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Drazí čtenáři, když jsem v posledních dnech listoval
různými novinami, všimnul jsem si, že na přelomu
roku bylo oblíbeným tématem novinářů to, kolik se
loni postavilo nových dálnic a silnic a kolik se jich
vybuduje letos. Vše vyčíslené v kilometrech,
naceněné v milionech korun, vyhodnocené, většinou
v duchu zklamání, že se postavilo velmi málo.
Investoři se omlouvali, že mnohé nezáleží na nich,
že úspěchy závisí na mnoha faktorech, které nemohou
ovlivnit.
I my jsme na konci roku hodnotili naše cesty.
Zda jsme chodili po těch správných a zda jsme udělali
nějaký pokrok ve svém osobním a duchovním životě.
A mnohdy jsme si uvědomili, že mnohé nezáleží jen
na našem snažení či dobré vůli. Řada věcí je prostě
milost, nezasloužený dar, který si můžeme jen
vyprosit a za něj děkovat. A také odprosit za chyby.
To stejné platí do budoucna. Opravdu nevíme,
jestli naše letošní cesta životem bude jízdou po dálnici
či škobrtáním po lesní pěšince. Nevíme, zda se nám
cesta neztratí v mlze či ve sněhu a na kolik narazíme
zákazů či nebezpečných úseků.

1. leden
2. leden
3. leden
6. leden
7. leden
13. leden
17. leden

18. leden
19. leden
20. leden
21. leden
22. leden
24. leden

slavnost Matky Boží, Panny Marie
památka sv. Bazila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve
Nejsvětějšího Jména Ježíš
slavnost Zjevení Páně
sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
svátek Křtu Páně
začíná liturgické mezidobí
památka sv. Antonína, opata
Od 18. do 25. ledna je Týden
modliteb za jednotu křesťanů
památka Panny Marie, matky jednoty
křesťanů
sobotní památka Panny Marie
2. neděle v mezidobí
památka sv. Anežky Římské, panny a
mučednice
sv. Vincence, jáhna a mučedníka
památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
3. neděle v mezidobí
památka sv. Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
památka sv. Jana Boska, kněze

Víme ale, že nejdeme životem sami. Je s námi
Ten, který naši cestu jistí, akorát Jej musíme
poslouchat a být vnímaví vůči Jeho pokynům.
Musíme se svěřit pod Jeho vedení a ochranu. „Ukaž
mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách.
Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi můj Bůh.“
Tato slova žalmu by měla být naši každodenní
modlitbou. Ať budou! Každý den se pokorně
odevzdávejme jeho vedení. Bůh je jediná stále
aktuální navigace, která nás zavede bezpečně k cíli.

25. leden
26. leden
27. leden
28. leden

Právě začal 10. rok, kdy vychází náš časopis,
a jsem rád, že se stále těší vaší přízni. Spolu
s Tam&Tamem jsme už také ušli nějakou cestu a když
jsem si nedávno prohlížel archivní čísla, bylo toho
hodně, u čeho jsem se zastavil, ještě jednou
se zanícením přečetl, radostně zavzpomínal. Mnozí
z těch, kteří seděli v křesle pro hosta, už odešli,
mnohé je jinak, zůstala ale řada společných zážitků
a je to opravdu zajímavé čtení, zvláštní kronikářský
záznam posledních devíti let.

Františkem. Kéž i naše osobní cesty vedou k druhým
- v radostné a stále čerstvé novině evangelia. Ať
jsme misionáři, kteří se nebojí vydat na cesty
evangelizace. Ty nás většinou nepovedou do Afriky
či Oceánie, ale k sousedům, příbuzným a známým.
I na těchto cestách prosme o Boží vedení a světlo.

Letošní rok s Tam&Tamem strávíme ve velké
míře na misijních cestách. Pokračujeme totiž v naší
přípravě na misijní říjen vyhlášený papežem
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31. leden

