Po několik dnů od stigmatizace se 

Markéta pohybovala jen s velkým vypětím sil, bolest ale byla pro ni velmi drahá a podle jejího hodnocení 

pociťovala až nebeskou slast.  

Další dvě významná zjevení zažila Markéta v r. 1674. Kristus řekl tehdy své důvěrnici: „Hleď, to je Srdce, 

které lidi tolik milovalo, že se v žádném ohledu nešetřilo, nýbrž se vyčerpalo a zmařilo, aby jim dokázalo svou 

lásku, a sklízí za to od většiny lidí jen nevděčnost skrze neúctu a svatokrádeže, skrze chlad a pohrdání, které mi 

prokazují v této svátosti lásky – v eucharistii. Největší lásku mi prokážeš, budeš-li moje Srdce ctít a rozšiřovat 

k němu úctu v mé církvi.“ Ježíš tímto žádá od církve ustanovení svátku ke cti svého Srdce, který se nyní slaví 

v pátek po oktávu Božího Těla. Markétu obzvlášť povzbuzuje k přijímání eucharistie, jak často jen může, zejména 

na první pátky v měsíci.  

Také Markétu požádal o noční bdění před prvním pátkem, hodinu před půlnocí, s připomínáním si jeho 

agónie v Getsemanech. Zde mají původ "Svatá hodina" před prvním pátkem a svaté přijímání na první pátky 

v měsíci. Jedná se o modlitby s prosbami o milosrdenství pro hříšníky a o zmírnění hořkosti, kterou Ježíš 

pociťoval, když zůstal od apoštolů opuštěn. Markétě dal Pán podíl na utrpení, které prožíval na Olivové hoře, a 

později jí vyjevil, že na tomto místě snášel víc než při 

dalším utrpení, protože se zde viděl opuštěn nebem i 

zemí a byl zatížen všemi hříchy celého lidstva.   

V následujících letech věnovala Markéta 

veškerou sílu a energii šíření pobožnosti k Srdci 

Ježíšovu. Vyzvala i francouzského krále, aby zasvětil 

zemi Božskému Srdci. V roce 1684 se stala asistentkou 

představené a další rok vychovatelkou novicek.  

V té době zavedla v klášteře společné uctívání 

Božského Srdce.   

Markéta vybízí, abychom do Božského Srdce, 

které je hlubinou všeho dobra, vložili své skutečné 

potřeby, ponořili všechny své smutky a utopili v něm 

svá trápení. Dále doporučuje vše, co konáme, 

v modlitbě odevzdat Pánu. „Nedaří se vám modlitba? V tom případě proste Boha, aby Ježíšova vřelost nahradila 

všechnu vaši vlažnost.“ 

Svatá Markéta se stala vědomou smírnou obětí, nahrazující nevděk těch, pro které se Ježíš obětoval 

do krajnosti. Po šestnáct let každý čtvrtek a nakonec při své vlastní smrtelné agonii doplňovala na svém těle míru 

Kristova utrpení, zcela ve smyslu slov apoštola Pavla: „Nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení 

Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev.“ (Kol 1, 24)  

Sestra Markéta Marie zemřela v pověsti svatosti 16. října 1690. K její beatifikaci došlo 18. 9. 1864 

papežem Piem IX., svatořečena byla dne 13. 5. 1920 papežem Benediktem XV.  Církev spatřuje Markétin význam 

v tom, že jejím prostřednictvím se úcta k Božskému Srdci stala známou, což nakonec vedlo k zavedení příslušného 

svátku. Samotná úcta k Ježíšovu Srdci je stará jako křesťanství samo. Její základy se nacházejí v Písmu, ve spisech 

svatých otců i nejstarších světců a mystiků. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci zjevuje světu milosrdného Boha. Je 

rozšířena po celém světě, o čemž svědčí zasvěcení mnoha kostelů Ježíšovu Srdci. U nás je známý chrám 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Praze na Královských Vinohradech, který je vystavěn podle návrhu věřícího 

slovinského architekta Josipa Plečnika. 

http://www.srdcepane.cz/
http://www.srdcepane.cz/
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Dvanáct Kristových zaslíbení  

R. 1685 obdržela Markéta Marie od Ježíše dvanáct zaslíbení 

pro ty, kteří budou žít podle evangelia a ctít Ježíšovo Srdce: 

 

1) Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav 

2) Vnesu pokoj do jejich rodin 

3) Potěším je v jejich trápení 

4) Budu jim útěchou v životě a zvlášť ve smrti 

5) Vyleji hojné požehnání na jejich práci 

6) Hříšníci najdou v mém srdci pramen, nesmírný oceán 

milosrdenství 

7) Lhostejné duše se stanou horlivými 

8) Horliví dospějí k velké dokonalosti 

9) Požehnám všechny domy, kde bude vystaven a uctíván 

obraz mého Srdce 

10) Kněžím dám milost pohnout i nejzatvrzelejším srdcem 

11) Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém 

srdci a nikdy z něj nebudou vymazána 

12) Všem, kteří budou přijímat eucharistii na první pátek 

v měsíci nepřetržitě po devět měsíců, slibuji milost pokání při 

umírání: nezemřou v nemilosti, ani bez svátosti. Mé Srdce jim 

bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života. 

 
Dvanácté přislíbení se pro milost, kterou slibuje, nazývá „velké přislíbení“. Hlavním úkonem tohoto 

přislíbení je svaté přijímání po dobu devíti po sobě jdoucích prvních pátků. Ve zjevení sv. Markétě se nepřímo říká: 

“Svaté přijímání na první pátek vnímej jako úkon úcty k Ježíšovu Srdci, v tom stejném duchu jako samotný svátek 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.“ 

Počet devět není nějakou magií, ale umožňuje, abychom se naučili věrně přistupovat k svatému přijímání 

v delším období, a tak se stali lépe disponovanými přijmout větší milosti a duchovní dary. Nejlepší zárukou jsou tu 

Ježíšova slova: “Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den… Kdo jí tento 

chléb, bude žít navěky.“ (Jan 6,54;58) 

  

 

Modlitba k sv. Markétě Marii Alacoque 

 

Svatá Markéto Marie Alacoque,  

Bůh si tě vyvolil, aby zjevil světu 

božskou krásu Ježíšova Srdce,  

jeho nekonečnou dobrotu, 

jeho milosrdenství bez mezí, jeho zářící světlo. 

Učiň, abychom i my mohli vložit 

svůj život do jeho Srdce. 

  

Srdce Ježíšovo, vylij hojnost své lásky 

na hříšné, aby se vrátili k tobě, 

na věřící, aby žili pro tebe, 

na misionáře, aby svědčili o tobě, 

na nemocné, aby se v tobě uzdravili, 

na umírající, aby se ti odevzdali. 

Dej mi srdce dobré, upřímné a ochotné,  

schopné milovat a trpět, 

odpouštět a těšit, 

prožívat každý okamžik života 

jako velkolepý dar tvé nekonečné lásky. 

  

Srdce Ježíšovo, 

prameni lásky, pokoje, pravdy a naděje, 

důvěřuji ti a odevzdávám se ti. 

Svatá Markéto Marie, 

oroduj za nás! 

 Anička Rozsívalová  

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=zaslibeni-bozskeho-srdce
http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=zaslibeni-bozskeho-srdce
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O RYTÍŘÍCH NEJEN V ŠUMPERKU 
 

Možná ne všem šumperským občanům je známo, 

že v našem překrásném městě již od dubna roku 2013 funguje 

dobrovolnické centrum Maltézské pomoci. Řád maltézských 

rytířů datuje více než 900 letou tradici v pomoci potřebným na území České republiky a v duchu těchto tradic se 

snažíme pomáhat i nyní. 

Svoji službu stavíme na křesťanských hodnotách, i když náboženské smýšlení není podmínkou pro naše 

dobrovolníky a ani pro příjemce našich služeb. Naše činnost je realizována ve dvou programech, a to: 

 pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením  

 sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny.  

