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Drazí bratři a sestry, prožíváme krátké 

mezidobí. Tento měsíc – 11. 2. – slavíme s celou 

církví Pannu Marii Lurdskou a také Světový den 

nemocných. Výzva z Lurd je stále aktuální – čiňte 

pokání, modlete se růženec, já jsem Neposkvrněné 

Početí. Ona je naše Matka – maminka chce dobro 

nás všech, Ona se za nás přimlouvá, vede nás 

k Ježíši Kristu, Spasiteli světa. 

Zaujal mě list nemocným z roku 2016 

od Otců arcibiskupa Jana a biskupa Josefa, 

ve kterém se píše: „Potřebujeme se navzájem. 

Máme si vzájemně pomáhat na cestě ke svatosti. 

Týká se to nás všech, chudých i bohatých, 

zdravých i nemocných, silných i slabých. Bůh je 

na straně chudých, slabých a nemocných. Proto 

matka církev nese ve svém srdci ty, kdo nesou kříž 

nemoci či bezmocnosti, různé obtíže věku, 

kdy jsme omezeni v pohybu postupným slábnutím 

a kdy se bojíme, že „bude hůř“. Ale není tomu 

zcela tak. „Kříž nese ty, kteří jej nesou.“ I když se 

někdy můžeme cítit bezmocní, závislí na pomoci 

druhých. Zrajeme, dozráváme, vše, co jsme dostali, 

„vracíme Dárci“ s díky a láskou. Proměňte touto 

vírou i vy, naši nemocní přátelé, všechny své 

obtíže v krásný dar lásky pro Ježíše. (Jak říká 

sv. Matka Tereza: „Dělejme ze života něco 

krásného pro Boha.“)  

Mysleme na to, jak a čím obdarujeme Jeho. 

„Láskou na lásku Pánu odpovídáme.“ Ať se nám 

aspoň něco z toho podaří!“ 

žehná P. František Janíček

 

 

 

 

2. únor Svátek Uvedení Páně do chrámu 

3. únor  4. neděle v mezidobí 

5. únor  památka sv. Agáty, panny  

 a mučednice 

6. únor  památka sv. Pavla Mikiho a druhů, 

 mučedníků 

8. únor  sv. Jeronýma Emilianiho 

9. únor sobotní památka Panny Marie 

10. únor  5. neděle v mezidobí 

11. únor Panny Marie Lurdské 

17. únor 6. neděle v mezidobí 

21. únor  sv. Petra Damianiho, biskupa  

 a učitele církve 

22. únor svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

23. únor památka sv. Polykarpa, biskupa  

 a mučedníka 

24. únor 7. neděle v mezidobí 
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MŠE SVATÁ 

 

Nyní se dostáváme do další části mše svaté, a to do Bohoslužby oběti. Začíná přinesení darů chleba a vína a 

zároveň je připravován oltář. Aby chléb (hostie) mohl být platně konsekrován, musí splňovat „podstatu chleba“. 

Tím byla uznána pouze voda a mouka, a z ničeho jiného se proto hostie nevyráběly a nevyrábějí. Při výrobě 

mešního vína nesmí být užito žádných přídavných látek, jako jsou barviva, aromata či cukry. „Jde vlastně 

o přívlastková vína, což znamená, že se mešní víno nijak nedoslazuje, ale pracuje se pouze s přírodním cukrem,“ 

Dary jsou přineseny na oltář, který je skutečným středem mše svaté.  

Než Pán Ježíš při poslední večeři rozlámal chléb, vzdal za 

něj Bohu díky; podobně vzdal díky také za kalich s vínem, než jej 

podal svým učedníkům. Preface je tedy do určité míry jádrem 

eucharistické modlitby, protože při ní kněz jménem církve vzdává 

Bohu díky za Ježíše Krista a za spásu, kterou nám Ježíš přinesl svou 

smrtí a zmrtvýchvstáním, případně za určité tajemství naší víry, 

které se slaví v daný den.  

Preface začíná úvodními výzvami kněze: Pán s vámi – 

vzhůru srdce – vzdávejme díky. Jedná se vlastně o podobné pozvání 

jako u jiných modliteb ve mši, které začínají vybídnutím. U preface 

je obyčejné modleme se nahrazeno vzdávejme díky, protože se nejedná o pozvání k ledajaké modlitbě,  

ale k modlitbě chvály a díků, která mocí Ducha svatého promění dary položené na oltář i věřící, kteří je budou 

přijímat. Vsuvka vzhůru srdce vypovídá o směru křesťanské modlitby: křesťané se modlí nikoli na Západ, nikoli 

na Východ, ale vzhůru k Otci, podobně jako se modlil Ježíš.  

V hlavní části preface se kněz jménem Božího lidu rozvzpomíná na konkrétní momenty z Ježíšova života, 

smrti a vzkříšení, případně připomíná charakteristiky liturgického období nebo svatých, jejichž památka se slaví 

a na jejichž životě se Kristovo tajemství zrcadlí. Za tyto konkrétní skutečnosti kněz Bohu vzdává díky.  

Slovy „a proto tě oslavuje…“ kněz shrnuje předchozí konkrétní díky. Dodává, že Boha nechválí pouze ti, 

kdo jsou v tuto chvíli přítomni na mši, a dokonce, že chválu nezpívají na prvním místě tito konkrétní lidé. 

Při eucharistické modlitbě stojíme pod otevřenými nebesy, skrze něž k nám doléhá zpěv svatých a andělů stojících 

v nebi před Božím trůnem a před Beránkem.  My své slabé hlasy přidáváme k proudu jejich chvály a zažíváme 

už kousek toho, co nás čeká jednou na věčnosti. Liturgie, mše svatá, eucharistická modlitba – nic z toho není 

na prvním místě naším dílem, naší činností: jedná se o připojení se k nebeské liturgii, kterou slaví ukřižovaný 

a vzkříšený velekněz Ježíš.  

Při konsekrační epiklezi (před proměňováním) vztahuje kněz ruce nad dary chleba a vína: ruce drží 

natažené, u sebe, obrácené dlaněmi dolů. Je to gesto naznačující moc sestupující shora dolů, které nacházíme také u 

jiných svátostí. V závěru eplikléze dary žehná znamením kříže. Protože se jedná o odlišné gesto, ruce nejprve sepne 

a pak teprve pravou rukou dělá znamení kříže. Slova epikleze má kněz říkat nahlas tak, aby věřící mohli dobře 

slyšet a připojit se nasloucháním k jeho modlitbě.  

Pouze Duch svatý a 

modlitba církve způsobují, že se 

chléb a víno stávají obětí Kristova 

Těla a Krve, tentýž Duch a 

modlitba církve působí, že se obětí 

příjemnou Bohu stávají životy 

křesťanů. Duch svatý vede chválu 

církve nad chlebem a vínem, 

tentýž Duch svatý vede křesťany, 

aby byl chválou Boží celý jejich 

život.   
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Eucharistická modlitba není pouhou modlitbou, pouhou „obětí chvály“, ale je to aktualizace skutečnosti: 

Kristovy velikonoční oběti. 

Text první eucharistické modlitby (až na několik drobností) nebyl měněn, aby se tak ukázala 

návaznost tradice římského ritu. Tématem tohoto kánonu je oběť.  

Druhá eucharistická modlitba je (vyjma několika drobností) citací spisu Apoštolská tradice  

(215 - 220) připisovaného Hippolytovi. Tématem je svátostné společenství, Duch svatý a především jednota. 

Tématem třetí eucharistické modlitby je, že Bůh shromažďuje kolem sebe lid, který tváří v tvář 

Bohu přináší oběť chvály. 

Čtvrtá eucharistická modlitba začíná krátkým hymnem chvály. Vše stvořené oslavuje Boha. Člověk 

je stvořen jako ústa všeho stvoření, jako kněz Vesmíru. Po zpěvu Sanctus jsou shrnuty dějiny spásy, které 

vrcholí ve slavení eucharistie. 

Reforma II. vatikánského koncilu zavedla odpověď lidu na anamnesi. Známe ji jako Vyznání víry. Jedná se 

o velmi citlivou invokaci. Měla by vyvěrat ze srdce, protože je přítomna v samém středu slavení Božích tajemství. 

Uvádí nás do Boží reality. Sestupujeme do hlubin Božích, do tajemství, které sice známe, ale jehož podstata je 

příliš velká, než abychom ji mohli do důsledku pojmout. 

Prosby v eucharistické modlitbě vyjadřují, že eucharistie se slaví ve společenství s celou církví: 

jak nebeskou, tak pozemskou a že se přináší oběť jak za ni, tak i za všechny její členy, živé i mrtvé, kteří jsou 

povoláni k účasti na vykoupení a spasení získaném Kristovým tělem a krví. 

Závěrečnou doxologií (Skrze něho a sním a v něm...) se vyjadřuje oslava Boží; stvrzuje a uzavírá ji 

společné zvolání lidu: Amen. 

podle Liturgie.cz a dalších zdrojů zpracoval Michal Zahálka 

 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 SKONČILA 

 … OHLÉDNUTÍ ZA NÍ 
 

V období 1. – 13. ledna 2019 jsme se mohli setkat s koledníky, kteří věnovali svůj čas a síly k potěšení 

druhých svým zpěvem, dobrým slovem, zvěstováním o Ježíši a také k následné pomoci potřebným v našem 

děkanátu. Za jejich výdrž a obětavost děkujeme!  Pán Bůh zaplať. 

Velké díky patří místním asistentům v jednotlivých 

farnostech a obcích, kteří vykonali mnoho práce před, během  

i po sbírce v rámci účasti při organizaci. Velmi si ceníme práce 

klientů z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s., kteří nám letos 

pomohli s přípravou materiálů. Jsme rádi, že nám pomáháte  

a že tu jste. 

V neposlední řadě děkujeme všem dárcům, kteří ochotně 

přijali tříkrálové koledníky a přispěli nám na pomoc pro lidi, kteří si 

nedokáží se svou tíživou situací poradit sami, pro seniory apod. 

Pevně věříme, že máme všichni dobré vzpomínky na tuto 

sbírku a v příštím roce se těšíme na další spolupráci. A pokud se 

nám něco trochu nepodařilo, prosíme o pochopení, zorganizovat 

sbírku je náročné. Pokusíme se v příštím roce nedostatky napravit. 

Takže ještě jednou velké Pán Bůh zaplať a teď už konečně 

k výsledkům, na které čekáte. 
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VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019  
 

Podrobnější informace o tom, jak a kde se 

koledovalo v celé republice, najdete na našich stránkách 

www.sumperk.charita.cz vpravo dole, stačí jen 

rozklikávat a porovnávat obce a částky dle libosti . 

Všímat si také můžete toho, na co budou peníze charitou 

použity – jedná se o tzv. záměry, které jsou 

„předběžnými“ plány a které teprve až po schválení 

komisí ACHO Olomouc jsou charitou realizovány. 

Každá finanční částka, které je investována, 

je zaevidována v účetnictví a kontrolována. 

Stále platí, že z celkového výtěžku TKS 

zůstává 58 % pro náš region, 15 % využívá na své 

projekty Arcidiecézní charita Olomouc, 10 % putuje 

na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní 

projekty a 5 % pokrývá režii sbírky, 5% krizový fond, 

2% nouzový fond. Možná si říkáte, proč v regionu 

nezůstane větší část… Využití sbírky je nastaveno tak, 

aby se pomáhalo tam, kde je třeba … nejen doma. 