Snad nám budou nápomocny i rady papeže
Františka, které zde otiskujeme.
Moc všechny zdravím a vyprošuji Boží
požehnání na celý rok.
P. Slawomir
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MŠE SVATÁ
Naposledy jsme se ve výkladu o mši zastavili před evangeliem. Církev je budována a roste slyšením
Božího slova. Podivuhodné skutky, které kdysi vykonal Bůh mnoha způsoby v dějinách spásy, se zpřítomňují
tajemným způsobem ve znameních při slavení liturgie. Bůh se vždy znovu ujímá shromáždění věřících, kteří slaví
liturgii, aby se jeho slovo dále šířilo a bylo přijímáno s úctou a aby jeho jméno bylo velebeno mezi národy.
Bohoslužba slova vrcholí čtením evangelia, na něž připravují shromážděný lid jiná čtení v tradičním
pořadí, a to přechodem ze Starého zákona k Novému.
Hlavní část bohoslužby slova tvoří čtení z Písma svatého proložená mezizpěvy. Homilie, vyznání víry
a přímluvy neboli modlitba věřících ji rozvíjejí a uzavírají. Ve čteních, která homilie vykládá, Bůh mluví k svému
lidu, zjevuje tajemství vykoupení a spásy a nabízí duchovní pokrm. Sám Kristus je svým slovem přítomen mezi
věřícími. Toto Boží slovo si lid přivlastňuje tichým nasloucháním a zpěvy a hlásí se k němu vyznáním víry. Jím
posílen se v přímluvách modlí za potřeby celé církve a za spásu celého světa.
Je velmi vhodné, aby se o slavnostních
příležitostech používal krom lekcionáře také evangeliář.
Ten je přinesen ve vstupním průvodu a položen na oltář.
Nyní jej jáhen (v jeho nepřítomnosti kněz) s úctou vezme
z oltáře a slavnostně nese k ambonu. V průvodu před ním
jde kadidlo a dvě rozžaté svíce. Tato znamení, převzatá
ze starověkého
císařského
ceremoniálu, naznačují
přítomnost vládce světa – Krista – v jeho slově. Průvod,
který jde od oltáře k ambonu, odkazuje na příchod Ježíše,
vtěleného Božího slova, mezi lidi. Pokud tedy ambon
není uprostřed shromáždění, je vhodné při průvodu obejít
oltář, aby se dynamika příchodu Krista k lidem lépe
vyjádřila.
Po pozdravu u ambonu je kniha evangelií
označena znamením kříže a okouřena kadidlem. To všechno jsou symboly sice neviditelné, ale skutečné
přítomnosti ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše, který bude mluvit ke svému lidu.
Pro neděle jsou úryvky evangelia rozděleny do tříletého cyklu A, B, C: první rok se čte převážně
z evangelia podle Matouše, druhý rok hlavně z evangelia podle Marka, třetí rok především z evangelia podle
Lukáše.
Liturgický rok začíná první nedělí adventní.
Adventní doba v sobě spojuje přípravu na Ježíšův
druhý příchod na konci věků i na oslavu jeho prvního
příchodu o Vánocích, o první neděli adventní se čte
Ježíšovo proroctví o završení dějin; o druhé a třetí a
neděli zprávy o Janu Křtiteli, neboť on na Ježíšův
příchod připravoval; o čtvrté neděli o událostech,
které bezprostředně předcházely Ježíšovu narození.
Ve vánoční dobu jsou evangelia vybrána
podle staleté římské tradice tak, aby odpovídala
svátku, který se slaví.
V době postní se o první neděli čte o Ježíšově
čtyřicetidenním postu na poušti a pokušení, neboť
během postní doby se křesťané snaží boj proti
pokušením zintenzivnit. Druhou neděli se čte
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evangelium o proměnění Páně na hoře, neboť tato událost dělí příběh o Ježíšově putování na dvě části: je zde
předobraz Ježíšova oslavení, když se vydává směrem k Jeruzalému a velikonočním událostem, které ho tam čekají.
Evangelia třetí, čtvrté a páté neděle na sebe navazují a každý rok mají zvláštní charakter: v ročním cyklu A se jedná
o starokřesťanské katecheze ke křtu zachycené v Janově evangeliu: příběh o vodě, která dává život (Samařanka),
o křestním osvícení (slepý od narození) a vzkříšení z mrtvých (Lazar). V ročním cyklu B jsou to evangelia z Janova
podání zaměřená na Kristovo oslavení skrze kříž a zmrtvýchvstání, v ročním cyklu C texty od svatého Lukáše
pojednávající o pokání a obrácení. Na Květnou neděli neboli neděli o utrpení Páně se čte nejprve evangelium
o slavném vjezdu do Jeruzaléma a potom pašijový příběh.
V prvních třech nedělích velikonočních podávají evangelia zprávu o Ježíšově vzkříšení. O čtvrté neděli se
čte z desáté kapitoly Janova evangelia o dobrém pastýři. O páté, šesté a sedmé neděli jsou nabídnuty úryvky
z Ježíšovy řeči a modlitby při poslední večeři.
Z tohoto vyjmenování témat můžeme na první pohled vidět, jak je důležitá adventní a postní doba – doba
přípravy na svátky, abychom lépe prožili události spojené s naší záchranou.
Gesta a slova, která doprovázejí (hlásání evangelia) vyjadřují víru církve, že při hlásání evangelia se
především jedná o přítomnost Krista, Mistra, odlesku slávy Otce, moudrosti Boží, naplnění veškerých Písem.
Po homílii je chvíle ticha. Je to prostor pro Ducha Svatého, aby v nás ve chvíli usebrání slyšené Boží slovo
zakořenil, připravil nás na slavení eucharistie i na úkoly po odchodu z kostela. Následuje recitované nebo zpívané
Credo (Věřím v Boha). Zařazuje se v neděli a o slavnostech. Víra totiž je ze slyšení Božího slova a tím dáváme
najevo, že i my ve svém životě toužíme po těchto účincích Božího slova: po větší víře.
podle Liturgie.cz zpracoval Michal Zahálka
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PŘEDVÁNOČNÍ PROŽÍVÁNÍ
V MALÍNSKÉ FARNOSTI
V naší farnosti se stále něco děje. Nejinak tomu
bylo před vánočními svátky (už) loňského roku.
Hezky se povedl mikulášský průvod a rozdávání
balíčků připravených pro přihlížející děti. Také naše
schola měla dva úspěšné adventní koncerty – ve Starém
Městě pod Sněžníkem a v Olšanech.
V předvečer třetí (radostné) adventní neděle
proběhlo tzv. předvánoční „řízkování”. To je akce, která
má u nás už mnohaletou tradici. Obětaví rodičové
nakoupili suroviny, nasmažili hromadu „kuřízků”,
vyrobili velkou mísu bramborového salátu, k tomu ještě
kastrol přílohových brambor a připravili spoustu dalších
pochutin k občerstvení. Děti si pak užívaly, hodovaly a radovaly se ze společného setkání na naší kostelní oratoři.
Tentokrát měli účastníci podvečer dochucený celokostelovou
„bojovkou”, při které děti pátraly po jménech světců žijících
v Palestině před více jak dvěma tisíci lety. Oba zúčastněné
týmy nakonec dospěly do konce a ze získaných indicií
sestavily, že to byli sv. Josef a Panna Maria.
No a další pátek už se finišovalo s předvánočním
úklidem kostela a zdobením vánočních stromků, aby vše bylo
nachystáno na pondělí 24. prosince, kdy se rozsvítilo
betlémské světlo i v našem kostele a děti si mohly prožít
se svými rodinami otevírání malínského betlému. Poté už se
všichni rozešli do svých domovů, aby i u nich mohly začít ty
tolik očekávané vánoční svátky! 
Petra Kočí
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

BETLÉMŠTÍ CHLAPCI, DO DVOU LET VĚKU
V městě Šumbarku,
v dvanáctém roce panování Václava z Hrádečku