 

Jaká je konkrétní náplň služby dobrovolníků 

v programech?  

V současné době máme 24 aktivních 

dobrovolníků ve dvou přijímajících organizacích, 

z toho dva dobrovolníci pomáhají v obou 

organizacích.   

Klienty Domova důchodců v Šumperku, p. o., 

pravidelně navštěvuje 20 dobrovolníků, náplní jejich 

času s klienty je zejména doprovod na tolik potřebné 

procházky, společné trávení volného času četbou, 

hraním společenských her, rozhovorem. Pomáháme 

také při organizaci větších společenských akcí pro 

seniory, jako soutěže ve stolních hrách, Mazaný Filip, 

tradiční Josefovská zábava nebo Sportovní hry. Někteří dobrovolníci zpívají pro radost s kytarou, jiní zajišťují 

pravidelné bohoslužby. Za první pololetí jsme vykázali 485,5 hodin dobrovolnické služby s klienty. 

Za dětmi z dětského centra Ostrůvek, o. p. s., odloučené pracoviště Šumperk, dochází 6 dobrovolníků, čtyři 

z nich navštěvují děti pravidelně každý týden, ostatní spolupracují na společných akcích pro děti. Od začátku 

tohoto kalendářního roku se podařilo plavání v Aquacentru na Benátkách, navštívit s dětmi karneval na farním 

středisku římskokatolické církve v Šumperku, uspořádat velikonoční program pro děti, výlet s opékáním na 

Nových Domkách, výlet do Pradědovy galerie v Jiříkově realizovaný z grantu města Šumperk a přivítání prázdnin 

táborákem na zahradní slavnosti. Celkem jsme uskutečnili 134 hodin dobrovolnictví za první pololetí roku 2015. 

Spolupracujeme také s Domovem důchodců v Libině, p. o., v současné době hledáme zájemce pro tuto 

organizaci. 

Město Šumperk nám v tomto roce poskytlo dotaci 

na činnost Centra a grant na výlety pro děti z dětského 

domova. 

Čtyři z našich dobrovolníků byli nominováni 

na cenu Ď za Olomoucký kraj.  

Možná pojem rytířství působí poněkud nadneseně 

v naší uspěchané a materialisticky orientované době, ale já 

jsem přesto přesvědčena, že dobrovolníci svým přístupem 

k životu splňují tuto charakteristiku postojem svého srdce, 

které neváhají proměnit v činy. 

Aneta Svozilová, koordinátor centra Maltézské 

pomoci v Šumperku 
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ROZHOVOR S NELLY FREHAROVOU, 

DOBROVOLNICÍ MALTÉZSKÉ POMOCI, CENTRUM ŠUMPERK  
 

Co pro Tebe dobrovolnictví znamená, co Ti konkrétně přineslo do Tvého života? 

Znamená pro mě dávat radost a úsměv starším lidem a také respekt už jen pro to, že můžu poslouchat zážitky, 

zkušenosti z prožitého života a mohu je předávat dále. Přineslo mi spoustu věcí: hřejivý pocit u srdíčka či to,  

že si můžu plnit svůj sen a být tu užitečná pro někoho druhého. 

Jak si se o možnosti dobrovolnictví dozvěděla? 

Dozvěděla jsem se to od bratra mé kamarádky. Bohužel jsem to dělala jen rok a je mi líto, že jsem nemohla víc. 

Z jakého důvodu činnost ukončuješ a jak ji hodnotíš? 

Důvod je budoucnost. 

Chci se posunout dál, 

vyrůst, ještě nabrat víc 

zkušenosti, ale nikdy 

nezapomenu pomáhat. 

Chci zlepšit sama sebe a 

zároveň tu být pro lidi, 

kteří to budou potřebovat, 

je to můj životní cíl. 

Činnost hodnotím 

neskutečně úžasně. 

Už proto, že jsem si 

mohla splnit svůj sen a 

když jsem viděla, jak se ti 

staří lidé usmívají, byla 

jsem tak šťastná a cítila 

jsem, že to je to, co chci 

dělat. Moc bych za tuto 

šanci chtěla moc poděkovat.  

Co by si navrhovala změnit v systému náboru a zapracování nových dobrovolníků? 

Určitě bych chtěla poděkovat Anetě, která mi vše pořádně ukázala, pověděla a vždy tu byla pro mě. Ale jsem 

smutná z toho, že jsem se o dobrovolnictví dozvěděla tak pozdě. Už od 9. třídy jsem snila o možnosti pomáhat 

lidem a myslím si, že kdybych to dělala od té 9. třídy, že bych pomohla ještě více a lépe než teď. Můj názor je, že 

by bylo dobré dávat letáky i na základní školy, alespoň pro deváťáky. Domnívám se, že je spousta žáků, kteří mají 

takový sen jako já. A měli by dostat šanci. Vím, že by pak toho bylo hodně na ty, co se o dobrovolníky starají, ale ti 

starší lidé tam někoho potřebují. Vždyť jsou tam sami a jen leží a nic nemůžou dělat. Viděla jsem staré lidi, kteří by 

si chtěli s někým popovídat, sdělit jim svoje zážitky. Jsou sami a opuštění a je to smutné. Proto si myslím, že by 

bylo dobré zkusit to i s těmi deváťáky. 

Jak vnímáš potřebnost dobrovolnictví pro seniory a zdravotně znevýhodněné klienty sociálních služeb? 

Přínos pro lidi v domově je úžasný. Starší lidé jsou šťastní, dozví se od dobrovolníků spoustu zajímavých věcí a 

zároveň dobrovolníkům spoustu věcí a zkušeností mohou předat a  ti ty zkušenosti pošlou třeba dál. Víte je celkem 

smutné, když lidé v domově jen leží a bohužel čekají na smrt a nikdo za nimi nejde. Jsou úplně opuštěni. A přeci, 

když ten dobrovolník za nimi chodí, zpříjemňuje jim chvíle a ti lidé se mají alespoň na co těšit.  
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Dobrovolnické centrum Maltézské pomoci v Šumperku prosí o pomoc lidi, jimž není lhostejný osud rodin 

se zdravotně postiženým dítětem či mladým dospělým. Rádi bychom zprostředkovali dobrovolnickou 

službu následujícím sociálně potřebným rodinám: 

„Mám 34letého syna schizofrenika a hledám muže, který by mu v mé nepřítomnosti dělal společnost, 

povídal si s ním, doprovodil ho do obchodu, apod. Další informace na tel. 776110442 nebo na emailu: 

planciosa@seznam.cz.“ 

 

Dobrovolníky potřebují také tito dva klienti sociálních služeb Dětský Klíč, o. p. s. 

„Společnost dobrovolníka hledají pro své syny dvě rodiny ze Šumperka. Chlapci mají fyzický věk 

mezi 20 až 30 lety a potřebují sdílet své radosti a starosti s člověkem ochotným je blíže poznat, trávit 

s nimi dvě hodiny týdně v domácím prostředí, případně je doprovodit na procházku do blízkého 

okolí.“ 

 

Bližší informace podá pravidelně v úterý od 16:00 do 17:00 nebo dle domluvy 

Bc. Aneta Svozilová  

Kostelní náměstí č. 4, 787 01 Šumperk 

tel. +420 731 626 112, e-mail: sumperk@maltezskapomoc.cz 

www.maltezskapomoc.cz 

Děkujeme 

 

 
Výročí posvěcení  

kostela v Bludově – Hody 

18. ŘÍJNA 2015 

9:00  slavnostní mše svatá  

    celebruje P. Jan Ston 

14:30 svátostné požehnání 

 

 

 

 

 U P O Z O R N Ě N Í !  