 Znovu bych ráda vysvětlila, jak je to se 

„záměry TKS“. Tyto záměry se formulují již v září, 

říjnu, kdy ještě vůbec netušíme, jaká částka se vybere 

a co bude třeba v následujícím roce řešit. Proto 

ke změně či upřesnění může dojít i v průběhu roku – 

vždy to závisí na potřebách regionu, lidí… a třeba  

i na nových projektech, které se teprve objeví. Nicméně jsou „záměry“, které se opakují každým rokem… 

Mezi každoroční záměry patří podpora Poradny pro ženy a dívky, Centra pro rodinu a tzv. Přímá pomoc. 

S Poradnou a Centrem dlouhodobě spolupracujeme. Sami víme, jak je náročné u organizací tohoto typu přežít 

každý rok – a vzhledem k tomu, že dělají záslužnou práci v našem regionu, podpora je na místě. Již loni jsme 

alespoň malou částkou podpořili nově vzniklý spolek – Společenství vdov, které sdružuje ženy v tíživé životní 

situaci a nabízí jim aktivity a společenství. U Přímé pomoci se jedná  o finanční podporu lidí, kteří se ocitli 

v hmotné nouzi (velice často ne vlastní vinou – např. díky nevyléčitelné nemoci, úrazu apod.) Nutno podotknout, 

že se nejedná o nějaké „nahodilé“ rozdávání financí, ale vždy proběhne nejdříve sociální šetření, projednání dané 

situace a teprve potom přidělení podpory. Snažíme se 

opravdu o to, aby se vykoledované  peníze dostaly k lidem, 

kteří je nevíce potřebují. 

Záměr, který letos chceme podpořit ve větší míře 

a který byl menší částkou podpořen i loni, je podpora 

a rozvoj mobilní hospicové péče v našem regionu. Naše 

charita již od podzimu spolupracuje na velkém projektu 

rozvoje tohoto typu péče se společností  Senzion, s.r.o.  

a za podpory Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk  

a dalších dobrovolníků. Ale o tomto projektu bude speciální 

článek . 

                                                         Jana Bieliková, 

ředitelka Charity Šumperk 

Obec Vybráno Pokladničky (ks) 

Bludov 93 320 Kč 12 

Bohdíkov 34 184 Kč 12 

Bohutín 17 137 Kč 4 

Bratrušov 24 438 Kč 3 

Bušín 15 289 Kč 5 

Dolní Studénky 31 550 Kč 8 

Hanušovice 66 899 Kč 12 

Hraběšice 7 047 Kč 2 

Jindřichov 9 612,00 2 

Kopřivná 8 322 Kč 1 

Loučná nad Desnou 40 714 Kč 4 

Malá Morava 3 504 Kč 1 

Nový Malín 71 605 Kč 21 

Olšany 18 943 Kč 3 

Petrov nad Desnou 4 249 Kč 2 

Rapotín 47 233 Kč 14 

Rejchartice 3 780 Kč 1 

Ruda nad Moravou 68 338 Kč 26 

Sobotín 22 113 Kč 7 

Staré Město 36 343 Kč 8 

Šumperk 124 385 Kč 29 

Velké Losiny 77 503 Kč 13 

Vernířovice 1 445 Kč 1 

Vikýřovice 43 449 Kč 11 

Celkem 871 402 Kč 202 

http://www.sumperk.charita.cz/
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POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K 27. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 
 
Letošní Světový den nemocných bude zaměřený na téma: 

„Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“  Tato slova jsou 

obsažena v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady svým 

učedníkům, jež vysílá do světa (Mt 10,8), a slovo 

„zdarma“ tak udává tón mise.  

Ve svém poselství papež připomíná život sv. Matky Terezy 

z Kalkaty, která je mimořádným svědectvím nezištné lásky 

a která byla papežem Františkem v roce 2016 svatořečena. 

V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou 

hlavní oslavy letošního Světového dne nemocných. 

Život je Božím darem 

„Život je darem od Boha, darovat znamená dát sebe 

samého,“ je uvedeno v papežově poselství ke Světovému dni nemocných, které dále pokračuje: „Tváří tvář 

‚skartační kultuře´ a lhostejnosti bych rád potvrdil, že tento dar by měl být přijímaný jako určité paradigma, tj. 

vzorec myšlení, schopné vyhrát nad individualismem a současnou sociální roztříštěností, aby mohl vytvořit nové 

vztahy a formy spolupráce mezi národy a různými kulturami.“ V tomto daru se odráží Boží láska, která vrcholí 

vtělením Božího Syna Ježíše a vylitím Ducha Svatého. „Podporovat kulturu nezištnosti a daru,“ uvádí dále 

papež, „je nezbytné k překonání kultury zisku.“ 

Život není soukromým vlastnictvím 

Dále papež dodává, že „gesta nezištného daru jsou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče o nemocné vyžaduje 

profesionalitu a něhu, nezištná gesta, bezprostřední a jednoduchá, jako je např. pohlazení.“  

„A právě proto, že život je darem, nemůže být považován za soukromé vlastnictví, především pak tváří v tvář 

úspěchům medicíny a biotechnologie, které by mohly člověka vést k pokušení manipulovat se stromem života,“ stojí 

dále v poselství.  

Každý člověk je potřebný 

Solidarita je ctnost nezbytná k existenci: „Žádný člověk se nikdy zcela nedokáže osvobodit od pomoci druhých.“ 

„Jen když se člověk nepovažuje za svět sám pro sebe, ale jako někdo, kdo je svou povahou spojen s ostatními, které 

považuje za své bratry, je možná praxe sociální solidarity založené na společném blahu,“ píše dále papež ve svém 

poselství ke Světovému dni nemocných. „Není potřeba se bát,“ dodává dále papež, „uznat, že potřebujeme pomoc 

a že si sami nedokážeme dát vše, co potřebujeme, protože sami a svými silami nejsme schopni zvládnout všechny 

limity.“ 

Sehnout se k chudobě 

Ve svém poselství dále papež připomíná model charitní lásky, která zviditelňuje Boží lásku chudým a nemocným. 

Jako příklad uvádí sv. Matku Terezu z Kalkaty, která byla celý svůj život velkorysou dárkyní Božího 

milosrdenství. Skláněla se k bezmocným lidem, kteří umírali podél cest, uznávala v nich důstojnost, kterou jim 

daroval Bůh, a oslovovala i mocné světa. „Sv. Matka Tereza nám pomáhá chápat, že jediným kritériem jednání 

musí být nezištná láska,“ píše papež. 

Zdraví je dobrem, které máme sdílet 

„Lidská nezištnost je kvasem práce dobrovolníků, kteří hrají v sociálně-zdravotní oblasti velkou roli a žijí 

výmluvným stylem milosrdného Samaritána,“ zdůrazňuje papež František a dále píše: „Rozměr nezištnosti by měl 

oživovat především katolická zdravotní zařízení, neboť toto je logika evangelia, která určuje jejich práci jak 

ve vyspělých, tak i rozvojových zemích.“ 

Katolická zařízení jsou povolána k tomu, aby vyjadřovala smysl daru, nezištnosti a solidarity, jako odpověď 

na logiku zisku za každou cenu. „Zdraví je dobrem, kterého si můžeme užívat naplno pouze tehdy, je-li sdílené. 

Radost nezištného daru je měřítkem zdraví křesťana,“ stojí dále v listu. 
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UZDRAVENÝ MALOMOCNÝ, JEDEN Z DESETI 

 

V městě Šumbarku, 

v devátém roce panování Václava z Hrádečku 
Milý příteli, 

oslovuji Tě takto anonymně, neboť neznám Tvé jméno. Stejně jako evangelista, jenž zachytil Tvůj příběh, 

se i já domnívám, že není důležité. Podstatné je to, co se onoho dne kdesi za městem odehrálo. 

Znám – naštěstí pouze z doslechu – Tvůj trpký osud. Krutá nemoc Tě připravila nejen o Tvé jméno, nýbrž 

také o vše ostatní: o rodinu, přátele, úctu, o všechna lidská práva. Byl jsi zapomenut, vyloučen ze společnosti 

zdravých lidí a zahnán daleko od jejich příbytků a cest. Mohl ses stýkat pouze s těmi, kteří nesli stejnou pečeť 

nevyléčitelné choroby, a nastavovali Ti tak neúprosné zrcadlo. Ani to nestačilo, proto jsi musel na každého již 

zdaleka vykřičet svou hanbu, aby se setkáním s Tebou neposkvrnil podle chladné litery Zákona. Každý se Ti 

skutečně vyhýbal, nejen ze strachu před možnou nákazou. Tvá rozpadající se tvář představovala příliš zjevnou 

připomínku pomíjivosti lidského těla. A pak jsi potkal proroka, který před Tebou neprchl, ale hovořil s Tebou 

laskavě, a dokonce se Tě dotýkal! 

Nedal Ti almužnu, o níž jsi prosil. Obdaroval Tě však tím, v co jsi nemohl ani doufat. Očistil Tě z nemoci 

a vrátil životu. Byl jsi tím natolik ohromen, že ses stejně jako Tvých devět uzdravených druhů vzdálil beze slůvka 

díků. Teprve později sis uvědomil svůj nevděk a vrátil ses, abys ho napravil. Ježíš na Tebe čekal, stejně jako na 

ostatních devět. Stejně jako na nás všechny. Stejně jako na mne. Protože i mne očistil ze špíny mých hříchů 

a zastavil niterný rozklad, který je o to horší, že je lidským očím neviditelný. A já, naplněn opravdovou radostí, 

dosud běhám po místech, jež mi bývala odepřena, užívám svobody a volnosti a těším se z darů, které mi spadly 

do klína. Dávno jsem již zapomněl na Toho, jenž mě na tuto cestu vyslal. Musel jsem potkat právě Tebe, abych si 

uvědomil, že On stále ještě čeká. Je trpělivý a věří, že se k Němu vrátím, až pomine má euforie. Zamiloval si mne 

ještě v době, kdy jsem byl ošklivý a pokrytý vředy. Už tehdy mne viděl jako krásného a zdravého v mých 

možnostech. Nestojí o můj dík. Jde mu o společenství se mnou. Chce se spolu se mnou radovat. 

Nějak jsem za ten dlouhý čas zabloudil. Již si nepamatuji na místo, kde jsem Ho poprvé potkal. Proto jsem 

vděčný za setkání s Tebou a věřím, že s Tvou pomocí ztracenou cestu najdu. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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MISIJNÍ BANKA UBOŽÁKŮ (MBU)  

 
MBU je neziskové sdružení zabývající se pomocí lidem v Tanzánii, tedy na východním pobřeží střední 

Afriky. Zakladateli organizace jsou manželé Mirjam a Pavel Baldínští, kteří se misijní práci věnují od r. 1989. 

Název MBU vznikl zcela spontánně. Význam slova misijní je jasně dán posláním, které chce člověk jako křesťan 

uskutečnit ve vztahu k těm, kteří potřebují pomoc. Bankou ubožáků se rozumí depozitář či úschovna dobrých 

skutků ve prospěch ubohých, tzn. těch, kteří jsou pro svoji životní mizérii ve zvláštní péči u Boha = ubožáci.  

V roce 1999 začali manželé Baldínští na jihozápadě Tanzánie ve vesnici Kamsamba budovat vlastní misijní 

stanici. Kamsamba je vzdálená 1 000 km od největšího města Dar es Salaam a 200 km od nejbližšího města Mbeya. 

Ve vzdálenosti necelých 20 km se rozkládá slané jezero Rukwa. Výspu, na které leží misijní stanice, obtéká 

sezonně vysychající řeka Momba. Od roku 2015 je misijní stanice uzavřená a MBU se věnuje především podpoře 

vzdělání místních lidí. 