Jistě není zvykem psát batolatům. Vždyť ještě neumějí číst, ba ani pořádně mluvit, sotva chodí. Nejsou to
žádní partneři pro smysluplný dialog, na ten musíme počkat ještě pěkných pár let. Pak si s nimi teprve popovídáme
a možná jim i někdy něco pěkného a moudrého napíšeme.
V případě vás, chlapců z Betléma, ovšem narážíme na značný problém. Nedostali jste čas, abyste se mohli
naučit číst. Vaše životy byly násilně ukončeny na samém počátku. Pokud vám tedy chci něco sdělit, musím tak
učinit bez ohledu na váš nízký věk.
A já vám chci napsat, abych alespoň trochu splatil dluh, který vůči vám pociťuji. Nikdo z nás dospělých se
k vám doposud nechoval partnersky. Myšlenkám na váš osud se spíše vyhýbáme jako něčemu, co je příliš bolestné
a nepochopitelné. Vždyť se to stalo tak dávno a už jsme na to raději zapomněli. Snad se ještě tu a tam někdo dojme
nad vaší tragédií nebo pocítí hněv proti zvůli mocných. S vámi samotnými nikdo nepočítá. Jste přece příliš malí a
bezmocní.
Také já jsem vždy podléhal tomuto klamu. Uvažoval jsem o všech lidech kolem vás, o vašich rodičích,
krutém králi, bezelstných mudrcích a poslušných vojácích. Uvažoval jsem také o Bohu, proč dovolil vzpomínku na
narození svého Syna potřísnit vaší krví. Což to nemohl zařídit jinak? Nikdy jsem neuvažoval o vás. Jako byste ani
nebyli plnohodnotnými lidskými bytostmi se všemi jejich radostmi a nadějemi.
Když nyní pozoruji svého nejmladšího syna, který by mohl být vaším vrstevníkem a kamarádem,
uvědomuji si, že je to skutečná osobnost, s níž mohu jednat docela partnersky. Mohu – a musím – ho prosit
za odpuštění, žádat o službu, děkovat mu. A nyní bych chtěl konečně poděkovat vám.
Děkuji vám za záchranu malého Ježíše. Vaše smrt nebyla bezdůvodná a zbytečná, jak se mnozí
domníváme, právě naopak. Vaše smrt umožnila Ježíšově rodině utéci z obklíčeného Betléma a vyčkat v exilu
Herodovy smrti. Cožpak by tento důsledný král nechal Ježíše na pokoji, kdyby si nebyl jistý tím, že se ho jednou
provždy zbavil? Kdyby se nedomníval, že byl jedním z vás? Obětovali jste své životy za Ježíše, tak jako on
obětoval ten svůj za nás všechny. Jsme tedy vašimi dlužníky.
To nedává smysl jenom vaší smrti, nýbrž také všem ostatním bezejmenným obětem lidské zvůle. Kolik
batolat bylo zavražděno od vašich dob! Z lidského pohledu nemá smysl ani tak krátký (a tím pádem neproduktivní)
život ani taková násilná smrt. Ale Bůh se dívá jinýma očima. A smysl tomu dává sám Ježíš. Ano, kvůli Ježíši se
vyplatí zemřít.
Pavel Obluk