V sobotu 17. října, kdy se v Brně koná Národní eucharistický kongres,  

musíme omezit bohoslužby v děkanátu.  Proto se ruší v tento den mše svaté: 

 

- v Šumperku v 8.30 hod. 

- v Hraběšicích v 17.00 hod. 

- v Bušíně v 18.45 hod. 

- v Olšanech v 17.30 hod.  

 

mailto:planciosa@seznam.cz
mailto:sumperk@maltezskapomoc.cz
http://www.maltezskapomoc.cz/
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VŘESOVÁ STUDÁNKA. 
 

 

V sobotu 12. 9. se sešlo asi 70 poutníků na Vřesové Studánce 

na pouti k Panně Marii Bolestné. Protože Červenohorské sedlo je 

uzavřeno, jeli jsme s mužem autobusem na Ramzovou. Cestou se 

k nám přidali přátelé z Rapotína, a tak jsme v dobrém rozpoložení 

dojeli k cíli. Za velmi nejistého počasí nás lanovka vyvezla na Šerák. 

Nahoře jsme se schovali do chaty, dali si polévku a čekali. Za chvilku 

začalo vykukovat sluníčko a nakonec jsme putovali v pěkném počasí. 

Překvapením pro mě bylo množství lidí, kteří se nahoře sešli. Poutní 

místo totiž navštívili farníci z Drahotuší nedaleko Hranic se svým 

panem farářem. Nemilým překvapením bylo, že zmizel stolek, který 

sloužil jako obětní stůl.  Nahradily ho lavičky naskládané na sebe, 

nic nemohlo zhatit úmysl sloužit mši svatou na dávném poutním místě, které, jak všichni doufáme, bude jednou 

obnoveno.                               

Dana Ponížilová 

 

 

KDO MĚ NEZAPŘE PŘED LIDMI, TOHO JÁ NEZAPŘU PŘED BOHEM. 
 

Po čtyřech letech intenzivní práce byl v sobotu 26. 9. 2015 

ve Wroclavi (na diecézní úrovni) uzavřen proces blahořečení sestry Marie 

Paschalis a devíti družek. Tyto sestry alžbětinky byly v době od února 

do května 1945 zavražděny ruskými vojáky, když bránily svoji čistotu 

nebo nemocné, o které pečovaly. Jedna z nich, sestra Marie Paschalis, 

byla zastřelena ruským vojákem v Sobotíně, když se starala o nemocné, 

proto pozvání do Wroclavi dostal i současný duchovní, o. Milan Palkovič. 

Sám se nemohl do Wroclavi vypravit, a tak poslal zástupce. Mezi 

zúčastněnými byl i o. Piotr Grzybek ze Starého Města.  

Slavnost se konala ve Wroclavské katedrále zasvěcené umučení 

sv. Jana Křtitele. Zahájila ji postulátorka procesu, s. Miriam Zajac. Poté 

byly zapečetěny dokumenty o mučednické smrti každé z 10 sester, aby mohly být převezeny do Říma k dalšímu 

zkoumání. Mši sv. předsedal Jósef Piotr Kupny, arcibiskup wroclavský, za účasti biskupů a kněží. Kostel byl 

zaplněn převážně sestrami alžbětinkami. Otec arcibiskup v kázání připomněl, že příklad sester nám ukazuje, že je 

možné být věrný Kristu až do konce. I v dnešní době nám mají 

tyto mučednice co říci, a to nejen zasvěceným životem, ale také 

svými ctnostmi. Všechny svědčily před smrtí, že náleží Kristu. 

Mši svatou doprovodily sestry krásným zpěvem, 

přímluvy byly v polském, německém i českém jazyce, což nás 

potěšilo. Následovalo agapé nedaleko katedrály, na které jsme 

byli také pozváni. Byl to krásný den, jak řekla jedna ze sestřiček 

alžbětinek: „Bardzo milo“. Nyní je proces blahořečení předán do 

Říma. Sestry alžbětinky nás prosí a vyzývají, abychom se 

modlili na přímluvu sestry Marie Paschalis o milost uzdravení 

duše či těla někoho z našich bližních, kdo uzdravení potřebují. 

          Dana Ponížilová  
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CHARITA OSLAVILA „SVŮJ“ DEN. 
 

„Ze svého chleba dávej hladovému a ze svých oděvů nahým. Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství, 

a tvé oko ať nezávidí, když prokazuješ milosrdenství.“ Tob 4,16 

 

Den Charity připadá na svátek sv. Vincence (27. 9.), který je považován 

za zakladatele charitního díla. Sv. Vincenc de Paul pocházel z jihozápadu Francie. 

Z prostého pasáčka se stal knězem. Později vystudoval církevní právo a působil v 

Paříži i v lyonské diecézi. Zde začal organizovat svépomocnou péči o chudé a 

nemocné zakládáním charitativních bratrstev. V r. 1625 založil misionářskou 

kongregaci lazaristů. Vychovával spolupracovníky ke konání skutků milosrdné lásky. 

Jeho snahou bylo pomáhat dětem i starcům, dívkám i matkám, chudým, nemocným i 

vězňům. Na zajištění péče o chudé a nemocné založil s Ludvíkou de Marillac 

kongregaci "Dcer křesťanské lásky." Zemřel v 79 letech. Je patronem charitativních 

organizací, vychovatelů v seminářích, sirotků a zajatců. 

Charita Šumperk oslavila tento den společně s farností mší svatou a tradiční 

potravinovou sbírkou. Potraviny ze sbírky pomáhají po celý rok lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Doplňují tak 

pomoc, která je těmto osobám poskytována z prostředků Tříkrálové sbírky. 

Možná si kladete otázku, jak v Charitě potraviny přidělujeme. Tuto činnost má na starosti vyškolený 

sociální pracovník. Ten vede se žadatelem o pomoc rozhovor, kterým zjišťuje, jak se osoba dostala do nouze, jaký 

má příjem, zda jsou v rodině děti, nemocní či senioři. Poté navrhne tříčlenné komisi formu pomoci. 

Snahou je, aby byla pomoc poskytnuta okamžitě. Na většině lidí, kteří pomoc dostanou, je vidět vděčnost 

za rychlou pomoc, protože se dostávají do situací, kdy nemají i několik dní peníze na obživu.  

Obezřetní jsme však při opakovaných žádostech. Často se stává, že si někteří lidé pletou Charitu se 

supermarketem a rádi by dostávali pomoc zdarma opakovaně. Opakovaná pomoc bývá poskytována převážně 

rodinám s dětmi. Nikdy neposkytujeme finanční hotovost a půjčky. Zájemcům rádi vysvětlíme detaily pomoci.  

Jsem ráda, že jste se mnozí k potravinové sbírce, a tím i k Charitě, připojili i letos a umožnili tím pomoc 

lidem, kteří se dostali do nouze.  

Podrobné informace o výsledcích sbírky přineseme v příštím čísle časopisu TAMTAM. 

za Charitu Šumperk Marie Vychopeňová 

 

 

POMOC UPRCHLÍKŮM 

Po neuvěřitelných reportážích v televizi a fotkách a diskuzích na internetu jsme se rozhodli, 

že pojedeme pomáhat uprchlíkům do Srbska. Tři dny jsme strávili na srbsko – chorvatské hranici u města 

Šid. Hodně lidí se nás ptalo, proč tohle děláme. Nejspíš v tom určitou roli hrál i přístup státu a některých 

lidí v našem okolí, se kterým nesouhlasíme, a tak trošku na truc jsme se rozhodli, že chceme něco udělat. 

Přestože jsme byli připravení na náročnost této práce, první den byl hodně těžký. Žádné fotky a videa 

ze zpráv a internetu nedokážou objektivně ukázat, jak tito lidé, kteří nyní nikam nepatří, trpí a strádají.  