Misijní stanice byla nejen místem pobytu 

misionářů a jejich hostů, ale také startovním bodem 

realizace všech misijních aktivit. Sem přicházeli žádat 

o pomoc i domorodci z celého kraje.   

Taková chudoba, v jaké žijí lidé v Tanzánii, 

je pro Evropana nemyslitelná. Když přijeli manželé 

Baldínští do vesnice v tanzanijské buši poprvé, věděli, 

že největším místním problémem je nedostatek vody. 

Seběhli se k nim domorodci, uvítali je a radovali se 

z jejich přítomnosti. Mirjam Baldínská se jich zeptala: 

„Potřebujete vodu. A modlíte se za ni?“ Domorodci 

odpověděli unisono: „Modlíme. Už dva roky. A teď 

vidíme, že nás Bůh vyslyšel: Poslal k nám vás!“ 

Trvalo dva roky, než se podařilo v provizoriu 

dočasného bydlení a divokého stravování dostavět 

vlastní misijní budovu. K ní postupně přistavěli sklad na materiál a nářadí a velkou dílenskou plochu k výuce učňů. 

Vyvrtali také 80 m hlubokou studnu, bohatou na čistou a sladkou vodu. 

Současně začala stavba školky. Nezbytným vybavením byla velká černá tabule, která vznikla zvýšeným 

omítnutím stěny a natřením černou matovou barvou. Dětem byla zajištěna pravidelná příprava teplého jídla, 

tzv. „uji“, což je tekutá slazená kaše z kukuřičné mouky. Do její přípravy a distribuce se zapojily tři místní diecézní 

sestry. Prostory školky sloužily příležitostně i jako ubytovna pro mládež z okolních vesnic při přípravě 

na biřmování nebo při jiných vesnických a církevních akcích. 

Podstata rozvojových misijních aktivit spočívala v naslouchání lidem a v realizaci klíčových aktivit, které 

dávaly domorodcům příležitost poznávat know how i nové technologie. Získané dovednosti jim pomáhají 

ke zlepšení osobních i rodinných poměrů.  

Následující přísloví není africké, jeho 

platnost je celosvětová: „Chceš-li nasytit člověka 

na jeden den, dej mu rybu. Chceš-li ho nasytit na 

celý život, nauč ho chytat ryby.“ Misijní banka 

ubožáků se snaží právě o toto. 

Africké země strádají kvalitou vzdělání. 

Dosud platí výrok Dr. Alberta Schweitzera z 20. 

let minulého století: „Afrika potřebuje morálku 

a vzdělání.“ (Ale platí to i pro zbytek světa.) 

Africe nadto chybí i legislativní záchytný rámec, 

který v Evropě leccos zachraňuje. Právě proto 

byly v misijní stanici stále otevřené dveře 

pro všechny, kdo mají „shidu“ (potíž jakéhokoli 

druhu). 

misijní stanice v Kamsambě 

typické obydlí Afričanů 
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Domorodci přicházeli zblízka i zdaleka, mladí i staří, zdraví i nemocní, aby si misionářům postěžovali, 

co je trápí, co je ohrožuje. Potřebovali oblečení, spodní prádlo, matrace na spaní, pokrývky, boty, uniformy 

do školy, jídlo, brýle, zdravotní vyšetření, léky, peníze na komplikovaný porod, cestovné, aby mohli vidět 

své příbuzné, kteří bydlí v jiných městech a vesnicích. Neměli na opravu kola, šicího stroje. Rozbil se zastaralý 

mobil nebo bylo třeba nahradit jeho nefunkční baterii. Někomu zase chyběl pluh, motyka nebo mačeta. Měli 

nemocnou krávu, chybělo zrno na zasetí. Spadla hliněná chýše nebo chybělo sklo do oken, takže pršelo na spící 

děti a bylo jim zima… Misionáři pomáhali bez předsudků a škatulkování všem, bez rozdílů. „Neděláme si čárky 

v nebi, máme ty lidi rádi a stojí nám za to jim pomáhat,“ vysvětluje Pavel Baldínský.  

Za podstatné pokládají manželé Baldínští zajištění základního vzdělání, protože bez něj jsou děti často 

zneužitelné ke kriminální činnosti. Základní školní docházka je běžně dokončena v 7. třídě. Děti se snaží 

pokračovat ve středním vzdělání. Úroveň výuky je ve srovnání s evropskými poměry velice chabá. Např. malá 

násobilka bývá pro středoškoláky neznámým, a tedy i nepoužívaným nástrojem. Spoléhají prý na kalkulačky.  

Misijní stanice podporovala děti s dokončeným 

základním vzděláním, aby se mohly vyučit 

praktickému řemeslu. Děvčata se touží stát švadlenami 

a kuchařkami, hoši zase tesaři, zedníky, případně 

automechaniky. Ti žáci, kteří trvale projevují 

výjimečně skvělé studijní výsledky, jsou vytipováni a 

cíleně směrováni k získání odborné pedagogické 

způsobilosti. Pobyt a život studentů ve městě je 

pro MBU finančně velice nákladný vzhledem 

k ubytování, stravování apod.  

Na bedrech misijní stanice leží i odpovědnost 

za případné morální a kázeňské poklesky studentů. 

Pavlovi a Mirjam bylo vytýkáno, pokud se děvče 

vrátilo z prázdnin na vsi a zjistilo se těhotenství. 

Ze školy se vylučuje bez pardonu… 

MBU pomohla mnoha vesnicím s nalezením a vytěžením sladké a pitné vody. Místní řeka bývá totiž 

v období několika měsíců vyschlá a voda v nedalekém jezeru je slaná. Přes veškerý průzkum a měření je vždy 

velkou sázkou do loterie, zda bude hloubkový vrt (do 60 – 80 m) úspěšný. Vrt bylo potřeba financovat předem, 

aniž byl jistý zdárný výsledek. Při získání pitné vody je pak nezbytné zdroje vody průběžně udržovat a trpělivě 

a odpovědně shromažďovat drobné finance k pozdějšímu nákupu náhradních dílů.  

Protože ne všichni domorodci mají vlastní pole nebo nějakou odbornou kvalifikaci, nabízela MBU možnost 

podílet se pracovně na pěstování rýže ve velkém. Misijní stanice hradila obživu a dočasné ubytování pracovníků 

v rýžovištích, kde se pracuje celý den v blátivých stojatých vodách se spoustou jedovatých hadů.  

MBU se věnovala opravám domů či stavbám nových, zejména pro lidi nemocné, staré a postižené. 

Vybavení rodin na venkově je velmi prosté, takže domorodci jsou vděční za jakýkoli dar, kterým se může stát třeba 

i prostý hřeben nebo pár hřebíků. Stará misionářská zásada učí, že pomoc se má konat vzájemně, což je velice 

výchovné. Není totiž pravdou, že běloši jsou pokaždé ti bohatí, a tedy je na nich, aby chudým domorodcům jen 

dávali. I ten nejchudší Afričan má vždy co nabídnout. Láska je vynalézavá!  

Boha denně prosíme o milosrdenství pro sebe a své blízké. Misijní banka ubožáků nám nabízí možnost být 

milosrdní a svou lásku projevit skutkem. 

 

Misijní banka ubožáků 

Pavel Baldínský 

e-mail:  agapembu@volny.cz 

tel:   723 952 728 

  257 316 545 

www.agapembu.eu 

 

Číslo účtu:  19-1621380207 / 0100 
Anička Rozsívalová  
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PAVEL BALDÍNSKÝ 
 

 

Pavel Baldínský a jeho manželka Mirjam 

odjeli v roce 1991 jako misionáři do Tanzánie, 

aby tam společně vedli misijní a vzdělávací projekt 

Chikopelo. Po čtyřech letech předali projekt místní 

církvi a vrátili se domů. Chtěli ale pomáhat dál, 

a tak založili neziskovou společnost Misijní banka 

ubožáků (MBU).  

V roce 1999 se vydali do Tanzánie znovu 

a začali pracovat v misijní stanici Agape Allamano. 

Pavel Baldínský, náš dnešní host, mluví zcela 

otevřeně nejen o úspěších jejich dlouholeté práce, 

ale i o těžkostech a lidských selháních, které jim úsilí 

komplikovaly a ztěžovaly. Přesto vypráví 

s nesmírným zaujetím a je na něm vidět, že svého 

nasazení pro pomoc v Africe nelituje. 

Zajímá mě váš osobní příběh. Vy jste se – společně s manželkou – jako dospělí lidé, nikoliv členové řeholního 

společenství nebo misijního hnutí, rozhodli opustit svá zaměstnání a vybudovat misijní stanici v Africe. 

Nikoho takového neznám. Jak k tomu došlo? 

Jste křesťan jako já, takže je jednodušší to vysvětlit. Být křesťanem stojí v základu našeho jednání. Když člověk 

bilancuje, zjistí, že si ho Bůh připravoval pro jednotlivé životní úkoly a vybavoval pro to, co bude později potřeba. 

V době, kdy jsme stanici zakládali, jsme už měli něco za sebou a byli jsme si jisti, že víme, co znamená být 

křesťanem. Lze to říct takovou frází, která je známá, ale velice výstižná, že být křesťanem znamená vždycky stát 

v tomto světě na místě Kristově, a to v síle Ducha svatého. Zní to velmi jednoduše, horší je to převést do reálu. 

Nicméně, upřímnost a čistota, kterou oplývají mladí lidé, elán a živost, to v nás bylo. Byla v nás jakási hřivna, ta by 

se však nerozvíjela bez lidí, které jsme v životě potkali. 

V roce 1967 (ten rok jsme se s Mirjam vzali) jsme navázali kontakty s italskou komunitou z Livorna. Bohužel o rok 

později spadla politicky klec, a už jsme si jen psali. Po tzv. sametové revoluci, v roce 1990, nás Italové pozvali 

k nim a shodli jsme se na zájmu o Afriku. V tu chvíli do toho vstoupila Prozřetelnost. Objevili se bohatí sponzoři, 

a tak bylo třeba převzít misii v Tanzánii. Proto jsem na podzim 1990 odjel do Livorna naučit se italsky a pochopit, 

jak jejich organizace funguje. 

Nastalo období mého nenápadného testování. Když Italové viděli, že umím improvizovat a poradit si v cizím 

prostředí, řekli, že jsem připraven do Afriky vyrazit. Odjel jsem domů, probrali jsme to, děti byly nadšené a odjezd 

do Afriky nám schválily. Klukům jsme dali na starost šestnáctiletou dceru -  v praxi se ale potom ona starala 

o kluky a moc ji to naučilo.  

V létě 1991 jsme s Mirjam odletěli do Tanzánie na tříměsíční kurz svahilštiny a hned po něm převzali vedení 

projektu Chikopelo v diecézním území Dodoma, 70 km daleko v buši.  

Ale nájem, elektřina … Děti tady přece nemohly žít ze vzduchu. 

Italové nám platili zdravotní a sociální pojištění a posílali peníze na účet, aby měla rodina z čeho žít. V té době 

měli naši starší kluci již dostudováno a šestnáctiletá dcera byla na zdravotní škole. 

Co byl projekt Chikopelo a pro koho je určený? 

Cílem projektu Chikopelo bylo vzdělávání mladých. Chodilo jich tam vždy kolem dvou set na několikaměsíční 

kurz, ve kterém se měli naučit nejrůznější dovednosti – hlavně na poli, u dobytka, v domácnosti nebo při chovu 

drůbeže. Naším úkolem bylo naučit je, jak se vlastníma rukama uživit a jak zvládnout domácí hospodaření. 