ADOPCE NA DÁLKU V BLUDOVĚ
Farnost Bludov se v prosinci 2015 rozhodla v rámci projektu Adopce na dálku také „adoptovat“ jedno dítě
z chudé haitské rodiny, a pomoci mu tak zajistit potřebné vzdělání.
Naším „adoptivním synem“ je chlapec jménem Cral Chevelon, který se narodil v roce 2007. Jeho otec se
jmenuje Homane Chevelon a matka Rose Mitha Philippe. Cralova rodina je velice chudá, oba rodiče jsou
nezaměstnaní.
Cral chodí do školy Sainte Maria Goretti ve vesničce Baie de Henne. Od
Crala dostáváme každý rok fotku, vysvědčení a také obrázky, které namaloval. Cral
je vysoký, veselý a velice hodný chlapec. Rád kreslí, ve škole ho nejvíce baví
občanská výchova, doma pomáhá s pracemi na zahradě. Ještě neví, čím by se chtěl
stát, až bude velký, ale s naší finanční podporou bude mít určitě více možností.
Na podporu Crala je každoročně věnován výtěžek z finančních darů
do pokladničky v Betlémě v kostele sv. Jiří v Bludově.
Barbora Sedláčková
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ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC NA HAITI
Haiti
Haiti je považováno za nejchudší zemi západní
polokoule a za jednu z nejhustěji osídlených zemí světa.
Kritická situace přelidnění se ukazuje zvláště ve městech,
kde je obrovský nedostatek obydlí a služeb, které by lidem
zajistily důstojné bydlení. V hlavním městě, v němž žije
asi čtvrtina celkové populace, lidé vytvářejí nekonečné
chudinské čtvrti, slumy, či naprosto nové osady. Vzhledem
k nefunkční vládě, která je v područí bohatých elit, v zemi
neexistuje sociální systém, kvalitní školství a zdravotní
péče. Tato neutěšená situace se negativně projevuje v
nízké gramotnosti (50 %) a očekávané délce života (64
let), vysoké porodnosti (3 děti na jednu ženu) a rychlé
urbanizaci (60 %). Více jak 60 % deseti milionové populace žije pod hranicí chudoby, tedy jejich denní příjem
nedosahuje více než 2 dolarů.
Vzhledem ke své geografické poloze musí Haiti často čelit nejrůznějším přírodním katastrofám. Největší
z nich bylo devastující zemětřesení v roce 2010, které zničilo hlavní město, zanechalo po sobě více než 200 000
mrtvých a další milion lidí bez domova. Zemětřesení nezasáhlo jenom hlavní město, ale mělo zásadní dopad na
život všech obyvatel země. V říjnu 2016 postihl Haiti hurikán Matthew, který zasáhl 2,5 milionu lidí, více než
170 000 obyvatel přišlo o střechu nad hlavou. Lidé přišli o svůj majetek, úrodu i dobytek. V zemi se začala šířit
cholera.
Činnost ACHO
Arcidiecézní charita Olomouc působí na Haiti
od roku 2005, kdy se nejprve zaměřila na pomoc ve vesnici
Baie de Henne skrze projekt Adopce na dálku a další projekty
určené pro zlepšení obydlí lidí, např. zajištění dodávky vody.
V současnosti pomáhá ve třech oblastech – Baie de Henne,
Gonaives a Roche-a-Bateau. Regiony, ve kterých působí,
patří mezi ty nejchudší v zemi. Jsou opomíjeny vládou,
ostatními neziskovými organizacemi, často tam nevede ani
infrastruktura. Kvůli současné politické krizi na Haiti ze země
odchází mnoho velkých organizací, které zajišťovaly dodávku
potravin a materiálů do nejchudších oblastí. Děti a jejich
rodiny z Baie de Henne, Gonaives a Roche-a-Bateau jsou nyní zcela odkázány na pomoc ACHO. V případě
přírodních katastrof poskytuje ACHO též humanitární pomoc.
Historie pomoci
o 2005 začátek působení ve vesnici Baie de Henne, vzniká projekt Adopce na dálku
o 2008 rozšíření činnosti do druhého největšího města Haiti Gonaives
o 2010 založení misie po ničivém zemětřesení, které mělo za následek přes 200 tisíc obětí
o 2014 otevření nové školy pro 700 žáků v Gonaives, jejíž výstavbu z velké části ACHO financovala
o 2015 první zdravotnický kemp pro chudé obyvatele z těžko dostupných oblastí severozápadu Haiti každoroční prohlídky a ošetření financováno i díky kampani Na zdraví Haiti
o 2016 potravinová pomoc a základní potřeby po ničivém hurikánu Matthew přímo v terénu a následně
pomoc s obnovou přístřeší a škol.
o 2017 vyslání kontejneru s materiální pomocí – šlapací stroje pro šicí dílnu, učební pomůcky a nábytek
do škol, sportovní vybavení pro děti, zdravotnický materiál
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Aktuální projekty:
Adopce na dálku
Adopce na dálku umožňuje dětem chodit do školy.
Vzdělání je pro místní obyvatele a rodiče dětí finančně náročné.
Školy jsou pro mnoho dětí vzdálené i několik kilometrů a kvalita
výuky není příliš vysoká stejně jako opomíjené platy učitelů.
Záměrem projektu Adopce na dálku je zabezpečit
základní vzdělání nejchudším dětem prostřednictvím poskytnutí
školních uniforem, učebnic, psacích potřeb, zajištění
jednoho teplého jídla denně a základní zdravotní péče. Za 13
let realizace projektu bylo umožněno cca 900 dětem pravidelně chodit do školy.
Roční příspěvek pro jednoho haitské dítě činí 6 500,- Kč. Z částky je hrazeno školné, školní uniforma,
školní pomůcky, jedno teplé jídlo denně a platy učitelů. Součástí podpory dítěte je i vzájemná korespondence, díky
které je dárce informován o jeho prospěchu a rodinné situaci. Každý rok obdrží dárce od dítěte fotku, dopis
či obrázek a také vysvědčení.
Adoptivním rodičem se může stát jednotlivec, rodina, třída, škola, farnost, instituce či firma.
V současné době je v projektu Adopce na dálku 392 dětí různého věku a dalších 38 je k dispozici
k adoptování. Nemáme čísla za celý šumperský děkanát, ale dárci přímo ze Šumperka podporují 11 dětí.
Dárek, který změní život
Udělejte radost sobě a zároveň dětem na Haiti. Zajistěte jim například učebnice, sportovní potřeby či
zdravotní prohlídku. Za nákup dárku obdrží sponzor certifikát, který lze také věnovat dále jako dárek někomu
blízkému a udělat tak radost nadvakrát. Dárek zakoupíte na www.haiti.cz.
Podpora komunit
Z finančních prostředků zaslaných na podporu
komunit se místní obyvatelé učí řemeslům, aby se byli
schopni uživit. Dostávají podporu na opravu obydlí a také je
zajištěno přístřeší pro chudé. V odlehlých oblastech je
zajištěna základní zdravotní péče, v případě katastrof přístup
k potravinám a pitné vodě. Spolu s podporou vzdělávání
místní dostávají příležitost ke změně, a tak je podporována i
lidská důstojnost.
Číslo účtu: 43-9935450227/0100
Variabilní symbol: 99999
Střecha nad hlavou
Lidem v izolovaných oblastech chybí přístup ke kvalitnímu materiálu, ze kterého by si mohli zkonstruovat
střechu na svůj dům. Většina střech je postavena z palmového listí, které však lidi neochrání před větrem a silným
deštěm. Plechová střecha bude schopna čelit hurikánům a nepřízni počasí.
Částka: 10 000,- Kč
Číslo účtu: 43-9935450227/0100
Variabilní symbol: 88888
Klára Lőffelmannová
Koordinátorka pro Haiti
Tel.: + 420 581 115 217
Mob.: + 420 739 500 402
klara.loffelmannova@acho.charita.cz
Web: www.haiti.cz
Facebook: Charita pro Haiti
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JOSEF MARADA
MUDr. Josef Marada je známý šumperský urolog.
Už od dětství měl touhu být lékařem v chudých zemích třetího
světa. Toto jeho přání se mu vyplnilo doslova- nejprve se stal
lékařem a později se účastnil několika zahraničních misí. Celkově
na misích (na Haiti a v africkém Burundi a Rwandě) strávil jako
lékař dva roky. Rozhovor s ním byl velmi zajímavý a věříme,
že se jeho poselství podaří přenést i do následujících řádků.
Na začátek nám pověz něco o sobě a Tvé rodině.
Narodil jsem se na jihomoravském Slovácku ve městě Kyjově.
Své dětství jsem prožil ve Svatobořicích. Po absolvování
základní školy jsem pokračoval ve studiích na Gymnáziu
v Kyjově a poté na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
v Brně. Po promoci v r 1985 jsem nastoupil k absolvování
základní vojenské služby. A od roku 1986 jsem začal pracovat
na chirurgickém oddělení v Šumperku. Po několika měsících
chirurgické praxe jsem přešel na nově vznikající oddělení
urologie. Již během studií jsme se s mojí budoucí manželkou
vzali a měli dvě první děti. Postupně se nám rodina rozrůstala a
přicházely další děti. Já jsem se věnoval mému profesnímu růstu
a v rodině jsem čerpal velké posilnění. Děti nám byly vším.
K misiím Tě dovedla nějaká konkrétní situace, nebo to byl sen od dětství?
Tak to se musím trochu vrátit do mého dětství. Vždy jsem se ještě na základní škole zajímal o biologii, fyziku
a matematiku, a tudíž jsem se velmi brzy rozhodl stát lékařem. V tomto období (bylo mi asi 13 let) se mi dostala
poprvé do rukou kniha od Alberta Schweitzera a zcela mne uchvátila. Od té doby jsem začal uvažovat o práci
lékaře v chudých zemích třetího světa. Následující roky v dospělosti jsem se věnoval především rodině a své práci
na urologickém oddělení. Až v roce 2008 jsem se rozhodl reálně do chudých zemí odcestovat a pomáhat léčit.
Tehdy mě oslovil můj přítel Václav Keprt – ředitel Arcidiecézní charity v Olomouci (který o mých plánech z mládí
věděl) – jestli bych se nechtěl účastnit mise na Haiti.
Jak probíhala Tvoje první misie?
Rozhodl jsem se této misie zúčastnit a rozjel jsem se do mé první destinace – Haiti, a to jako zástupce ACHO
a současně jako lékař Bratislavské univerzity zdravotnictví a soc. péče sv. Alžběty. Rektor této vysoké školy –
Prof. Vladimír Krčméry – založil ve světě několik misií v různých státech. Haiti měla být novou destinací. Naše
situace nám byla usnadněna přítomností českého kněze – obláta Romana Musila. Ten tam působil již asi 7 let a
skrze něho jsme tam navázali kontakty s oficiální místní zdravotnickou organizací. Při mém prvním pobytu jsem
prožíval velmi krušné chvíle. Především jsem nemluvil do té doby francouzsky. Velkou pomocnicí mi byla tehdy
především kolegyně zdravotní sestra Jana Smyčková, která mi byla stále nablízku a vše mi překládala. S velkým
zápalem jsem se vrhl na studium francouzštiny a postupně jsem poznával zdravotní situaci na Haiti.
Jaká je vlastně situace na Haiti?
Haiti je velmi chudá země, která získala svoji nezávislost velmi brzy (r. 1804) a do dneška si s tím neví rady. Lidé
žijí ve velmi nuzných podmínkách. Je zde vysoká nezaměstnanost sahající až k 85% populace. Lidé umírají často
na následky chronické podvýživy, chatrného zdraví, banálních nemocí, jako je třeba průjem, infekce plic, infekční
nemoci kůže či infekce zažívacího systému. Často nevědí, jak na dané situace reagovat. Ve svých těžkých životních
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situacích jsou často velmi apatičtí a nejsou schopni posoudit nebezpečí nemoci a zhoršení jejich zdravotního stavu.
Při této příležitosti si vzpomínám na jednu velmi smutnou situaci, kdy nás brzy ráno v neděli probudila maminka
sotva třídenního dítěte. Když jsem si ho prohlídl, zjistil jsem, že je již nějakou chvíli mrtvé. Zemřelo dehydratací,
poněvadž matka nebyla schopna posoudit jeho skutečný stav v brzké době po porodu, kdy od ní odmítalo přijímat
mateřské mléko. Haitské ženy totiž rodí většinou doma (pravděpodobně z důvodů tradice). Přitom musím dodat,
že této mamince asi měsíc před touto příhodou zemřelo dvouleté dítě na následky průjmu. Zdraví lidí a především
dětí je velmi oslabeno chronickou infekcí zažívacího systému, opakovanými záchvaty malárie a často i přítomností
tuberkulózy či u dospělých AIDS.
V čem konkrétně bylo třeba pomoci?
Na Haiti je všechno komplikovanější. Především tam není možné se obracet na nějaké specialisty různých oborů,
ti tam prostě nejsou nebo jsou snad jen v největších nemocnicích v hlavním městě. Já jsem pracoval jako praktický
lékař v periferii severozápadní části země. Jako lékař jsem si tam musel vždy hledat řešení sám a spokojit se s tím,
co jsem měl k dispozici. Nejčastěji jsme řešili nemoci plic, dýchacích cest, různé kožní problémy, malárii, břišní
tyfus, mnohdy i záněty mozkových blan či gynekologické a urologické infekce. Různé typy úrazů jsme ošetřovali
bez rentgenového přístroje. Velmi přínosným mi byl sonografický přístroj a možnosti jeho využití. Mnohdy k nám
přicházeli pacienti z okolních nemocnic z poměrně velkých vzdáleností k ultrazvukovému vyšetření. Vzpomínám si
na jednu pacientku v 7. měsíci těhotenství, která k nám k sonografickému vyšetření přijela na motorce s manželem
z nemocnice vzdálené asi 20 km. Během cesty si musela prožít na tamních cestách docela slušné utrpení. Bylo
podezření, že jde o vícečetné těhotenství. To jsme při ultrazvuku neprokázali. Pacientka záhy po vyšetření začala
rodit. Porodili jsme živé a zdravé děvčátko, které však nemělo dobře vyvinutý sací reflex. Maminku s dítětem jsme
odvezli autem nazpět do odesílající nemocnice. Naštěstí tam působila americká zdravotní sestra, která se věnovala
nedonošeným dětem a o matku i dítě se dobře dovedla postarat. Dle jejích slov „odkojila“ kdysi v minulosti dítě,
které vážilo 900 gramů (což se rovnalo
v daných podmínkách téměř zázraku).
Jaké byly výsledky působení vašeho
lékařského týmu?
Někdy jsem se musel smířit i s velmi
smutným výsledkem léčby. Lidé byli
skutečně velmi, velmi oslabeni a také
přicházeli k ošetření velmi pozdě. Často
z velké vzdálenosti, třeba i několika
hodin chůze či jízdy na oslovi (který je
tam
nejčastějším
cestovním
prostředkem). Velmi často však naše
snažení vyústilo v uzdravení našich
pacientů a pak jsem samozřejmě
prožíval
velmi
radostné
chvíle
uspokojení. Haiťané byli za naši péči
velmi vděčni. Na moje pobyty na Haiti
velmi rád vzpomínám a jsem šťasten, že
jsem se mohl účastnit těchto misí.
V minulém rozhovoru s Václavem Keprtem o Ukrajině jsme se dozvěděli, že únikem z bezvýchodné situace
mnohých tamních lidí je alkohol. Jak jsou na tom Haiťané?
Alkoholismus zde téměř nenajdete. Pro Haiťany je důležitá především víra, tou překrývají svou nelehkou realitu.
Celý týden je poznamenán starostí o obživu, ale neděle je sváteční den. Přicházejí do kostela krásně oblečení, čistí,
mají krásně vyprané věci, i přesto, že je těžké vše v nuzných podmínkách udržet v čistotě. Velmi pozitivní na nich
je, že životem neutíkají, vše zde plyne pomaleji, klidněji. Vždy, když se vrátím domů, doznívá ve mně ještě chvíli
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ta zdejší tichost, klid a pokora. Jejich
původní náboženství voodoo, které si
sem přinesli z Afriky, dodnes
praktikují. Většinou je promícháno s
křesťanstvím. Pro Evropana je tato
situace docela nepřehledná. Velmi
často mne na Haiti probouzely v noci
písně voodoo a ráno jsem mohl
zaslechnout
křesťanské
zpěvy
z naplněných kostelů.
V hlavním městě je více kostelů a
modliteben, jít do kostela zde není
problém, ale věřící jsou zde chladnější.
80% křesťanů na Haiti tvoří katolíci.
Zbytek pak baptisté (10%), dále pak
adventisté či letniční. Jen velmi obtížně
byste tam hledali lidi bez vyznání.
Čím se Haiťané živí?
Především je to zemědělství – v každé rodině mají drobné políčko, kde pěstují základní potraviny – rýži a fazole, to
je téměř národní jídlo, a banány. Masa mají velice málo.
Aktuálně Arcidiecézní charita Olomouc vyslala 30. září 2018 přímo na Hati dvoučlenný tým – humanitární
pracovnici Kláru Lőffelmannovou a Tebe. Jak tato návštěva probíhala?
Ano. Tentokráte jsem se vypravil na Haiti jako pracovník Arcidiecézní charity Olomouc společně s kolegyní
Klárkou Löffelmanovou. Ta má na starosti veškeré aktivity v této zemi, především adopci na dálku. Ač to byl již
můj pátý pobyt na Haiti, přinesl mi řadu nových poznání. Cestovali jsme spolu po celé zemi, a tak to i pro mne byla
skvělá příležitost lépe Haiti poznat. Navštívili jsme nejdříve společenství řádových sester Sv. Terezie v hlavním
městě. Několik dnů jsme vyřizovali nezbytné záležitosti ve škole, kterou financuje slovenská Charita. Ta tam
podporuje několik stovek studentů. Bylo potřeba zkontrolovat financování projektu, focení dětí, zápis nových
malých dětí k adopci aj. Po několika dnech jsme se vydali na jih země do malého města Roche a Bateau,
kde ACHO pomáhala rekonstruovat řadu domů a též střechu kostela zbořenou v r. 2016 po řádění hurikánu
Mathieu. Tamní kněz se nám plně věnoval a poskytl nám ubytování na faře. Další destinací naší činnosti v tomto
poměrně krátkém období bylo město Gonaive. Tam jsme byli přivítání sestrami řádu od Zjevení sv. Josefovi a
u nich v klášteře také ubytováni. Řádové sestry se zde starají o školu asi s 250 studenty. ACHO veškerou činnost
v této škole financuje. Velmi brzy po našem příjezdu jsme tam zažili poměrně dosti silné zemětřesení. Další dny
našeho pobytu byly poznamenány obavami. Menší otřesy jsme zaznamenávali i v dalších dnech. Já jsem zde
několik dnů ordinoval v ambulanci sestřičky, jež se věnuje malnutričním malým dětem a dětem jakkoliv motoricky
postiženým (s pohybovým handicepem). Klárka se věnovala kontrole využití financí a opět focení dětí k adopci.
Pracovala s nimi na přípravě dopisů, které
děti psaly svým adoptivním rodičům.
A v neposlední řadě přípravě nových
malých dětí, které budou hledat nové rodiče
na dálku. Asi po 10 dnech jsme potom
pokračovali v cestě na severozápad země až
do Baie de Henne. Tam žije největší počet
studentů
podporovaných
arcidiecézní
charitou. Setkali jsme se s otcem
Bertrandem, který se nám velmi neobyčejně
sestry od Zjevení sv. Josefovi v Gonaives
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věnoval. Ten je odpovědný za fungování farnosti a též místní
školy. Tam studuje asi dalších 250 studentů adoptovaných
českými rodiči. Škola velmi dobře funguje. Děti zde dosahují
velmi slušných studijních výsledků. Já jsem opět ordinoval v
tamní mobilní klinice, kterou jsme si zřídili přímo ve škole.
Po několika dnech práce v Baie de Henne jsme se pak vraceli
přes severní část země a uskutečnili krátké zastavení v Mole
saint Nicolas, kde jsem působil při mých dřívějších pobytech.
Tam jsem se pozdravil s několika přáteli a předal dárky.
Navštívil jsem zdravotní středisko, kde jsem strávil
v minulosti téměř rok svého života. Všichni byli velmi dojati
a vzpomínali na můj pobyt. Další den jsme jeli do Port de
Paix, kde jsme prožili velmi příjemné setkání s otcem
Rudolfem Baltazarem, který navštívil v minulosti i Českou
republiku. Potom jsme se vraceli vnitrozemím do Gonaives.
Dalších několik dnů jsme strávili v tamním klášteře u sester.
Rovněž jsme se setkali s kanadským knězem, který tam
organizuje léčbu lidí trpících malomocenstvím, a
zkontrolovali a povzbudili pracovnice šicí dílny. Tato dílna
byla původně vybavena staršími šicími stroji z České
republiky. A potom jsme již jeli zpět do hlavního města a
připravovali se na odlet.