Viděli jsme lidi vyčerpané, třesoucí se zimou, zraněné, vystrašené, zároveň ale pokorné 

a neskutečně vděčné za každou maličkost. Viděli jsme lidi, kteří toužili po bezpečí, kteří milují své rodiny a 

chtějí je ochránit. Viděli jsme LIDI. Jeden muž ze Sýrie mi řekl: „Až teď, po dvou měsících cesty, se 

konečně začínám cítit jako člověk.“ Často bylo naší náplní práce jen povídání si s těmito lidmi, kteří 

mnohokrát ani nevěděli, kde právě jsou a co s nimi bude dál.  

Párkrát v noci kolem mě stálo třeba deset uprchlíků. Ani na chvilku mě ale nenapadlo, že bych 

měla mít strach. Víc se bojím bouřek, šílených řidičů a zlých, nenávistných lidí.  
 

Marie Valentová, Martin Večeřa, Filip Valenta 
 

RÁDI BYCHOM SE S VÁMI PODĚLILI O NAŠE ZÁŽITKY!  

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO FARNÍ KAVÁRNY V NEDĚLI 11. 10. PO MŠI SVATÉ V 9.00 HOD.   
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Drazí, právě jste si 

přečetli výzvu k podpoře 

pronásledovaných křesťanů. Já, 

pokud mi to povinnosti dovolí, 

rád do Prahy pojedu. Myslím si, 

že je to skvělá iniciativa a 

přiznám se, že mne opravdu 

mrzí, když časopis CSI, který 

máme v kostele, vidím ležet 

nepovšimnutý a občas ho musím 

i vyhodit do popelnice. Dostávám 

každého čísla 25 kusů a nikdo si 

jej nebere, i když je zcela 

zdarma. Pak toho víme opravdu 

málo o trpících křesťanech ve 

světě. Zrovna v tomto týdnu jsem 

tam donesl další číslo… 

V poslední době pořád 

slyšíme o uprchlicích. Ano, právě 

křesťané jsou ve válkou zmítané 

Sýrii a na mnoha jiných místech 

světa v té nejobtížnější situaci. 

Ať si myslíme, co chceme, 

o kvótách, bez ohledu na 

nekonečné hádky politiků, rychle 

se blíží doba, kdy bude třeba 

jednat a podat pomocnou ruku 

konkrétním potřebným lidem. 

Na „vysoké úrovní“ státních a 

církevních činitelů se hledá 

způsob a cesty, jak pomáhat těm, 

kteří si opravu zachránili holý 

život a ne toliko těm, kteří jen 

touží po německém dobrobytu. 

Nechceme jednat zbrkle a na vlastní pěst. Nemůžeme být ale hluší k výzvě papeže, který volá všechny farnosti 

v Evropě k otevřenosti. I naši biskupové nás vyzvali k tomu, abychom hlásili své možnosti a na příjem uprchlíků se 

už teď připravovali. Na jejich pokyn Charita zřídila speciální web, kde je možné se k pomoci přihlásit,  

aby - až přijde čas a dovolí nám to státní úřady - bylo snadnější potřebné přidělit.  

Proto se obracím na vás s prosbou, abyste se hlásili, pokud jste ochotni a máte možnost pomoci 

s případným přijetím jedné rodiny uprchlíků do farnosti. Ať jsou to možnosti ubytovací či možnost finanční 

podpory, jazykové dovedností či cokoliv jiného, co vás napadne – pokud si myslíte, že můžete pomoci, přihlaste se 

(nejlépe na farní e-mail: fasumperk@ado.cz). Situace je velmi složitá a může se stát, že naše pomoc bude dokonce 

zneužitá… I s tím musíme počítat. Ale před Pánem mají cenu jen skutky lásky a ta „všechno omlouvá, všemu věří, 

nad ničím nezoufá, všecko vydrží,“ jak nám říká Písmo svaté.  

Jak se bude situace vyvíjet, a dostanu další konkrétnější informace, budu vás informovat. Na všechny trpící 

kvůli válce pamatujme také v modlitbě.  

„Pokud máme ještě čas, prokazujme dobro všem, ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi do stejné rodiny“. 

Tato slova sv. Pavla z Listu Galaťanům jsou dnes výjimečně aktuální. Pronásledovaní křesťané jsou naše rodina. 

Akce solidarity 14. října v Praze to má připomenout i nám.  

P. Slawomir  
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Kluci a děvčata! 

V minulém čísle časopisu jsem se krátce 

představil. Minulou sobotu proběhla naše 

seznamovací „párty“. Už tedy není nutné, abych 

o sobě něco psal.  

 

Dnes vás zvu na připravované akce: 

Pivo s knězem 

Máš nevěřícího kamaráda a chceš mu ukázat, že i kněz je normální člověk? Tak ho vem na pivo. 

v pátek 9. 10. ve 20.00 hod. v Cafe&Bar Templ, Langrova 10  

 

Děkanátní výlet na Kraličák – nejen pro mládež! 

Dnes už tradiční akce je opět tady: výstup na Kraličák. Možná se i projedeme na slonovi ☺.  

sraz v 7.00 hod. na vlakovém nádraží v Šumperku ve středu 28. 10. 2015. 

zváni jsou všichni farníci i ti starší, ale mladí duchem!!! 

 

 

Camino 

Všichni mladí, pozor! Akce, na kterou jste celý rok čekali, je tady! Modlitba, hry, sport a k tomu super kamarádi. 

Jsi na 2. stupni ZŠ? Tak neváhej a přijeď na středisko v Šumperku. 

začátek v pátek 13. 11. v 19.00, zakončení v sobotu 14. 11. v 17.00 

potřebuješ: buchtu k páteční večeři, spacák, karimatku, příspěvek 50,- Kč 

přihlášky: do neděle 8. 11. na e-mail: mladezsumperk@seznam.cz 

 

Církevní silvestr 

Nebaví tě jen tak sedět doma? Tak zajeď na faru do Rudy nad Moravou a zažij nezapomenutelný Církevní silvestr!  

v sobotu 28. 11. 2015 (podrobné info v listopadovém Tam&Tamu) 

 

Adorace 

Chvíle s Pánem ve společné modlitbě. Potom na čaj, film a možnost přespání na středisku v Šumperku. Každou 

první sobotu v měsíci: 3. 10., 7. 11., 12. 12., a 9. 1. v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku, pokaždé v 19:00 hod. 

s sebou: karimatka, spacák a spousta dobrého k mlsání  

Ke každé akci bude vyvěšen plakátek s podrobnějšími informacemi. Jste srdečně zváni!! 

 
 

 

MINISTRANTSKÉ OKÉNKO 

Opět bych rád vybídl kluky od pěti let k ministrování! Ministrantské schůzky 

probíhají každý pátek v čase 16:30 – 19:00. Těší se na vás vedoucí: Ondra 

Havlíček, Jirka Heiser a pan kaplan. 

Víte, že … 

… ministrantské webové stránky spravuje také náš pan kaplan (tedy já )? 

… na nich naleznete také modlitbu za ministranty olomoucké arcidiecéze? 

… vznikly v roce 2010? 

… máme svůj ministrantský prapor, který požehnal otec arcibiskup Jan Graubner? Viz foto. 

Připomínám adresu: www.ministranti.info. 

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

http://www.ministranti.info/
mailto:vildap@seznam.cz
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Naši nejmilejší školou (a školkou) povinní, 

máme tu říjen a s ním spoustu parádních věcí – začátek katechezí, krásný podzim, očekávaný Eucharistický 

kongres a taky další stránku jenom pro Vás. Pro mladší je připraven úkol inspirovaný příběhem o tom, jak k němu 

maminky přinášely své děti, pro starší jsou tu doplňovačka ze všech říjnových evangelií. 

Příjemné chvilky s Tamtamem   

 

Kategorie I. – mladší děti (do 7 let)  

Evangelista Marek pro nás píše o tom, jak maminky nosily děti k Pánu Ježíši a on je bral do náručí, kladl 

na ně ruce a žehnal jim. Pár takových obrázků, jak to tenkrát mohlo vypadat, máme tady ↓. Najdete cestu 

bludištěm, která obrázky spojí? 