V Chikopelu se to učili prakticky – pracovali na poli, s dobytkem (krávy bylo třeba naučit orat), stavěli vodovod 

i domky, jezdili s traktorem, učili se šít a vařit. U mnoha lidí to byl problém, protože nesvedli ani počítat, a když 

někdo neumí číst a počítat, tak ho nenaučíte vůbec nic. To souvisí s problémem vzdělávání, základního vzdělání, 



 
Tam&Tam – číslo 2, ročník 10, únor 2019  strana 11 

 

které je sice ze zákona v Tanzánii povinné, ale dítě třeba 

nemusí do první třídy až do dvanácti let. O sirotky se nikdo 

nestará, do školy už je vůbec nikdo neposílá. I to byl náš 

úkol. Hlídat a stimulovat rodiče a pěstouny, aby posílali děti 

do školy. Studenti v projektu dostávali během kurzu 

stipendium. Z něho žili, což se jim líbilo, takže nespěchali 

nikam do života. 

Absolventi našeho kurzu měli právo najít si libovolný kus 

půdy, postavit si chýši a pěstovat dobytek. A my jsme byli 

zavázáni jim pomoci. Když zakládali pole, přijeli jsme 

s traktorem a udělali první orbu. A další si dělali dobytkem. 

Kdo ho neměl, půjčil si u nás dobytek, pluh a řetězy a mohl 

orat. Také jsme jim dávali první osivo. 

Naší rolí byla organizace a zajištění provozu projektu. Bylo 

to jazykově složité, italsky jsme se s nimi nedomluvili, 

anglicky také ne, takže nám zůstala jen ta svahilština… Bůh 

nás však nenechal na holičkách a po čase jsme zjistili, že to 

chce jednoho skutečného a důvěrného přítele, který řekne, 

jak se věci opravdu mají. A toho jsme našli. 

A jak vám to svahilsky šlo? 

Ze začátku to byla velká legrace, protože se nám pletla slova, ale postupně jsme se naučili líp a víc komunikovat. 

Místní samozřejmě nad námi rychle vycítili jazykovou převahu a dávali nám to sežrat. Co nechtěli slyšet, u toho 

dělali, že nerozumí...  Na lidi ale nejde křičet. Chudý člověk je pyšný na to, že s vámi může jednat, že se s vámi 

domluví a že s vámi může obchodovat. Jednou z věcí, kterou však těžce nesnáší, je ponižování. A vy s ním můžete 

dělat srandičky a špičkovat, když se to naučíte a jazyk vám to umožní. Potom je to vynikající a otvírá vám to dveře 

všude. Nesmíte pro ně být nečitelný, tabu. Jakmile jste pro ně jen Mzungu (svahilsky běloch) a ne Paolo (konkrétní 

osoba označená jménem, v mém případě Pavel), tak to nefunguje tak dobře. 

Jak na tom byl projekt Chikopelo hospodářsky? 

Projekt Chikopelo byl poměrně velký a bohatý. Měli jsme výkonný lis na olej, mlýn na kukuřici, 2 nákladní auta, 

jeden traktor, tři motorky, 2 Toyoty a k tomu 200 hektarů polností a 55 ks dobytka a také jsme ledacos pěstovali – 

rajčata, banány, papáju, pálivé papriky. Místní lidé jí pořád dokola jen kukuřičnou kaši. Nemají sůl, nemají olej, 

jejich strava je nutričně velmi chudá. Díky inspiraci od Francouzů jsme začali pěstovat slunečnice. Z nich se lisuje 

olej a ten je nutričně stejně hodnotný jako živočišné bílkoviny, které potřebujete pro rozvoj těla a intelektu. Blízko 

bylo jezero, lovili jsme ryby a ryby musíte opéct na oleji. Také se dá slunečnicový olej nalít do sudů a prodat 

ve městě. To všechno jsme se museli naučit (třeba i to, že zbytky po lisování jsou vynikající krmivo). Také jsme 

tam zavedli chov prasat a rozdávali je lidem, aby si je mohli sami chovat. 

Projekt se sám uživil?  

Italové nám posílali peníze. Protože si banky účtovaly hodně peněz, Italové používali příležitostné cesty pánů 

biskupů nebo kněží do Evropy a posílali peníze přes ně. Občas to vázlo a taky se nám stalo, že jsme byli bez peněz. 

Nějak jsme si ale vždycky poradili. Měli jsme slunečnicový olej, který jsme mohli prodat. 

Jaké jste měli vztahy s místní církví? 

Místní farář nebyl zrovna vzor svatosti. Byl to mladý kluk, synovec pana biskupa, a choval se dosti svévolně. Byl 

pánovitý a na lidi pouštěl hrůzu. Jeho strýc biskup měl jednou přivézt peníze. Nám došly a měli jsme kvůli tomu i 

střet s místními, protože jsme jim nemohli vyplatit stipendium. Dokonce na mě vyrazili i s kopími jako válečníci. 

Aby se situace uklidnila, stipendia jsme vyplatili z provozních peněz a díky prodeji oleje. Dva měsíce jsem biskupa 

po vysílačce sháněl. Pak jsem ho jednoho dne nečekaně překvapil a ptám se: „Ale otče biskupe, co ty peníze. 

Vždyť jsou to peníze pro ty lidi!“ A on mi odpověděl: „Ale já taky potřebuju peníze. Já je taky nemám.“ No, nedal 

mi je. Prostě si pan biskup nechal dvanáct a půl tisíce dolarů. Vztekal jsem se, ale jediné, co jsem mohl udělat, bylo 

informovat svoji italskou organizaci a napsat dopis na italskou biskupskou konferenci, protože afričtí biskupové 

mají svoje konta ve Vatikánu. A on si tam ty prachy dal. Když jsem to tady později vykládal našemu tehdejšímu 

panu faráři, tak on povídá: „…Jo, tak v Africe taky…?“ (smích) Ale byl to jediný případ. 



 strana 12  Tam&Tam – číslo 2, ročník 10, únor 2019 

 

Byli jste tam dlouho? 

Byli jsme tam čtyři roky, domů jsme jezdívali jednou za rok, většinou na Vánoce. Kluci za námi jednou přijeli 

na prázdniny a dcera tam s námi strávila celý rok po skončení školy a naučila se slušně svahilsky. Ale jinak byly 

děti nadšené, že jsou doma samy, že mají volné ruce. Naše Miri během toho období hodně vyzrála. 

Proč jste z Chikopela odjeli? 

Dozrál čas a diecéze si chtěla projekt převzít do svých rukou. Již od začátku existovala dohoda, že si projekt jednou 

převezmou. Dělali jsme to pro ni a pro její farníky. Žel, někteří z nich podlehli dojmu, že prosperita projektu 

přichází sama od sebe a domnívali se, že bude sloužit jako dojná kráva. Místní farář k nám pořád chodil a měl 

pocit, že je to církevní majetek, ze kterého si může brát, co potřebuje. Tomu jsem se vzepřel, protože ekonomie 

hospodaření má svá pevná pravidla. Když jsme projekt předali církvi a odjeli, tak napsal lidem v okolních 

vesnicích dopisy, že musí vrátit, co z projektu dostali – prasata, matrace, látky, nářadí na polní práce. My jsme jim 

to ale darovali, aby mohli samostatně hospodařit a měli se lépe. Ale církev taková bývá, říkával kdysi teolog Josef 

Zvěřina: „Církev není hříšná, ale člověk je hříšný a ten tvoří církev. A proto se hřích objevuje i v církvi.“  

To zní hodně negativně.  Jaké plusy to vyrovnávaly? 

Možná taková zkušenost budí negativní dojmy, ale na druhé straně platí biblická zkušenost: „…že křesťanům 

všechno napomáhá k dobrému.“ Navíc, při takové práci v Africe se vždy pohybujete v jiném kulturním prostředí, a 

tím i domorodci někdy jednají překvapivě odlišně, než jak jsme z Evropy navyklí. Pro nás to byla velká preventivní 

zkušenost, která člověka rychle vyléčí z některých naivních představ. Téma Afričané a peníze je důležitým 

tématem, kterému je třeba dobře rozumět. Když Bůh něco dopouští, je to vždy užitečné pro naši osobní zralost. 

Moudrost a velkorysost člověka roste i z podobných zkušeností, takže tyto zážitky nelze nazvat jednoznačně 

negativními. 

Dál jsme dělali pumpy, stavěli domy, připravovali záhumenky pro absolventy farmářských kurzů. Stavěli jsme 

s nimi zděné domky s plechovými střechami, učili jsme je spořit a pracovat s vlastními penězi, které si odpracovali. 

Moc jsme se při tom naučili, ale taky jsme si často řekli, že bychom mnoho věcí řešili jinak, než nám určovala 

pravidla od Italů, která jsme museli dodržovat. 

S mnoha domorodci udržujeme kontakt dodnes. Právě teď s vynikajícími výsledky ukončili střední školu dva 

synové jednoho našeho člověka z Chikopela. Protože na jejich studium neměl peníze, obrátil se na nás a my kluky 

celou dobu studia stále podporujeme. 

A po návratu domů? 

Dělali jsme různá zaměstnání, přednášeli jsme o Africe a pořád jsme se tam chtěli vrátit a pracovat v trochu jiném 

stylu než poprvé. Misionáři nabízeli pomoc a my jsme si řekli, že pokud je to vůle Boží, tak jsme připraveni. 

Tak jsme založili občanské neziskové sdružení MBU o.s. (Misijní banka ubožáků) a já pro ni záhy začal naplno 

pracovat. Bylo třeba vyřešit velké osobní i rodinné dilema. Blížila se mi padesátka, ale nakonec jsem našel odvahu 

a řekl jsem si: „Pane Bože, buď je Evangelium pravda, má to všechno smysl a Ty jsi pánem všeho a potřebuješ 

k tomu naši svobodnou vůli, anebo jsou to všechno jen sny a teorie. Kdy jindy to můžu poznat, než teď? Padni 

komu padni! Ať to stojí, co stojí.“  

Takže začala další africká etapa? 

V roce 1999 jsme získali peníze na letenky 

do Afriky a misionáři z Consolata Missionaries nás 

kontaktovali s biskupem Chengulou z diecéze 

Mbeya v Tanzánii. Jako velký celoživotní problém 

vnímám, že nic nejde dělat bez peněz, až jsem si 

někdy říkal: „Pane Bože, proč to nezařídíš tak, 

abych měl dost peněz?“ Záhy jsem to pochopil, 

Bůh mi dal odpověď, že jde o lidskou pýchu. 

Na základě zkušeností totiž vím, co bych chtěl 

dělat, co by to chtělo, ale má to jednu velkou 

nevýhodu, že si to vymyslím já a pouze já se v tom 

realizuju. Tím se ale nevytváří společenství srdcí, 

a nejde tudíž o spolupráci s lidmi v pravém slova 

smyslu.  
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A je tu ještě další věc. Postavit se před lidi a nastavit dlaně a říct: „Prosíme, pomozte nám,“ znamená naučit se 

pokoře a odevzdanosti do vůle Boží, to je strašně cenná zkušenost. Pochopili jsme, že je to Bůh, kdo nám přivádí 

lidi, aby nám pomáhali. Bůh je pořád v pozadí a čeká na naše kroky víry, které uděláme, ale jsou to pořád kroky 

do tmy a v tom je bohatství. Přijali jsme tento fakt a zvykli jsme si říkat: „Pane Bože, co nám dáš, to přijmeme, 

ať je toho hodně, nebo málo.“ Ze začátku toho bylo přešťastně dost a my jsme mohli odjet do Tanzánie a poměrně 

velkoryse chudým pomáhat. 

Biskup Chengula nás poslal do Kamsamby na jihozápadě Tanzánie. V takové vesnici běžně žije tři až pět tisíc lidí. 