SESTRY OD ZJEVENÍ
SV. JOSEFOVI
Jedná se o řeholní kongregaci
tvořenou ženami různých národností, které
jsou zasvěceny Bohu a skládají věčné sliby
čistoty, chudoby a poslušnosti.
Kongregaci
založila
v r.
1832
sv. Emily de Vialar, která byla oslovena
zjevením archanděla Gabriela sv. Josefovi
(Mt 1 kap., 18-23) a stejně jako Josef se
chtěla podílet na Božím plánu spásy. Sestry
mají být stejně jako sv. Josef poslušné Boží
vůli a ukazovat nekonečnou lásku Boha těm,
jejichž životy sdílejí. Práce a modlitba jsou
dva důležité aspekty života komunity. Cílem
práce sester je zlepšení kvality života lidí
v dané oblasti, jejich vzdělávání, péče o
nemocné.
Kongregace je misionářský institut.
Sestry působí ve 26 zemích na všech pěti
kontinentech. Své poslání uskutečňují podle
konkrétních potřeb každé lokality. V České
republice své sídlo nemají.
Sestry
budují
dětské
domovy
a katolické školy, ve kterých se zaměřují
na vzdělávání místních dětí. Zřizují útulky
pro uprchlíky.
V některých
městech
pod vedením sester fungují ubytovny
pro vysokoškolské studentky. Ve svých
řádových domech sestry nabízí laikům
možnost krátkodobého pobytu zaměřeného
na ztišení, modlitbu, znovuobnovení vnitřní
energie.