 

                             

 

Kategorie II. – starší děti (od 8 let) 

Kdo z vás už do kostela nějaký ten pátek chodí a má uši otevřené, tomu určitě nebudou následující 

citáty Pána Ježíše z říjnových evangelií cizí. Doplňte na vynechaná místa tu správnou 

z nabídnutých možností a z vyznačených písmenek (pouze těch správných možností) poskládejte 

jméno evangelisty, který tyto výroky zaznamenal.  

 

„Nechte ……… přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží ………..“  

a) zvířata, les  b) rodiče, náruč  c) děti, království 

„Spíš projde velbloud uchem ………., než vejde ………… do Božího království.“ 

a) hrnce, opilý  b) jehly, bohatý  c) tašky, ulhaný“ 

„Dej, ať v tvé  ………   …………..  jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ 

a) zahradě, usneme  b) předsíni, postáváme c) slávě, zasedneme 

„Jdi, tvá ………. tě ……….!“ 

a) víra, zachránila b) sestra, volá   c) učitelka, hledá 
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Opět vás zdravím po měsíci, který utekl hrozně 

rychle. Už za několik dnů prožijeme spolu s celou 

církvi v ČR velkou událost: Eucharistický kongres. 

Pokud jste se přihlásili, očekávejte informace od svých 

kněží ohledně času a míst odjezdu autobusů atd. Pokud 

jedete po vlastní ose, přihlaste se u nich pro vstupenky, které budete potřebovat. Pokud jet nemůžete, zorganizujte 

si čas tak, abyste mohli co nejvíce z přenášeného programu sledovat v TV Noe či poslouchat na Proglasu. Podrobné 

informace se vám dostávají do rukou v podobě barevného letáku přiloženého do každého výtisku Tam&Tamu. 

To nejdůležitější je nezůstat netečným, ale co nejvíce využit nabízený program pro svůj duchovní život či 

náboženské vzdělání. Toto je už opravdu na každém z nás osobně. Přeji vám ať je tato událost pro vás přínosem. 

Byla by škoda, kdyby se stala nevyužitou příležitostí. 

V časopise je přiložená i druhá příloha. Je to brožurka Dobrá kniha Karmelitánského nakladatelství. Takto 

namísto obvyklé jedné doporučované knihy, dostáváte doporučení celou řadu. Je z čeho vybírat. Podzim a zima je 

obvykle dobrým časem na čtení knih. Pokud vás něco zaujme, vše si můžete objednat buď přímo v nakladatelství, 

nebo v Šumperku ve farním knihkupectví na pastoračním středisku po nedělních bohoslužbách. Můžete se také 

ozvat přímo paní Valentové (telefon: 731018197 nebo 583212733) nebo napsat na faru v Šumperku. Mnohé 

z nabízených knih lze přímo zakoupit u ní či v šumperském kostele. Něco lze si také zapůjčit ve farní knihovně. To 

hlavní je zájem…  

 

Po těchto dvou úvodních odstavcích bych rád věnoval prostor záležitosti, na kterou opravdu není prostor ve 

farních ohláškách, a hlavně není možné být všude, ve všech farnostech o tom mluvit. Letos jsem poprvé, 

u příležitostí kázání o Eucharistii, navštívil všechny farnosti děkanátu. (Dělali jsme to všichni kněží a bylo to 

logisticky dosti složité). Jsem ale rád, že jsem vás jako děkan všechny navštívil. Teď ale spíše využiji stránky 

Tam&Tamu, abych vám řekl něco o úkolech děkana, místoděkana, fungování děkanátu, spolupracovnících děkana. 

Vybídl nás k tomu sám pan arcibiskup, který v letošním roce na jaře osobně vizitoval všechny děkanáty 

Olomoucké arcidiecéze a dával důraz na to, aby spolupráce a pastorační úsilí probíhalo nejen v jednotlivých 

farnostech, ale i na úrovni děkanátu. Tak do toho. 

Čím je děkanát? Děkanát je v římskokatolické církvi územní jednotka menší než diecéze a větší než 

farnost, obvykle sestavená z několika farností. Slovo „děkan“ je odvozeno z latinského decanus (zástupce deseti). 

Toto číslo však už dávno neplatí, třeba v našem děkanátu je farnosti 16 a farářů 6. Pokud ovšem pojedete do Čech, 

uslyšíte namísto slova děkanát název okrskový vikariát a namísto funkce děkana se setkáte s pojmem okrskový 

vikář. Jsou to ale rozdíly v pojmenování vzniklé jen tradicí. 

V čele děkanátu je děkan, který je do tohoto úřadu jmenován na pět let, poté může být jmenován zase na 

pět let atd. Počet těchto opakování není omezen. Je pomocníkem biskupa v řízení diecéze na území svého děkanátu, 

svolává kněze na pravidelná setkání, má právo vizitace a další práva a povinnosti vůči kněžím a farnostem svého 

děkanátu. Děkanát je totiž tvořen několika farnostmi, v jejichž čele stojí farář. Děkan tyto farnosti vizituje – to 

znamená zjišťuje jménem místního biskupa pastorační, administrativní a ekonomický stav jednotlivých farností a 

pomáhá, aby vše bylo v pořádku dle směrnic církve. Účastní se také porad na arcibiskupství a koordinuje 

pastorační činnost diecéze a farností. Má se také postarat o nemocné kněze a zajišťuje, aby se kněžím jeho 

děkanátu dostávalo duchovní pomoci, také se co nejlépe stará o ty kněze, kteří se ocitli v nesnázích nebo je tíží 

různé problémy. Jeho povinnosti stanoví Kodex kanonického práva a partikulární právo diecéze.  

 

Děkana jmenuje podle svého uvážení biskup diecéze a může ho také svobodně odvolat. Funkce děkana také 

není vázána na určité místo či úřad faráře. To znamená, že děkanem šumperského děkanátu může být klidně např. 

farář z Bludova či Hanušovic nebo také kněz, který v děkanátu není farářem vůbec, jen tam bydlí. Třeba 

v přerovském děkanátu jsem byl děkanem jako farář ve Vlkoši u Přerova a děkanem sousedního šternberského 

děkanátu je dnes farář z Uničova. V celé olomoucké diecézi je 21 děkanátů, náš je ten nejsevernější. Pokud budete 

někdy v přednáškovém sále na farním středisku v Šumperku, můžete si vše nastudovat. Visí tam velká mapa celé 

arcidiecéze, na které jsou jednotlivé děkanáty i farnosti vyznačené. Tyto mapy mají i kněží v ostatních farnostech.  
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Nejbližším spolupracovníkem děkana v rámci děkanátu je místoděkan. Tradičně se u nás říká právě 

místoděkan a ne víceděkan. Některé škodolibé jazyky tvrdí, že je to proto, aby si nemyslel, že je „více“ než děkan a 

také, že jediným jeho úkolem je… pohřbít děkana, pokud ten umře. Není to ale pravda. Má spolupracovat 

s děkanem na všech děkanských úkolech a také ho zastupovat na jednáních či vizitacích, pokud je to potřeba. 

Někdy také opravdu nastoupí na „místo“ děkana v případě jeho odchodu či úmrtí. (Tak se to stalo, když jsem se na 

Přerovsku stal děkanem po smrti, Šumperákům známého, P. Oldřicha Ulmana). Místoděkanem šumperského 

děkanátu je v současnosti P. Piotr Grzybek, farář ze Starého Města pod Sněžníkem. Podobně jako děkan je 

jmenován vždy na pět let, třeba opakovaně.  