Když jsou jednou za měsíc trhy, přijede dalších několik tisíc lidí z okolí a v celé oblasti žije asi 40 000 lidí. Biskup 

nám řekl: „Tady máte pozemek pro misijní stanici, postavte si, co potřebujete, máte volné ruce k práci. Pomozte 

lidem s vodou, protože tady není. Chybí tady vzdělání a je tu konvent sester, kterému byste mohli pomoci. Veďte 

přátelskou spolupráci se sestrami i místním farářem. Na vás bude, abyste evangelizovali praktickými skutky, a když 

se vás lidi budou ptát, proč to děláte, tak povězte, co je vaší motivací. Bylo tam i pár muslimů a těm jsme pomáhali 

stejně jako okolním křesťanům. 

V Kamsamba jsme dělali, co bylo třeba, a žili jsme šťastně. Bůh se – skrze sponzory – projevoval velice štědře. 

Měli jsme dost peněz na materiál, na zaplacení práce. Při stavbě stanice jsme dávali lidem práci na stavbě. Vše bylo 

třeba shánět a koordinovat. Při tom všem jsme si povídali, a tak se vzájemně více poznávali. Šlo vlastně o vzájemné 

kulturní směňování. Nebylo třeba mluvit o křesťanství, všichni denně viděli, jak žijeme. Ranní mše v místním 

kostele i nedělní společné slavení bylo samozřejmostí. Společně jsme také vybudovali páteřní vodovody jak 

ve vesnici Kamsamba, tak i v Mkulwe.  

Jak vypadá misijní stanice? 

Struktura misijní stanice je velmi jednoduchá. Patří do ní především budova k bydlení misionářů, přípravě jídla, 

k přespávání a ubytování několika hostů a místnosti k pracovním jednáním s pomocníky a hosty. Pak potřebujeme 

dva sklady. Jeden na materiál a těžké pracovní nářadí, druhý (trochu větší) na úrodu, kterou si k nám domorodci 

po sklizních před místními zloději ukládají. Vedle skladů se nachází prostor na dílenské práce a výuku řemesel 

učňů – truhlařina, tesařina, zedničina, instalatérské práce, servis a opravy aut včetně píchnutých pneumatik, výroba 

skruží, krejčovství pro děvčata i kluky. V případě velkých sešlostí se toto místo dá využívat ke stolování hostů,  

ale i ke schůzování různých místních spolků, např. starších žen (od 40 do 60 let), tanečních a pěveckých skupin 

(mládež), modlitební družiny Srdce Ježíšova apod.  

Chtěli jsme postavit montážní jámu s rampou a také kino pro děti i dospělé, protože slouží skvěle k osvětě 

domorodců, kteří téměř nečtou. Pár lidí sice poslouchá rozhlas, ale barevný promítaný obraz vydá za hodiny 

mluvení. Také jsme plánovali místo, které by místním 

nabídlo fotografování nebo i filmování, o které velmi stojí 

především mladí lidé, svatebčané, rodiny… Využití by bylo 

velmi široké. Nešlo by o kšeft, ale o radost a směnu v duchu 

něco za něco - ve smyslu dobré vůle k vzájemnosti a 

partnerství.  

Vaše stanice se jmenuje Allamano Agape. Slovo Agape 

všichni známe, ale co nebo kdo je Allamano? 

Giuseppe Allamano založil v roce 1901 Institut Misionářů 

Consolata a až do setkání s nimi v Africe jsem vůbec ani 

netušil, že někdo takový existoval. Zaujala mě nefalšovaná 

úcta k jejich zakladateli, který byl z Turína jako mnoho 

z nich. Misionáři byli jeho pojetím křesťanské spirituality 

ovlivněni a často jej citovali. Jeho opakovaný výrok: 

„Odvahu a trpělivost“ měli silně zafixovaný a díky nim si jej 

i my často připomínáme. 

Říkávali, že Allamano byl ve své době velkým příznivcem 

technických novinek a první misionáře vybízel, aby je 

používali. Tak se snažili používat motory, cirkulárky 

a vrtačky, protože už tehdy vládla zkušenost, že domorodci 

jsou díky těmto novinkám a fascinaci pastoračně lépe 

oslovitelní. Nám bylo blízké pojetí pastorace tohoto 

chlapíka, který nezapomínal, že misie a práce pro rozvoj 
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chudých je také cestou k osobní svatosti. Řekne-li se „být svatý“ 

mnozí si stále myslí, že to znamená „být oddělený pro Boha, žít 

mimo svět.“ Slovo svatost ale už dávno není výrazem 

pro nedosažitelný mystický způsob života. Lze o něj usilovat 

ve všech životních situacích. To koneckonců dosvědčují některé 

manželské páry nebo laici, kterým církev tyto tituly v posledních 

letech přiznala. 

V Africe jste narazili na velký problém – nedostatek kvalitní 

vody, nebo spíš jakékoliv vody. Bylo zajištění přístupu k vodě 

hlavním úkolem? 

Náš první a hlavní úkol byl a je rozvoj africké rodiny se vším, 

co k tomu v souvislostech patří. Ano, voda je úkol také důležitý. 

Stejně tak i vzdělání mladé populace. To je rovnocenné, možná 

i důležitější, jako voda. Nelze pro vodu zapomínat na lidi, 

pro které ji chceme získávat. Biblicky řečeno: Člověk tu není 

pro sobotu, ale sobota pro člověka. Negramotný člověk je pohroma 

pro jakoukoliv budoucnost, tedy i africkou. Aby domorodci 

rozuměli svému životu v souvislostech, to je alfa i omega všeho 

bytí a konání, včetně vazeb na Boha. Na vzdělání je třeba stavět 

rozvoj – lapidárně řečeno: Dejte blbci do ruky studnu, vodovod, 

prostě cokoliv, brzo jej zničí nebo nechá zničit druhé. Nebude jej 

chránit, opravovat, šetrně používat atd. Má-li dítě, brzy mu zemře, 

protože zanedbá vše, co se zanedbat dá. (Mladé Afričanky k nám např. s umírajícími dětmi přicházejí hledat pomoc 

obvykle až v jejich terminálním stádiu, když se nedá už vůbec nic dělat. Neznají totiž ohrožení svých dětí. Neznají 

rizika, kterým je zbytečně vystavují.) Podobně je to i s AIDS. Proč je Afrika AIDS tak pandemicky zasažená? 

Protože si lidé vůbec nepřipouštějí, že by je něco ohrožovalo. Nemají informace. A pokud mají, nehledají v nich 

pro sebe souvislosti. 

Čím Vám učarovala Afrika?  

Kdysi jsem obdivoval téměř stoickou trpělivost Afričanů, kteří nám nenadávají, když v autě projíždíme vesnicemi 

a strašně se při tom práší. Oni se usmívají a radostně mávají. Časem jsem pochopil, že pro ně prach nic neznamená. 

O čistotu oděvu u nich opravdu nejde. 

To, co si osobně dodneška vychutnávám, jsou vztahy s lidmi a přátelství. Kdysi jsem se velmi nerad vzdával svých 

dětí, protože jsem toužil vidět, jak vyrůstají: jak se mění na puberťáky a ti pak na dospělou mládež. To mě dost 

mrzelo, ale ve prospěch Afričanů jsem to Bohu nabídl jako osobní oběť. Mnohonásobně mi to bylo vráceno, 

protože všechny ty malé černé dětičky mi už několikrát vyrostly před očima a člověk k nim cítí za ta společná léta 

opravdu rodinná pouta. 

K této zkušenosti patří i africké podávání a držení rukou. V africké kultuře se mohou – pokud se nevidí vysloveně 

poprvé – dva dospělí chlapi i chlapci či děvčata a ženy držet dlouho za ruce (nebo i tak společně chodit 

na veřejnosti) a nikoho ani nenapadne je z čehokoliv obvinit. Je to výraz přátelství. Když k nám chodili prosebníci 

(obou pohlaví a všech věků), rád jsem toho využíval. Je zcela běžné (a pro mne stále fascinující), že to tak funguje 

i při setkání s černými řádovými sestrami. Také k nám do misijní stanice chodila manželka posledního existujícího 

náčelníka. Bibi Sofie byla těžká astmatička, asi 80 let stará. Maminkovsky mě objímala, a to i na veřejnosti, přesně 

tak, jako to dělávala i moje maminka. Vidím v jejím chování potvrzení Ježíšova příslibu učedníkům, co dostanou 

výměnou za to, že pro Něho všechno opustili:… stokrát více sester a bratří, domů atd…atd.  

Jací jsou Afričané?  

Jsou přátelští. Velice otevření a srdeční. Okamžitě připravení kdekoliv a s kýmkoliv si popovídat o čemkoliv. 

Od fotbalu přes politiku až k víře. Vůbec nechápou, že existují lidé bez víry. V ateismus jako takový nevěří, mají 

silné animistické kořeny. Samozřejmě i jako křesťané věří různým pověrám, někdy velice komickým, ale to dělají 

i Evropané. V takovém prostředí nejistot se pak daří praxi různých šamanů a tzv. lidových léčitelů a doktorů. 

Někdy lidem pomohou, ale jindy šíří mezi lidmi (zvláště na vesnici) strach a psychický teror. Dovedou pracovat 

s jedy a lidé to vědí.  

poslední kmenový náčelník s manželkou 

Sofií  
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Jak je to tam se zdravotnickou péčí? 

V Tanzánii existují zdravotní dispenzáře s výbornými dostupnými léky. Kdo pracoval a měl peníze, toho jsme 

nutili, aby si odkládal na léky a platil si pojištění. Za 10 000 shilingů, (což jsou pro domorodce velké peníze, 

ale pracující to dá dohromady) vystaví v dispenzáři certifikát i s fotkou a celá rodina je za to na rok pojištěná a má 

ošetření v nemocnici i všechny léky zdarma. To je vynikající, protože třeba jen léčení nějaké pohlavní nemoci stojí 

při nákupu potřebných injekcí 15 – 20 tisíc. Vidím s radostí, že se tato praxe leckde rozšířila a stává se z ní 

standard. Afričané totiž, když mají peníze, rychle je za něco utratí. Nemyslí na to, že potřebují na jídlo a na léky, 

protože když je blízko misijní stanice, spolehnou se na to, že jim tam pomohou. Naučit se myslet a plánovat 

na příští dny málokdo dovede. Obvykle myslí jen na dnešek a především na to, jak ukojit nejprve hlad. 

Jak se vám dařilo žít současně tady i v Africe? 

Náš život byl poměrně schizofrenní, protože tady je člověk v nějakém kolotoči, a najednou musí všechno změnit 

a odjet do jiného světa. Ale i návrat, který je mnohem pohodlnější (už nemusíte hlídat, jakou pijete vodu, aby vám 

všechno neukradli atd.), skrývá různá úskalí. Přijedete domů a zjistíte, že neznáte heslo do počítače, všechno je 

jako když člověk začíná znovu... Máme tři děti, devět vnoučat, děti rostou, mají svoje problémy, chcete jim 

pomáhat, jenže pomáhejte jim, když jste tři měsíce v Africe. Tam žijete v úplně jiném světě, takže když vás odtud 

někdo osloví, trvá vám dost dlouho, než se do problému zapracujete nebo se vám mísí všechno dohromady, takže 

se na nic pořádně nesoustředíte.  

Jak fungujete dnes? 