Podporuje Tě ve tvých misijních cestách Tvoje rodina?
Má rodina projevuje velkou podporu pro tyto aktivity.
Především manželka byla vždy oporou v době mé
nepřítomnosti. Velmi brzy se mnou začala cestovat do těchto
zemí třetího světa i má nejstarší dcera Eliška. Již jako
studentka medicíny byla se mnou na mé druhé misi na Haiti.
Pak se účastnila ještě několika dalších misí na Haiti i v
Africe. Tam jsem v dalších letech působil též jako lékař
Bratislavské univerzity sv. Alžběty, a to v Burundi a Rwandě.
Celkově jsem na misích strávil téměř dva roky svého života.
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Spolupracovníci kongregace jsou muži
a ženy, kteří se společně se skupinou sester
mnoha různými způsoby podílejí na jejich
práci. Existuje zhruba dvacet skupin, které se
setkávají pravidelně, aby společně četly Boží
Slovo a přemýšlely o jeho dopadu
na každodenní život a aby se zapojovaly
do aktivit sester v dané oblasti. Přesto, že se
všichni členové navzájem neznají, tvoří
součást velké rodiny žijící v podobném
křesťanském závazku, ačkoliv jejich život
má různé formy.
Anička Rozsívalová
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Je nějaký rozdíl mezi misiemi na Haiti a v Africe?
Mé další pobyty v Africe byly trochu odlišnější. Především jsem tam
působil v tamní nemocnici, kde jsem i operoval. Myslím si, že situace
domorodých lidí v Africe byla přece jen o málo lepší než na Haiti.
Ale i zde velké množství chudých lidí nemělo co jíst. Žili ve velmi
špatných podmínkách. Jakákoliv péče a pomoc ze strany Evropanů
či jiných cizinců z rozvinutých zemí tam přinášela velkou naději
a radost. Ve srovnání s Afrikou jsou na tom Haiťané mnohem hůř,
a to nejen kvůli ničivým hurikánům a zemětřesením, ale hlavně kvůli
systému vlády. Vládní skupiny, které jsou u moci, mají na mysli
především samy sebe a starosti chudých lidí je vůbec nezajímají. Haiti je
opravdu chudá země, ve které doslova otrokáři vykořisťují chudé,
je to taková nová forma otrokářství. Je to země, která je naplněna
špínou, infekcemi, hladem. Neumíme si to vůbec představit.
Jakou roli hraje víra ve Tvém životě a práci?