Kromě místoděkana má děkan další spolupracovníky, kteří působí nejen ve svých domovských farnostech, 

ale v celém děkanátu. V Arcidiecézi olomoucké jsou to: kaplan pro mládež, vedoucí Centra pro rodinu, zástupce 

katechetů, technický administrátor, děkanátní účetní, pastorační asistent Charity a nemocniční kaplan. Tito lidé jsou 

jmenování arcibiskupem na návrh děkana. Samozřejmě pokud jde o pastoračního asistenta Charity či nemocničního 

kaplana ve spolupráci s ředitelem charity či vedením nemocnice. Někteří z nich jsou zaměstnanci arcibiskupství, 

jiné platí částečně Charita, škola či zdravotnické zařízení.  

Rád bych vám je v Tam&Tamu postupně představil. Minule jsme tu měli rozhovor s P. Vilémem, který je 

kaplanem šumperským a zároveň kaplanem pro mládež. Nemusí to ale takto být. Několik let u nás zastával tuto 

funkci P. Milan Palkovič, farář z Velkých Losin. Úkolem kaplana pro mládež je animovat a koordinovat pastoraci 

mládeže v děkanátu ve spolupráci s místními kněžími. Setkává se s animátory mládeže, stará se o jejich formaci a 

snaží se pomáhat zvláště tam, kde společenství mladých nefunguje. Sám otec Vilém se vám také představil 

na stránce pro mládež, která se snad stane stálou součástí našeho časopisu. Věřím, že jeho působení, které teprve 

začíná, pomůže mladým v děkanátu vytvořit společenství a pomáhat si vzájemně na cestách křesťanského života.  

V tomto čísle jsme posadili do křesla pro hosta Davida Vašatu, který je děkanátním technickým 

administrátorem. Je ve služebním poměru k arcibiskupství a metodicky ho řídí vedoucí stavebního odboru 

olomoucké kurie. Jak nám napovídá samotný název, má na starosti technické a administrativní záležitosti. Řekl 

bych, že je to takový děkanátní úředník, hlídač zákonů a předpisů, organizátor oprav, bezpečnostní kontrolor, 

jednatel a manažer... I když sám není statutárním zástupcem žádné z farností, těmi jsou všude kněží, jeho rukama 

procházejí úřední doklady, smlouvy, stavební návrhy, on zařizuje jejich schválení různými úřady a arcibiskupstvím 

i samotné podpisy zodpovědných osob. Více vám o své práci řekne v rozhovoru on sám.  

Rozhodl jsem se všechny děkanátní spolupracovníky pozvat do křesla pro hosta také proto, abyste se 

dozvěděli nejen o úkolech, které plní. To bych vám mohl napsat já sám. Ale každý z nich má, kromě náplně práce, i 

„svou tvář“, kterou možná znáte z kostela a ani nevíte, že je to spolupracovník děkana. Každý z nich má své 

koníčky, rodinu, povahu – prostě lidský rozměr, který stojí za poznání. Takže: teď začínáme, pokračování příště. 

Moc všechny zdravím.                     P. Slawomir
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PAVEL JAJTNER 

ZAJISTÉ, EXCELENCE! 

 

37. 

Jeruzalém 

 Je únor roku 2000. Cestuji do jordánského Ammánu na naši pravidelnou blízkovýchodní konferenci. Ammán 

je překvapivě zelený, leží v nadmořské výšce kolem sedmi set metrů a kopce kolem města zachytávají vláhu. 

Máme jedno volné odpoledne. Vzdálenost mezi Ammánem a Jeruzalémem je nevelká, snad něco přes stovku 

kilometrů. Cesta je to podivuhodná. Znamená stále klesat, až k Jordánu, který je několik kilometrů nad ústím spíše 

potokem než řekou, vsadil bych se, že říčkou neprotéká víc než dva tisíce litrů za vteřinu. Allenbyho most je 

nedaleko ústí Jordánu do Mrtvého moře, kolem pustá krajina holých kopců, šedivých, hliněných, rozbrázděných 

erozními rýhami. Zeleň a rákosí jen na březích. Ostnaté dráty a zbraně na obou stranách. Mír je zde křehký. 

Kontrola na hranicích mi připomíná naši nedávnou totalitní minulost. Na severu je vidět paneláky Jericha. A zase 

stoupáme. Někde uprostřed kopcovité krajiny míjíme milník s nápisem sea level. Míjíme chatrče beduínů 

z rezavého vlnitého plechu, vrak traktoru. Několik velbloudů, koz a ovcí. Propast staletí. Bída a technika. Starověk 

a konzumní globální společnost současnosti. To nejde dohromady. Ale i to je tvář současné Svaté země. 

 Konečně Jeruzalém. Je také na kopcích, ještě výše než Ammán, kolem osmi set metrů nad mořem. Hluk, 

příliš mnoho hluku a chaotický dopravní provoz. Paneláky. Ohavné paneláky na kopcích. Svaté město je obehnáno 

hradbami. Jejich starobylost však klame. Jsou středověké, turecké. 

 Čekají na nás pan a paní Bassovi. Nabídli se našemu velvyslanci v Tel Avivu, že nám budou v Jeruzalémě 

dělat dobrovolné průvodce. 

 Ptám se pana Basse: 

 „Je slovo Jeruzalém pouhý název, nebo má nějaký význam?“ 

 „Jsou to dvě slova a význam mají. Ur Šalom znamená město míru, město pokoje. Ten název mu dali ti, kteří 

zde žili před Židy.“ 

 To je pro mě významné zjištění. Znamená to, že v této zaslíbené zemi židovského národa již někdo žil. Byli 

to Filištíni, Pelištejci, Palestinci. Ostatně již ve Starém zákoně se píše o dobytí Jericha. Historické právo na určité 

území je obtížné definovat. Domnívám se, že není poctivé jej uplatňovat. Podle této logiky my Češi patříme na 

Sibiř. Germáni byli v české kotlině přece před námi. Ale před nimi tam byli Keltové. A kdo tam byl před Kelty? 

Kvůli „historickému právu“ na zaslíbenou zemi zemřelo mnoho Židů a ještě více Arabů. Názor mnohých z nich, 

zejména těch mladších, vyjádřila jedna mladá židovská žena v televizní reportáži: 

 „Zaslíbená země se stala Bohem a sionismus náboženstvím. Jen tak je možné vysvětlit, že ti, kdo sami byli 

obětí genocidy, genocidu prováděli.“ 

 Její otec se stydí, když má na kameru vylíčit, jak se ve válce v roce 1947 podílel na vyvraždění celé arabské 

vesnice, mužů, žen i dětí. Nelze to ospravedlnit. Ničím. Ani válkou, ani dobou a názory, které tehdy panovaly. Tím 

méně historickým nárokem na zemi, která už před nimi někomu patřila … 

 I manželé Bassovi byli obětí nacistické genocidy. Ukazují mi tetování z Terezína. Přežili. Kdyby přežil jeden 

z nich, byl by to zázrak. Co teprve, když přežili oba? I manželé Bassovi byli nadšeni sionismem. Ještě v roce 1945 

odjeli z Československa, kde je ostatně nic dobrého nečekalo, do Palestiny a zakládali kousek na sever od Tel 

Avivu kibuc. Vysázeli tam s ostatními nadšenými kolonisty pomerančovníky a avokádovníky, pracovali do úmoru 

a dělili se s ostatními o výsledky své práce. Budovali lepší svět ve své zaslíbené zemi. Padesát let poté se zde voda 

na zavlažování stala tak drahou, že museli přihlížet, jak jejich sad usychá a mění se v poušť. 