Naši misijní stanici v roce 2015 přepadli a vykradli, přišli jsme o veškerou techniku (dílenské i pracovní nářadí, 

pumpy, motorgenerátory, solární panely…) i vnitřní vybavení (vybavení kuchyně, nádobí, příbory, prostěradla, 

povlečení, židle, stoly, postele) a mnoho dalšího. Pochopili jsme, že nám Bůh něco naznačuje. Nejspíš má tento 

způsob skončit a přišel čas na něco jiného. Už dřív jsme se takovou myšlenkou zaobírali. Říkal jsem si, že náš 

biskup nad námi drží ochrannou ruku a je velmi tolerantní, ale jednoho dne musí zemřít a kdo ví, jaký biskup přijde 

po něm a co se bude dít. Ne, že by nám vzali stanici, my ji máme pronajatou na 99 let. Ale k čemu je misijní 

stanice, když nejsou misionáři, kteří by tam jeli? Je to těžké chtít po mladé generaci, která sice ochotně a ráda 

spolupracuje, je pro misijní myšlenku nadšená, ale nechce do toho jít tak, jako jsme šli my. Mladí mají 

své představy a cíle, které by chtěli realizovat, a je to tak v pořádku. Rodina, děti, profesní kariéra… Nikoho z nich 

nelze obviňovat. Ačkoliv to možná zní domýšlivě, tak ale povolání k práci v misii je povoláním shůry, kdy si Bůh 

člověka postupně volá a připravuje.  

Vy jste byli ve své generaci taky jediní. Vždycky se jich najde jen pár. 

To je pravda, taky je jim třeba pětadvacet, založili rodiny. Nám už bylo padesát a řekli jsme si, že do toho půjdeme. 

Ano, taky to chtělo odvahu a spoléhání na Boha. Tak jsme si 

řekli: „Dobrá Pane Bože, ukaž nám, jak dál a kde a s kým.“ 

Ukázalo se, že je tam spousta místních lidí, kteří jsou 

inspirovaní, ochotní a objevili se i v jiné části země. Už 

máme místní lidi, kteří se angažují. Třeba jeden 

spolupracovník je učitel na střední škole. Perfektně ovládá 

techniku, anglicky i svahilsky komunikuje, pošle, co je 

zapotřebí, fotky, zprávy, doklady. Jinde máme řádovou 

sestřičku. Nejdůležitější na tom je, že jsou to lidi, kterým se 

dají svěřit peníze. Měli jsme třeba kluka, který nám pomáhal 

a všechno zvládal. Jenže po deseti letech se ukázalo, že je 

dobrý a spolehlivý, jen dokud tam jsme. Jakmile nás vykradli 

a my tam delší dobu nebyli, tak za peníze, které dostal na 

podporu dětí, si koupil pole… Když se ztratí důvěra, tak se 

strašně špatně pracuje, zvlášť na dálku.  

Co se stalo s vaší misijní stanicí? 

Na návrh biskupa jsme ji dočasně pronajali jedné čínské 

firmě. Peníze za nájem jdou na účet diecéze a navíc 

v Kamsambě firma opravila most přes řeku. 
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I teď, z České republiky, řídíte na dálku nějaký projekt? 

Namísto plošného milosrdenství, jako tomu bylo v Chikopelu, nyní podporujeme konkrétní lidi. Často se nám stalo, 

že kluci utekli ze školy nebo z řemesla, protože ve městě nemohli vydržet. Takže si všímáme lidí, soustředíme se 

na ně a vybíráme ty, kteří nějak projeví snahu studovat. Nejen nějak slovně, ale musí prokázat, že chtějí studovat. 

Afričané si totiž hodně věří a každý si myslí, že může studovat, ale nemají tu zkušenost, neví, co je studium. 

Nemají představu o povinnostech, které sebou studium nese. Dnes je většina naší práce v poskytování vzdělání, 

vidíme ho totiž jako to základní pro další rozvoj mladých lidí.   

Vhodné děti ke studiu si vybíráme. Dětí je dost, víme o nich, ale chybí nám peníze, abychom je podporovali 

všechny. Dnes máme na studiu 27 dětí. Některé na základní, jiné na střední škole. Na základní škole potřebujeme 

4 000 Kč na rok a na střední škole 8 000 na dítě, což je docela dost peněz na jednoho dárce. Nicméně o takovou 

sumu se mohou dárci podělit, když se spolu domluví na platbě menších částek. Je to vlastně stále forma adopce 

na dálku, ale nikdo nemá výlučně své konkrétní dítě, na které platí. Máme také několik sirotků, ale nevybrali jsme 

pro ně zatím tolik peněz, kolik by jejich konkrétní situace vyžadovala.  

Na vzdělaných dětech a později mladých lidech stojí budoucnost jejich země, proto se je snažíme podporovat. Dnes 

je snadné pracovat pro Afriku dálkově. Internet a mobilní technika nám to velice usnadňují, takže jsme denně téměř 

v on-line kontaktu. To ještě před několika lety nebývalo.  

S ubíhajícími léty vnímám i mnohem více povinností k vlastním dětem a vnoučatům. Cítím určitou morální 

povinnost při nich stát víc, než jsem stál při svých vlastních dětech. Angažovali jsme se tehdy hodně v podzemní 

církvi a občas si vyčítáme, jestli jsme něco nezameškali. Chci být lepší děda, než jsem možná byl táta. Je nám 

s Mirjam 71 let a čas stále neúprosně běží… 

Vrací se africké děti po ukončení studia zpátky do rodné vesnice? 

To není nikdy jisté. Jak kdo. Kluci, kteří jsou hodně spojení se svojí vesnicí, ti se tam vrací. Inteligentní vzdělaný 

kluk vykročí do světa. Více si věří. U děvčat zase tikají biologické hodiny. Máme třeba dívku, která je 

vysokoškolská specialistka na masmédia a má dvě děti. Ale těžko pro ni teď hledáme zaměstnání. Dokázal bych jí 

vytvořit pracovní příležitost, ale musel bych být v Africe nebo mít víc peněz. Na dálku je velmi těžké ji vytáhnout 

z prostředí rodiny a stereotypů společenské role – rodičky dětí a pracovnice na poli – kterou od ní okolní komunita 

očekává. 

Mluvil jste o tom, že biskup po vás chtěl, abyste pomáhali, a tak svědčili o křesťanství. Dařilo se to?  

Mluvit o křesťanství nemusíte. Žijete tam s místními. Děláte s nimi, modlíte se s nimi růženec, v neděli vás vidí 

v kostele. I když taky jsem musel vysvětlovat, že tam rozhodně nejezdíme na dovolenou... Jestli je nějaký dopad? 

Na někoho to určitě nějak zapůsobilo. Mnoho lidí vás poplácá po zádech a řekne, vy jste fakt skvělí. Domorodci 

sami jsou ochotni něco ocenit, jen když se pomoc týká přímo jejich osoby, rodiny nebo příbuzných. 

Osobně si nejvíc si vážím ocenění bílých misionářů. Jednou mi řekli: „My vás s Mirjam obdivujeme. Jste tu každý 

rok. Každý rok se musíte na tu práci, kterou děláte stejně obětavě jako my, oddělit od své rodiny. A ještě si musíte 

k tomu sehnat peníze. To my neděláme. My, když chceme něco postavit, jdeme za naším ekonomem, vysvětlíme 

mu, na co to potřebujeme, a on řekne: ‚mám, nebo nemám‘. Většinou má. Obvykle jsou to peníze vysbírané někde 

v Evropě. Dá nám peníze a my začneme stavět. A ještě nám kolikrát pošle partu odborníků z řad laických bratrů 

řádu.  

Jak vaše misie proměnila Kamsambu?  

Neumím to dost dobře posoudit. Řekl bych, že ano, ale nejsou to měřitelné proměny protože - pokud nemyslíme 

na studny, vodovody, opravené nebo nově postavené domky – 

jde nám o lidi a změnu jejich stereotypů práce, obživy, života 

v rodině.  Je to možná vyjádřitelné příslovím, že Lékař léčí, 

ale Bůh uzdravuje. Tak i my pokládáme základy, nebo chcete-li 

sejeme zrno, a domorodci budou sklízet. Rozhodně budu umírat 

s dobrým pocitem. Můžu říct, že mám dobrý pocit z toho, 

že jsem stál tam, kde mě Bůh chtěl mít, a že můžu doufat,  

že to v někom zanechalo hluboké stopy, které ho inspirují 

pro vlastní život. To hlavní, co křesťansky vidím jako důležité, 

je, že jsme, Pane, šli, když Ty jsi nás povolal. Řekli jsme ano 

a neohlíželi jsme se… 

za rozhovor děkuje Tomáš Havlíček  
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti – 

každou středu - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební 

chvilka, tvoření).  

Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111.  

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

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

Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Mše svatá pro rodiče s dětmi – jednou do měsíce v kapli na farním středisku – v únoru v pondělí 11. 2. 

v 10.00 s o. Michalem.  

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

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

na farním středisku. Srdečně zveme. Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 111. 

 Adorace pro maminky – 21. února v kapli na farním středisku od 19.00. Petra Kočí: 608 883 111  

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

Pavla Čermáková: 734 265 356.  

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608 883 111. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním 

středisku.  

 

V týdnu od 11. do 17. 2. 2019 proběhne tradiční NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ. Jeho cílem je posílit vztahy 

v manželství. Letošní kampaň nese název „Zabijáci manželství a jak se jim bránit?“   

Nabízíme tyto programy: 

Manželské rande s Bohem  

Chtěli bychom pozvat všechny manželské páry, ať mladé či starší, v pátek 15. února od 16.30 do 17.30 

na společnou adoraci do kostela sv. Jana Křtitele. Součástí 

setkání bude  

 modlitba  

 zpěv  

 úvahy nad tím, co manželství ohrožuje  

 požehnání manželům 

Pozvání na společné posezení v kavárně 

Srdečně zveme všechny manžele v neděli 17. února po 

deváté mši svaté na přátelské posezení do farní kavárny. 

Těšit se můžete na drobné občerstvení, vzájemné sdílení 

při kafíčku a drobné dárečky v rámci projektu „Pošli to 

dál“; děti mohou využít hrací koutek. Těšíme se na vás.  

 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V BŘEZNU?  

V neděli před Popeleční středou – 3. března 2019 – zveme děti i rodiče na tradiční MAŠKARNÍ BÁL  

PRO DĚTI. Uskuteční se od 15.00 na farním středisku a děti se mohou těšit na atrakce inspirované letošním 

tématem bálu „Z pohádky do pohádky s Večerníčkem“ a společný rej v maskách.  
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GIUSEPPE ALLAMANO 
* 21. ledna 1851 Castelnuovo d´Asti 

† 16. února 1926 Turín, Itálie 
 

Blahoslavený Giuseppe (Josef) Allamano byl italský katolický 

kněz, zakladatel kongregace Consolata Missionaries. Narodil se 

ve stejném městě jako další dva světci, které Giuseppe Allamano i osobně 

znal – Jan Bosco a Josef Cafasso – a spolu s nimi je řazen mezi 

tzv. sociální světce. Dne 7. října 1990 byl Giuseppe Allamano papežem 

Janem Pavlem II. blahořečen. V katolické církvi je připomínán 

16. února. 

 

Giuseppe (Joseph) Ottavio Allamano se narodil v severozápadní 

Itálii, ve městě Castelnuovo d´Asti, 60 km východně od Turína. 

Giuseppe byl čtvrtý z pěti dětí. Jeho matka byla mladší sestra svatého 

Josefa Cafassa. Giuseppův otec zemřel na antrax, když Giuseppemu byly 

tři roky. 

V letech 1861 – 1866 Giuseppe navštěvoval oratoř (středisko 

pro mládež) Dona Bosca v Turíně. V té době byl Jan Bosco jeho 

zpovědníkem. V r. 1866 začal studovat teologii, dne 20. září 1873 byl 

vysvěcen na kněze a v r. 1876 získal doktorát z teologie. Toužil být 

venkovským farářem, ale arcibiskup jej jmenoval nejprve spirituálem 

v turínském semináři, kde Allamano prokázal výborné pedagogické schopnosti.  