sestra ředitelka

Víra v Boha mne doprovází po celý můj život. Samozřejmě jsem měl i já
krizové období, kdy jsem Boha jakoby nepotřeboval a obracel se k Němu zády (období puberty a hledání v brzké
dospělosti). Od svých 22 let, kdy jsem zažil své osobní setkání s Jeho dotekem, pociťuji Jeho přítomnost stále.
Je mi velkou oporou především v těžkých situacích, kdy se setkávám s lidskou bolestí a často i smrtí. Jindy je mi
tím, který mne upozorňuje na chyby a umožňuje mi poznat sám sebe a vracet se hlouběji k problémům, se kterými
se setkávám.
Jaké jsou Tvoje zájmy, máš-li na ně čas?
Velkým posilněním, při kterém se dobíjím, je sport. Miluji jezdit na kole, běhat, plavat. Občas se ještě ve svém
věku účastním kratších triatlonů. V tomto duchu vedu i své děti a snad jednou i vnoučata. Další relaxací je pro mne
i četba. Rád si zazpívám písničky z mé rodné jižní Moravy. Cimbálová muzika mne dovede vždy vyprovokovat
k typickým jihomoravským tancům.
Co patří k oporám ve Tvém životě?
Jak jsem se již zmínil – velmi krátce zopakuji – Bůh, rodina, sport, přátelé.
Je nějaké moudro, které Tě drží nad vodou v obtížných situacích a s kterým by ses se čtenáři rozloučil?
Velkým vzorem pro mne je můj biřmovací patron - sv. František z Assisi. Inspiruje mne především svou pokorou
a tichostí. A tak jeho heslo „Deus est omnia“ je mi též velkým povzbuzením, že Bůh je všude kolem nás. Příroda
a hlavně jakýkoliv živý organismus, živý člověk je mi velkým svědectvím Jeho přítomnosti.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