 Přejíždíme údolí potoka Kidron, novozákonní Cedron. Jako chlapec jsem si vždy při čtení pašijí 

představoval, jak se pán Ježíš se svými učedníky brodí potokem. „Překročil potok Cedron,“ stojí v příběhu 

evangelia. Jsem zklamán, žádný potok už zde není. Ale je tu zahrada s prastarými olivovníky. Tyto stromy – možná 

jako jediné z celého Jeruzaléma – jsou autentické. Jen ony, možná, pamatují Kristovo utrpení v samotě a úzkosti, 

když jeho věrní spali a on se potil krví. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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 Křížová cesta, via crucis, Via Dolorosa, je arabský orientální bazar. Hlučný, plný krámků s kýčovitým 

zbožím a masovými výrobky z jihovýchodní Asie. 

 Zkouším si představit, kde asi Ježíš pod křížem upadl poprvé, kde se díval do tváře své matce a 

jeruzalémským ženám, kde se Šimon z Kyrény pokoušel uniknout římským vojákům, aby nemusel pomáhat nést 

kříž neznámému odsouzenci, ale nejde mi to. Tu a tam je výklenek či kaple, které připomínají to či ono zastavení. 

Ale bazar, súk, vítězí. 

 V chrámě Božího hrobu kvete svatokupectví, kupte si svíci, pane, kupte si obrázek, suvenýr, sir, a různé 

církve se dohadují, komu chrám patří. A přece se zde stala největší událost dějin. 

 Zeď nářků, to jediné, co zbylo z jeruzalémského chrámu. Před rozlehlým prostranstvím kontroly jako na 

letišti, vojáci se zbraněmi. Cesty se zde rozdvojují: jedna vede ke Zdi nářků a druhá, po lávce, na chrámovou 

plošinu. Dnes je tu ještě klid. Za půl roku vystoupí na chrámovou plošinu po lávce za kontrolním rámem Ariel 

Šaron a začne druhá intráda. Vkládám do štěrbiny mezi obrovskými kvádry papírek s přáním. Chtěl bych se sem 

ještě někdy vrátit. Se svými blízkými. V novém čase, kdy tu bude víc klidu a času k usebrání. 

 Ani to, co se tu děje dnes, nemění nic na významu Kristova kříže pro dějiny a pro každého z nás. Ten 

prázdný hrob je místem, kde mají dějiny svůj nový počátek. Ať už byl ten hrob kdekoli, jisté je, že byl za tímto 

městem. Odtud zazářilo lidem světlo vzkříšení a vykoupení. 

 Tak přece jen je v Jeruzalémě něco autentické: je to Jeruzalém sám. Jeruzalém, který přes nános staletí 

plných násilí a utrpení vnímám jako místo, kde stále vychází světlo z prázdného hrobu. 

 

 

38. 

Salcburk 

 V prvních letech po revoluci byli všichni sousedé Československa a později Česka stále ještě okouzleni 

novou svobodou. Bylo to jako zjevení. Také organizátoři salcburského festivalu (Salzburger Festspiele) si pokládali 

za čest zvát jako zvlášť zajímavé čestné hosty výrazné osobnosti z bývalé východní Evropy. Prezident Havel mezi 

nimi nesměl chybět. 

 Festival v roce 1993 probíhal od 24. července do 30. srpna. Mimořádnou událostí toho roku bylo uvedení 

opery Claudia Monteverdiho Korunovace Poppey (L´incoronazione di Poppea) k 350. výročí úmrtí skladatele. 

Dirigoval ji specialista na starou, zejména barokní hudbu Nikolaus Harnoncourt. 

 Odpoledne přiletěl pan prezident s doprovodem, v němž nemohly chybět dvě ženy – tlumočnice paní 

Brabcová a tajemnice slečna Brabencová, na salcburské letiště. 

 Bydleli jsme v přepychovém hotelu Sacher Salzburg, Österreichischer Hof, pět hvězdiček, jak jinak, 

na břehu řeky Salzachu. Z hotelové restaurace je úchvatná vyhlídka na panorama starého města. Na siluetu hradu 

Hohensalzburg na skalnatém vrchu, na zelené kupole chrámů na levém břehu Salzachu i na lesnatý kopec 

Mönchsberg. Voda v Salzachu proudí rychle a má šedomodrou barvu, je to voda z alpských ledovců. 

 Po představení Poppey se celá delegace vrací auty do hotelu. Je pozdě večer, určitě už po 23. hodině. 

Chystám se do vany. V tom zvoní telefon. 

 „Dobrý večer. Tady Brabencová. Pane velvyslanče, pan prezident vás zve na pivo. Máte-li zájem, za deset 

minut se sejdeme v recepci.“ 

 „Určitě přijdu.“ 

 Tak jsem se zase oblékl, sešel do dvorany hotelu, která byla současně recepcí, plná exotických tropických 

rostlin a světla, a vyrazili jsme do nočního Salcburku. Pro rakouskou ochranku to byl oříšek, ale šli statečně s námi. 

Hledáme obyčejnou pivnici v uličkách na pravém břehu Salzachu. Chlapci z ochranky nás vodí na samé lepší 

adresy. Jsou to však příliš luxusní restaurace. Panu prezidentovi se nelíbí. Až konečně nacházíme pravou 

studentskou putyku s příznačným názvem Zum Fidelen Affen (U věrné opice). Je tam pěkně plno, urostlé číšnice 

v dirndlech roznášejí piva v poklusu, kolem pultu je hrozen žíznivých hostů, kteří si dávají to své jedno na stojačku. 

Správný cvrkot a oblaka cigaretového dýmu. 
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 Číšník nás vede na jakémsi pódiu poblíž výčepu. Usazuje nás ke dvěma stolům, kde jsou také místní 

štamgasti. Pan prezident si odkládá sako a zapaluje si, tehdy ještě kouřil. Pivo už se nese. Připíjíme si řízným 

mokem a oceňujeme jeho kvalitu, která si s českými pivy nezadá. 

 Naproti nám sedí muž středních let a upřeně nás pozoruje. Pak se osmělí a povídá panu prezidentovi bez 

známky protokolárních okolků: 

 „Nejste vy Havel?“ 

 „Jsem.“ 

 „Tak vidíš,“ otáčí se muž k sousedce, „já to věděl a dobře, že jsem se vsadil.“ 

 Pak se na nás s úsměvem podívá a říká téměř slavnostně: „Pánové, zvu vás, vyhrál jsem láhev koňaku!“ 

 Večer příjemně utíká a zavírací doba se blíží. Byly to krásné časy, když se chodívalo s prezidentem na pivo. 

Tehdy jsme ještě věřili, že láska a pravda může zvítězit nad lží a nenávistí. Snažili jsme se sloužit této myšlence a 

naplnit tento sen. Ale sen zůstává snem. Teď už to vím, teď už to víme. Myslím, že toho roku byl pan prezident 

Havel na Salzburger Festspiele naposledy. Pohltila ho rutina prezidentského úřadování. Časem přestal chodit 

s lidmi kolem sebe na pivo. Možná, že mu někdo poradil, že se to nehodí, že to není podle prezidentského 

protokolu. 

 Uplynulo jedenáct let. Jiné místo a jiný čas. Podivuhodné jsou cesty našich osudů a podivuhodná jsou 

setkání po letech i souvislosti. Paní Hanna Suchocká, někdejší polská premiérka, nyní velvyslankyně Polska při 

Svatém stolci ve Vatikánu a tedy má současná kolegyně, mi při společném vzpomínání na ty časy říká: 

 „První léta po revoluci byla krásná. Všude nás přijímali s otevřenou náručí. Na salcburském festivalu v roce 

1990 jsem jednou při slavnostní večeři seděla s Václavem Havlem po pravici a Václavem Klausem po levici. Jeden 

Václav se tvářil smrtelně vážně a důležitě a poučoval. Ten druhý mě hladil po ruce a říkal mi Haničko …“ 

 

 

 

39. 

Můžeme mluvit česky 

 Středa před Velikonocemi 2003: Diplomatický protokol Svatého stolce sděluje, že slavnostní předání 

pověřovacích listin Svatému otci bude v pondělí 28. dubna 2003 v 11 hodin. Rodinní příslušníci jsou vřele vítáni. 