Později se stal farářem v turínské bazilice minor zasvěcené Panně Marii Utěšitelce (Santuario della 

Consolata). Působil zde až do své smrti a díky němu došlo k její rekonstrukci a rozšíření. Allamano je považován 

za sociálního reformátora, zasloužil se o duchovní i materiální obnovu Turína, podporoval různé sociální iniciativy 

a katolický tisk. R. 1899 začal vydávat měsíčník La Consolata. Panna Maria Utěšitelka (Maria Consolata) byla a je 

v Turíně hluboce uctívána, proto Giuseppe Allamano podle ní pojmenoval nejen časopis, ale později také 

kongregaci misionářů a misionářek Consolata Missionaries (IMC). 

Giuseppe Allamano, stejně jako jeho strýc, sv. Josef Cafasso, vynikal moudrostí, pochopením pro potřeby 

současnosti, osobní kázní a velkou horlivostí. Ze svého působení v semináři věděl, že mnozí kněží se touží stát 

misionáři, ale diecéze preferovala hmotné dary a odchod do ciziny neumožňovala. Allamano pořádal speciální 

přednášky a kurzy týkající se misií a trpělivě čekal. Teprve v r. 1900 získal souhlas biskupa. Misijní společnost 

pro kněze a laiky Consolata Missionaries vznikla 29. ledna 1901. Již v následujícím roce odjíždí do Keni první 

čtyři misionáři - dva kněží a dva řeholní bratři. Dne 29. ledna 1910 vznikla i ženská větev kongregace.  

Allamano byl ve své době velkým příznivcem technických novinek (motory, cirkulárky, vrtačky apod.) 

a první misionáře vybízel, aby je neváhali používat. Ukázalo se, že domorodci jsou těmito vynálezy fascinováni 

a jsou pak ochotnější ke spolupráci jak manuální, tak i pastorační.   

Dříve bylo slovo „svatost“ vnímáno jako mystický způsob života, cestou k osobní svatosti byl pouze život 

modlitby. Giuseppe Allamano však zdůrazňoval, že o svatost lze usilovat ve všech životních situacích,  

tedy i v misiích a při práci pro rozvoj chudých. Allamano své bratry povzbuzoval: „Buďte dobří, ale vaše dobrota 

ať není hlučná!“  

Aktuální počet misionářů nestačil uspokojovat vzrůstající pastorální potřeby křesťanů. Při svém setkání 

s papežem Piem X. v r. 1912 vyjádřil Giuseppe Allamano znepokojení nad touto situací a navrhl papeži vytvoření 

každoročního misijního dne, který by na tento problém upozornil a probudil zájem o nová misijní povolání. Válka 

na Balkáně tyto snahy přerušila. Teprve v r. 1927 papež Pius XI. vyhlásil Světový den misií (u nás známý spíše pod 

názvem Misijní neděle – slaví se vždy předposlední říjnovou neděli.) Věřící ve všech katolických farnostech světa 

se během tohoto dne společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou 

podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Všechny 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž je podporováno šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů 

zeměkoule. 

Během 1. světové války se Giuseppe Allamano věnoval pomoci uprchlíkům. Pomáhal také se zpracováním 

materiálů ke kanonizaci svého strýce Josefa Cafassa, který byl blahořečen v r. 1925. 

Giuseppe Allamano zemřel 16. února 1926 v Turíně a je pochován v řeholním domě bratrů Consolata 

Missionaries.  

Anička Rozsívalová 

 

 

 

Milé a milované děti, 

  

v polovině února si připomínáme jednoho sympatického světce. Podle legendy to byl móóóc odvážný 
kněz, který žil dávno a dávno a docela daleko odtud. No, vlastně ani tak daleko ne. Autem byste jeli asi 
dvanáct hodin, letadlem necelou hodinku a půl. No a tenkrát vládce v té zemi nechtěl dovolit svým 
vojákům, aby se ženili, protože se bál, že by pak chtěli zůstat doma u svých rodin a nechtěli bojovat. 
Tento kněz ale vojákům pomáhal a tajně je oddával – ženil. Jeho jméno můžete vyluštit v křížovce. 

příjemné chvilky s Tamtamem   

1. Doplň křížovku podle obrázku      

 

2. Najdi cestu ženicha k nevěstě…  
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K zamyšlení 

Mnozí žijí v omylu, když se domnívají, že k dobré modlitbě je zapotřebí celé řady věcí a metod. Netvrdím,  

že by člověk neměl využívat určitých metod, ale nesmíme se na ně upínat a být na nich závislí, takže bychom na ně 

vkládali celou svou důvěru. K dobré modlitbě je zapotřebí jediné – obejmout v náručí našeho Pána. Stane-li se tak, 

modlitba bude vždycky dobrá, ať je jakéhokoliv druhu.  

(František Saleský) 

 

Co proběhlo: 

 

Vánoční výlet na Kamenec 

Dne 27. prosince jsme se vydali na Kamenec 

v počtu sedmi zdatných dobrodruhů - včetně 

našeho kaplana pro mládež, o. Michala 

Zahálky. Nebylo nás sice moc, ale i přesto 

jsme si užili dost zábavy, hlavně ve chvíli, 

kdy jsme vystoupali do výšky a objevil se 

sníh. Mnozí se začali koulovat a válčit. 

To však nebylo vše, otec si pro nás přichystal 

i nevyřešitelnou hádanku, nad kterou jsme si 

po celou cestu lámali hlavy. V krátkých 

přestávkách jsme si četli úryvky z knihy 

„Nevyžádané rady mládeži“ a mohli jsme se 

tak zamýšlet nad myšlenkami Marka Váchy. 

Samozřejmě jsme hráli i známou Kolíčkovanou. 

S lehkostí jsme se vyšplhali na vrchol a někteří 

odvážlivci si troufli i na samotnou rozhlednu, která 

byla pokrytá sněhem a dost klouzala. Nakonec jsme si 

udělali fotku, nasvačili se a pokračovali cestou dolů. 

Během sestupování jsme potkali milého pocestného a 

krátce jsme poklábosili. V pořádku a s radostí z 

dobrého zážitku jsme se vrátili do Šumperka. 

Doufáme, že i příští rok se zase uvidíme a třeba se 

sejdeme i v hojnějším počtu.  

Jiřina Rusnáková 

 

 

 

 

Právě běží: 

Mládežnické mše svaté 

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

Nejbližší termín: pá 22. 2. 
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Co se chystá: 

Akce v děkanátu 

(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz) 
 

Jak jsme slíbili v minulém čísle, zde máte přehled akcí, které se uskuteční do konce tohoto školního roku : 

 2. 3.   Výlet 

 8. – 10. 3.  Camino – tentokrát opět v Sobotíně  

 12. - 13. 4.  ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PŘEROVĚ!  

 Je to skvělá příležitost setkat se s mladými z celé naší Olomoucké arcidiecéze  

  a také s naším otcem arcibiskupem, tak toho opravdu využijte. 

 8. 5.  Pěší pouť do Králík 

 4. – 5. 7.  Pouť na Velehrad 

Na březen ještě plánujeme (kromě mládežnické mše) také setkání s nějakým zajímavým hostem. Bližší informace 

se dozvíte v dalším čísle TamTamu. 

 

Další akce, u kterých zatím nemáme konkrétní termín: 

 Exodus (víkend pro středoškoláky a vysokoškoláky) 

 Začátkem léta se také můžete těšit na dvoudenní survival v Jeseníkách pod vedením Mariana Macouna  

 

 

Akce v Rajnochovicích 

(Více na: mladez.ado.cz) 

Víkend 19+ 

15. – 17. 2. 2019 

Říkáš si, že akce na Přístavu už nejsou pro Tebe? Že jsi odrostl a už tam jezdí stejně jenom „mlaďoši“? 

Omyl... tento víkend je tedy přímo pro Tebe! Je určen pro lidi od 19 let. Poznáš zde spoustu nových duší, zažiješ 

zajímavé diskuse, uvidíš, jak ostatní prožívají svoji víru a navíc strávíš čas v krásné přírodě! 

 

Sněženky (= křesťanské jarní prázdniny) 

11. – 15. 3, Archa Rajnochovice 

Přihlašování na mladez.ado.cz 

 

Sněženky pro starší 

11. – 15. 3., Přístav Rajnochovice 

 Už jsi odrostl Sněženkovským rokům, ale přesto bys rád strávil jarní prázdniny ve společenství se 

zajímavým programem a dalšími nadšenými mladými? 

 Pokud ano, tak tu pro tebe máme Sněženky pro starší. Pokud ti je 15 - 17 let, tak je to akce právě pro tebe!  

 Prožij krásný týden na Přístavu - podíváme se na to, co máš „V hlavě!“, prožijeme příjemný čas s Bohem a 

pořádně si to užijem! 

Přihlašování na mladez.ado.cz 

 

 

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

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

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

web:   mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  
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Drazí čtenáři,  

už několik měsíců spolu s Tam&Tamem „cestujeme světem“ po misijních cestách. Putujeme do zemí, 

kde jsou životní podmínky na velmi nízké úrovni. Nevím, zda také máte tento pocit, ale mne to pokaždé přinutí 

děkovat, že žiji tady a teď. I když i v našich podmínkách existují nerovnosti, přece jenom se máme podstatně líp, 

nemusíme pracovat za hrstku rýže či čekat na zahraniční sponzory, aby dítě mohlo chodit do školy. Naopak, 

můžeme z toho, co máme, pomoci lidem v chudších zemích.  

Dělit se o to, co mám, je základní a krásné křesťanské poslání. Za měsíc začne postní doba, a tak spolu 

s časopisem dostaneme už tradiční postní krabičky, do kterých dáme to, co si v duchu pokání odřekneme, abychom 

darovali potřebnějším. Než to ale uděláme, měli bychom nejprve umět děkovat za to, co máme.  

Jakýmsi základním projevem vděčnosti Bohu za jeho dary byla a je modlitba před a po jídle. Po celá staletí 

byla vlastní nám křesťanům, jídlo je totiž tím, co denně potřebujeme. Mám ale dojem, že se v moderní době 

děkování za pokrm hodně vytrácí. Možná je to stylem života, kdy jídlo už mnohdy přestalo mít jakýsi slavnostní 

charakter u společného stolu.  Žijeme v době fast foodů, kdy se vše dělá v rychlosti, kdy i doma chytneme něco 

z ledničky a zasedneme před televizorem… možná jsou i jiné důvody, ale rozhodně je to škoda! 

Proto spolu s tímto číslem časopisu dostáváte malou knížečku s modlitbami před a po jídle. Dostáváte ji 

jako výzvu a pomůcku, abyste se ke krásnému zvyku modlitby u stolu vrátili, pokud jste na něj už zapomněli. 

Pokud ne, pomůže vám modlitbu obohatit, aby nebyla monotónní či jen formální.  Knížečka by měla být stále na 

stole, abyste po ní mohli sáhnout, když jste u stolu společně, ale i tehdy, kdy jíte sami. Možná na začátku budete 

muset překonat jakýsi ostych, zvlášť pokud jste se u jídla dosud společně nemodlili nebo máte v rodině i nevěřící 

či Bohu vzdálené.  Bude to ale určitě krásné svědectví, navíc snadno vysvětlitelné s ohledem na naše „misijní 

zážitky“. Nesmíme se bát projevit svou víru, vždyť tento její projev je velmi srozumitelný a výmluvný 

 i pro nevěřící.  

Nedávno mi jedna farnice povídala, jaký dojem udělala její rodina na budoucí tchyni a tchána jejich dcery, 

když ti je při první návštěvě nového příbuzenstva viděli modlit se před jídlem. Tchyně, která byla plná obav, 

se uklidnila, a dokonce potom vyjádřila v dopise své uznání.  

Celá věc má ale ještě jiný aspekt. Modlitba u jídla má výrazný výchovný charakter, zvlášť když ji učíme 

děti už od útlého věku. Od začátku totiž vnímají, že všechno, co mají, není samozřejmost, že je třeba umět děkovat. 

Opět si dovolím postesk na dnešní dobu a dovolím si použít trochu škaredé slovo: šíří se nenažranost! Netýká se to 

jen jídla, ale tam je to nejvíc patrné. Je ji vidět už u dětí, kdy jí očima a co nezmůžou, vyhodí, kdy i ty nejlepší 

pochoutky se nezdají být dost dobré, a ani plná lednička nepomůže, protože neví, co by si k jídlu měli vybrat… 

Proto druhým dárkem tohoto čísla je „modlitební kostka“ pro děti. Nejprve je třeba ji vystřihnout a slepit, pak mít 

na stole, aby si dítě mohlo kostkou „hodit“ a modlitbu určenou losem přečíst. Pokud číst neumí, přečte ji maminka, 

ale dítě si hravou formou zvyká před jídlem poděkovat. Chce to také vysvětlení s odkazem na děti v misiích a v té 

souvislosti vedení ke střídmosti a vděčnosti.  

Modlitba u jídla je rozhodně zvykem, který je třeba „zachránit“ nejen jako krásnou tradici, to je druhořadé, 

ale hlavně proto, abychom nosili v sobě opravdovou vděčnost za Boží štědrost. Bude posilou našeho vztahu 

k Bohu, který je tak dobrý, že nám každý den otvírá ruku se svými dary. Prosím, neodložte tyto dárky někam 

na polici. Zanechte je na stole, stále po ruce a dennodenně je využívejte.  

P. Slawomir 
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Porto 
 

Křesťané věří, že existují místa se zvláštními vlastnostmi. 

Julián Bario Bario  
 

Vstáváme za tmy a pomalu otvíráme dveře garáže. Vzduch je ostrý jako břitva a lahodný jako zmrzlina. 

Zora růžovoprstá pomalu bledne, pruh světla nad obzorem je stále jasnější. Procházíme několik kamenných, skoro 

vylidněných vesnic v blízkosti San Bartolomeo do Mar, za hodinu padáme naznak do žlutého písku nad hučícím 

příbojem a chválíme Boha – stvořitele kyslíku, slunce a relativního ticha. Nikde ani slepice. Do tří hodin se 

loudáme plážemi k městu Esposende. Sbíráme síly, čeká nás noční směna – padesátka do Porta. Těsně před startem 

navrhuje Stones vyprázdnit láhev portského. Neodporuji, má to logiku. 

Etapu do Porta považuji za slušný sportovní kousek. Až do cíle se mě drží nečekaná forma, Stones jde 

na sílu, zdá se, že poprvé sahá do své železné rezervy. Asi deset kilometrů před cílem začíná tvrdnout. Zkouším 

růženec bez ohlášení, snad se chytne, kdybych ho navrhl jako vždycky, nereagoval by. Naskakuje jako studený 

motor, vjíždíme na předměstí. Kolem půl třetí zvoníme u dveří zchátralého penzionu. Otvírá nám stařec v županu 

a vede nás nahoru po schodech. Víc si nepamatuji. 

Probouzíme se v papírové místnosti plné světla. Trámy rozlehlého podkroví jsou pobity kartony, prkna 

podlahy natřena na bílo. Vrávorám chodbou do koupelny, umývárny s podlouhlým okénkem, ledabyle zasazeným 

do sádrokartonové desky. Za tenkým sklem vidím střechy Porta. Hnědé a žluté s bezpočtem komínů a vikýřů 

zakusujících se do oslnivě modrého nebe. Slyším Stonesův bujarý povyk. Říká, že trochu spal, vzal si poslední 

prášek na spaní. Šetřil si ho několik dní, ostatní spolykal určitě už v Santiagu, kde jsme je koupili.  

Jako rekonvalescenti dýmějového moru spouštíme se opatrně strmými uličkami starého města. Historické 

Porto je živé, jižansky domorodé, nemá nic společného s mrtvými skanzeny starobylé architektury, jaké najdeme 

například v Praze a ve většině ostatních evropských velkoměst. Uličky jsou plné ušmudlaných dětí, ženy vycházejí 

ze dveří s kýbly v rukou a vylévají špínu na černou dlažbu. Obyvatelé center velkých portugalských přístavů jsou 

jiní než muži na venkově nebo periferii – méně brunátní, spíše pobledlí, často překvapí vysokým vzrůstem, plavou 

či ryšavou kšticí, což by mohlo svědčit o tom, že se tu v minulých dobách usídlovalo mnoho cizinců. Působí klidně, 

vyrovnaně, takřka letargicky. 

Dominantou Porta není kostel ani mrakodrap, nýbrž gigantický oblouk železného mostu nad řekou Douro. 

Přecházíme ho a snažíme se uhodnout, na kterou stranu teče voda, shodujeme se, že právě v tomto směru bude 

třeba hledat moře. Hladina řeky je nehybná a lesklá, jako by ji někdo natřel vodním sklem. Také pestrobarevné 

bárky, kotvící u obou břehů, působí z dálky jako výrobek hravého domácího kutila: vyplácal na ně všechny barvy, 

co jsou k dostání. Loďky mají vysokou příď a stejně vysokou záď, problém je v tom, co je co, možná, že na řece 

fungují jako gondoly. Ještě pestřejší než lodě je kopec, ze kterého jsme právě sestoupili. Pozorujeme ho 

s upřímným úžasem, o něco méně povinným než stateční turisté na židlích před vchody barů. Mají to těžké, 

na slunci je jako v peci a ve stínu slunečníku doslova mrzne. Stále se přesunují a nasávají do paměti mozků a kamer 

širokoúhlé panorama stovek rozkošných domečků, vyvedených v jemných pastelových tónech a nalepených bez 

ladu a skladu do vysoké stráně. Ve skutečnosti jsou to paláce a mnohapatrové domy. Mezi kostkami trčí nenápadně 

pár špiček kostelů, jako by chtěly být poslední, aby byly jednou zase první. 

Velká část levobřežního Porta je vlastně už jiné město, asi jako New Jersey za řekou Hudson už není New 

York. Jmenuje se Vila Nova de Gaia a snažíme ho projít co nejrychleji. Stones nečekaně znervózněl, začíná 

nadávat na dědky, jak nazývá všechny portugalské muže bez výjimky. Nejsme už v centru, musíme si znovu zvykat 

na vyjevené a zlověstné pohledy podsaditých, brunátných chlapíků. Úhledným ženám vůbec nevadíme, nepovažují 

nás za konkurenci. Stones začíná horovat pro krásu liduprázdných pláží, mě zase napadá, že v těchto končinách 

prožila Lucie několik let svého těžkého, bezpochyby svatého života. 

V Portu se objevuje dvakrát. Ve čtrnácti letech tu začíná coby chovanka dorotejek chodit do školy, která jí 

poskytne základní vzdělání. Když se pak po válce vrací do Portugalska, posílají ji do kláštera právě ve Vila Nova 

de Gaia. Zůstává tu necelé dva roky, než ji papež umožní odejít ke karmelitkám v Coimbře. O jejím zdejším pobytu 

nic nevím, nic jsem nenašel, je však zřejmé, že si tu moc neodpočinula. Jak u dorotejek, tak na Karmelu ji nikdo 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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moc nehýčkal, 

spíše naopak, 

zjevně proto, aby 

nepodlehla pýše 

na své známosti v 

nebi. Biskup a 

představená se 

snažili vyjít 

všemožně vstříc 

každému výše 

postavenému 

zvědavci a 

věnovat mu 

neomezenou 

možnost vyždímat z Lucie, co se dá. Lucie na to vzpomíná velmi věcně a s fanatickou tolerancí ke všemu 

stvořenému, což ale bohatě stačí k tomu, aby se průměrně citlivému primitivovi zježily štětiny na hlavě. 

V Pontevedře byla vyslýchána jakýmsi Anterem de Figueiredem, osobou neobyčejně vlivnou v celém Portugalsku, 

o které Lucie navzdory přísné cenzuře a autocenzuře bez obalu píše: „Ptala jsem se sama sebe, mám-li odhalit svá 

nejskrytější tajemství, které jsem až dosud s tak velkou opatrností chránila, laikovi, který nejen že zřejmě nechápal 

nic z duchovního života, ale ani to nejzákladnější z praktického křesťanského života.“ Lucie byla tlačena doslova 

všemi, aby vyzradila to, o čem jí zakázala mluvit, jak všichni dobře věděli, sama Svatá Panna. Po třech dnech 

křížového výslechu (spisovatel si přizval na pomoc svou dceru), plného nejlstivějšího nátlaku, Lucie, ponechaná 

doslova všemi napospas, odolává. Postoj jejích nadřízených není možné pochopit jinak, než že tomu, co se v roce 

1917 událo ve Fatimě, vůbec nevěřili. Nebo věřili, ale nevěřili, že jí o tom Krásná Paní zakázala mluvit, což je 

samozřejmě jedno a totéž. Nemůžeme si přece myslet, že by vůle Matky Boží byla pro ně nezávazná. 

Své vzpomínky psala Lucie výhradně na biskupův příkaz a to, jak sama nikdy nezapomene připomenout, 

s velkým přemáháním a pouze z křesťanské a řeholní poslušnosti. Zvláštní je, že jí při této práci nebyly kráceny 

žádné z každodenních povinností. Nezbývalo jí, než realizovat biskupův příkaz tajně, řeholnice tohoto ústavu 

nedisponovaly žádným osobním volnem. Jediná možnost se naskytla při ručních pracích, při pletení. Ukryla papír a 

tužku do košíku pod klubka vlny a čas od času písemně zaznamenala, co předtím zkomponovala v mysli. Naštěstí 

byla manuálně zručná a svou normu stačila vždycky naplnit. Vzpomíná na tuto pikantnost s decentním takřka 

neviditelným humorem a ještě jemnější ironií. Luciino spisovatelské nadání není malé, velká je i její schopnost 

(přes největší snahu nezatížit nikoho a nic osobním soudem nebo odsudkem) vyjevit mezi řádky drsné pravdy, 

nad nimiž se tají dech. 

Vytouženou pláž dosahujeme až po setmění. Vysoko nad tichým příbojem vede v písku jakási dřevěná 

cestička nebo lávka. Dáváme se po ní a zakrátko zjišťujeme, že je nekonečná. Stones navrhuje, abychom po ní šli 

až do rána, případně pořád dál až do Afriky. Považuji to za dobrý nápad. Pochodujeme dlouhé hodiny bez jediného 

slova, pomalu, bez námahy, bez přerušení, do nekonečna. Od moře vane lehký větřík, z druhé strany občas 

vykoukne světlo. Před půlnocí dorážíme do mrtvého města, právě dostavěného. Na jeho konci, kde se ulice ztrácí 

v písku pláže, stojí starý bar s rozžatými světly. V něm nás dobrá duše informuje o naší jediné možnosti. Za rohem 

pronajímají dva staří manželé poutníkům malý pokoj. Jsou to prý lakomci, kteří sají poutníkům krev. Bereme to 

jako černý humor a opravdu, bylo to myšleno jen obrazně. 

pokračování příště 
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