Instrukce o chování a oblečení při slavnostní audienci se doporučuje. (Když diplomaté něco doporučují, je to 

povinné.) To zjistím až později. Nepředbíhat. Honem dávám vědět domů do Přibyslavi, abych mohl předem 

písemně sdělit, kolik nás bude. Ženy nemají – jak jinak – co na sebe. Jinak překvapivě málo námitek. 

 A už je to tady: 28. duben. Frak, vyznamenání, plná polní, jak tomu krásně a výstižně říkával už pan doktor 

Halas. Ženy v černém. Závoj nepovinný. 

 „Audience bude v kabinetu Auly Pavla VI.,“ sděluje mi pracovník vatikánského protokolu cestou v autě, 

„protože Jeho Svatost skončí těsně před tím velkou audienci s poutníky.“ 

 „Jak budete mluvit?“ šeptne mi ještě, „anglicky, francouzsky, německy?“ 

 „V tom případě německy,“ odpovídám, ale nejistě, protože ještě zvažuji, v kterém jazyce je riziko přeřeknutí 

nejmenší … 

 Nemám čas se vzpamatovat. Vystupujeme z vozu, švýcarský gardista s halapartnou vzdává čest, žádný 

předpokoj, žádné čekání, vstupuji do prostě zařízené místnosti, jen kříž a gobelín s obrazem rybáře Petra 

kráčejícího po vlnách galilejského moře. Svatý otec už mě očekává. Přistupuji k němu a podávám mu ruku. I on 

vstává. Těžce zkoušený chorobou, vězeň svého těla. Ale v jeho očích vidím, že duch unaven není. Říkám německy 

připravenou větičku o tom, jak mě těší, že se mohu osobně setkat s člověkem, který tak významně ovlivnil světové 

dějiny a přinesl nám svobodu. Svatý otec usedá se šibalským pohledem přimhouřených očí. V těch očích je 

všechno: síla jeho charismat, otcovské pochopení i tíha odpovědnosti za budoucnost této nemocné planety. 

 „Můžeme mluvit česky,“ říká s širokým úsměvem. Hned je to jiné. To není otázka znalosti či neznalosti 

jazyka, ale lidského přístupu, mimořádně přátelského gesta. Je v tom velká symbolika společných křesťanských 

kořenů i slovanství. Aspoň tak tomu rozumím.  
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 Svatý otec se dál zajímá, odkud pocházím, čím byli rodiče, co jsem dělal před pádem komunismu. Nikdo pro 

něho není nepatrný. Pozoruhodné. 

 Pak se osměluji a kladu otázku: 

 „Vaše Svatosti, jak se díváte na Evropskou Unii?“ 

 „Je to dobrý projekt. Ze všeho nejvíce potřebuje Evropa duši. Návrat ke svým křesťanským kořenům … To 

je důležitější než blahobyt … Je třeba stavět na tom, co trvá … Společně lze vykonat více dobra …“ 

 Žádné diplomatické fráze: lidský rozhovor, srozumitelné myšlenky a umění naslouchat. Nástupní projevy 

jsou napsány a vyměněny, dostane je tisk. Proč ztrácet čas jejich čtením? Tady se u stolu scházejí dva lidé a je 

dobré využít čas, jenž plyne. Protokol se počítá na minuty. 

 „Listiny,“ zavelí šeptem prefekt papežského domu biskup Mons. James Michael Harvey. 

 Vstávám, abych Svatému otci slavnostně předal pověřovací listiny v červených deskách. Bdělý prefekt mě 

s citem, ale energicky sráží zpět do křesla. 

 „Při předávání musíte sedět,“ šeptne mi decentně do ucha.  

Předávám tedy znovu, podle protokolu vsedě, snažím se zamumlat jakousi omluvu a pokoušejí se o mě mdloby: 

Pozdě si uvědomuji, že to tak skutečně stálo napsané v oněch písemných podkladech k předávání pověřovacích 

listin, které jsem si měl nastudovat před audiencí. Kdo nevěří, tomu to mohu ukázat černé na bílém. Četl jsem to, 

ale nic tomu nenasvědčuje. Z protokolu jsem propadl. 

 Laskavý pohled Svatého otce napovídá, že už viděl i horší věci. 

 Pak, v leteckém tempu, pod taktovkou neúprosného pana prefekta a jeho protokolistů s pohledy upřenými na 

hodinky přicházejí spolupracovníci a rodina. Zdraví: „Chvála Kristu a Marii!“ Svatý otec odpovídá česky: „Až na 

věky.“ Vidím na všech, že je to pro ně velký okamžik. Na památku dostávají všichni růženec, já ještě navíc 

pamětní medaili. Fotografování. Svatý otec nám žehná a loučí se. Vozíček už je připraven. Odcházíme a na 

čerstvém vzduchu přicházím zase trochu k sobě. Jako by už to ani nebylo. Bylo to jako neskutečný sen … 

Zapomněli jsme – jak jinak – předat osobně svůj dar. Další nedostatečná na vysvědčení z diplomatického 

protokolu. Byla to malovaná moravská kraslice. Dávám ji panu prefektovi s prosbou, aby ji předal dodatečně. Slíbil 

mi to. Příležitostně se zeptám, jak se Svatému otci líbila. 

 Infarktové situace nekončí: Po skončení audience, za doprovodu švýcarských gardistů, přejíždíme na severní 

stranu baziliky a přes Sixtinskou kapli vstupujeme v průvodu do baziliky sv. Petra. Kráčíme pomalu a já se dívám 

na strop, na Michelangelovu fresku Stvoření člověka. Ukazováček vztažené Boží ruky se dotýká ukazováčku 

prvního člověka. Sílu tohoto symbolu nelze popsat … Umělcova inspirace zde nemohla čerpat jen ze zdrojů 

lidských … Postranní vchod baziliky se otvírá … Doprovázející monsignor už mě hlídá a raději mi všechno říká – 

pěkně po lopatě a předem – dvakrát: francouzsky i anglicky. 

 „V bazilice vás budou čekat kanovníci, podáte jim ruku a přivítáte se s nimi.“ 

 Teď už nesmím udělat chybu. Opravdu tam čekají. V jejich doprovodu jdeme nejprve do kaple a k oltáři 

Nejsvětější Svátosti. Na klekátku, se svou dobrou ženou Ludmilou po pravici, se potichu, krátce modlím. 

Vzpomenu na maminku a tatínka: Ti by měli radost! Ale oni o tom beztak vědí a mají z toho radost. To mě na tom 

dojímá nejvíc. Pak průvod směřuje k oltáři Panny Marie, Pomocnice křesťanů. Švýcarská garda v nádherných 

renesančních uniformách, v barvách žluté a modré na červeném podkladu, které ale nenavrhl nesmrtelný 

Michelangelo Buonaroti před pěti stoletími, jak se všeobecně má za to, nás doprovází. Dělá pro průvod místo, 

protože bazilika je plná turistů, kteří fotografují vítanou atrakci. Mohu jen doufat, že v popředí zájmu nejsme my, 

ale gardisté. I tak si připadáme jako exoti. Ale vážnost a slavnostní povaha překryje tento chvilkový pocit: U oltáře 

Panny Marie s Ludmilou tiše latinsky zpíváme Salve Regina. Pan kanovník se radostně přidává. Přes všechny 

hranice, přes propasti dějin, přes vzdálenost národních tradic a mentality, přes tíhu politických zvratů nacházíme ve 

vznešeném jazyce pradávné liturgie společnou řeč. Nelze potlačit slzy. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria! 

Nakonec krátké zastavení a modlitba u hrobu svatého Petra: Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus vládne 

všem … Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat … Když se u jižní brány baziliky (tzv. Porta 

della Preghiera) loučíme, tiskne nám pan kanovník ruce o poznání vřeleji. 

pokračování příště 
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