ADOPCE NA DÁLKU V NOVÉM MALÍNĚ
V Novém Malíně probíhá adopce na dálku již 9 let. Naše první žákyně
se jmenovala Shirley. Nynější dívka Rihana navštěvuje 4. třídu a dosahuje výborných
výsledků jak v matematice, tak ve francouzštině. Uvedla, že by se ráda stala lékařkou.
Snad bude mít dostatek vytrvalosti a také příležitosti ke studiu. V Malíně nekonáme
žádnou velkou akci motivovanou sbírkou pro Haiti, kasička určená pro adopci na dálku
je v kostele celoročně, farníci přispívají podle svých možností a vždy čtvrtletně
odesíláme potřebnou částku na školné.
Renata Schubertová
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MIKULÁŠ PRO NEJMENŠÍ NA FARNÍM STŘEDISKU V ŠUMPERKU

PÁR STŘÍPKŮ O ADOPTOVANÉM CHLAPCI LUCASOVI Z HAITI
Jak už bylo vícekrát zmíněno (i v tomto časopise), s myšlenkou adopce
na dálku dítěte z Haiti přišla v roce 2010 skupina dětí (7. – 9. třída) z katecheze
v Šumperku. Chlapec, kterého od roku 2014 podporujeme, se jmenuje Lucas
Lowenson a letos oslaví 12 let. Lucas žije se svými rodiči a chodí do školy
v malé vesnici Baie de Henne (Zátoce Slepic).
Podle údajů, které o chlapci máme, se dovídáme, že by se chtěl stát
teologem. Rád sportuje. Je to malý, tichý a poctivý chlapec, který do školy chodí
pravidelně a ve vyučování je vždy pozorný. Jeho oblíbeným předmětem je
náboženství. Náš Lucas má dva sourozence, sestru a bratra. Jeho rodiče jsou velmi chudí. Matka je nezaměstnaná,
otec je zemědělec. Lucas svým rodičům rád pomáhá a chodí často nakupovat.
Je už tradicí, že adopce na dálku se každým rokem stává příležitostí uspořádat nějakou benefiční akci, jejíž
výtěžek jde právě na podporu adoptovaného dítěte. Forma benefičního prodeje je různá a velmi nás těší, že se
do její přípravy či prodeje zapojují i děti z naší farnosti. Prodej vlastnoručně vyrobených ozdob či šperků,
batikovaných triček nebo palačinek vystřídal prodej muffinů, knih, oblečení pro děti (jen namátkou). Loni jsme
v rámci pouti farnosti uspořádali benefiční tombolu, z níž jsme získali 4 000,- Kč.
Lenka Špatná
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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 prosinci v pondělí
10. 12. 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 – 24. ledna 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 – každou středu od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním
středisku. Začínáme od 19. zář

ADVENTNÍ MUZICÍROVÁNÍ S CENTREM PRO RODINU
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EMILY DE VIALAR
(* 12. září 1797 Gaillac – † 24. srpna 1856 Marseille, Francie)

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svatá Emily de Vialar nebo Émilie de Vialar je
francouzská řeholnice, zakladatelka kongregace Sester sv. Josefa
od Zjevení. Svůj život zasvětila péči o chudé a celé své dědictví
věnovala na budování škol a nemocnic. Zaměřila se na misijní
činnost v Africe a Asii. Navzdory chronickému onemocnění,
finančním ztrátám, překážkám ze strany lidí i přírodních živlů
vybudovala přes čtyřicet řeholních domů. V roce 1939 byla
prohlášena blahoslavenou a dne 24. června 1951 ji papež Pius
XII. kanonizoval. V katolické církvi je připomínána 24. srpna,
v kongregaci se její svátek slaví 17. června.
Emily se narodila v r. 1797 v malém městě v jižní
Francii, asi 60 km severovýchodně od Toulouse. Pocházela ze
známé šlechtické rodiny, její dědeček – baron Antoine de Portal
– působil jako lékař na dvoře francouzského krále Ludvíka
XVIII. Emilina matka, Antoinette de Portal, byla velmi zbožná
žena. Provdala se za barona Jacquese de Vialar, který pracoval
v městské správě. Emily byla nejstarší ze čtyř dětí, narodila se
v době Velké francouzské revoluce, tři roky po tzv. Jakobínském
teroru, období násilí a poprav. Emily byla v tajnosti pokřtěna a
v katolické víře byla vyučována doma svou matkou, spolu se svými dvěma mladšími bratry Augustinem a
Maximinem (bratr Alfred zemřel krátce po narození).
Ve věku 13 let byla Emily poslána do Paříže, do koleje pro šlechtičny. Její matka, která ji doprovázela,
v průběhu dlouhé cesty onemocněla a v r. 1810 ve věku 35 let zemřela. Emily strávila v Paříži dva roky, ale pak se
vrátila zpět domů k otci a dvěma mladším bratrům. Život s mrzoutským despotickým otcem byl pro Emily velmi
obtížný. Nejen proto, že odmítala všechny otcem domluvené nabídky k sňatku, ale i proto, že v domě pomáhala
služebnictvu a mimo domov se starala o chudé, staré a opuštěné.
Emily navštěvovala nemocnici, která byla vedena řeholními sestrami z Nevers. Protože se o vzdělání
chudých a opuštěných dětí nikdo nestaral, Emily se tohoto úkolu ujala. Často zvala chudé a opuštěné i k sobě
domů,
což
ovšem
způsobovalo
v domácnosti značné napětí. K Emiliným
snahám pomáhat se připojovaly další
mladé ženy. V r. 1832 zemřel Emilin
dědeček Antoine de Portal a zanechal své
vnučce značný majetek. Emily ze svého
dědictví koupila dům pro sebe i své
společnice. Byla inspirována větou
z Matoušova evangelia: „Ve snu se
Josefovi ukázal Hospodinův anděl a řekl:
Josefe, synu Davidův, neboj se vzít Marii
k sobě.“ (Mt 1, 20). Josefovi se zjevil
anděl, aby ho uklidnil a ujistil ho, že jedná
pod vedením Ducha svatého. Cílem Emily
bylo přispět k Božímu plánu spásy, jak to
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učinil sv. Josef, když k sobě přijal Marii. Již o tři měsíce později, na Vánoce 1832, Emily spolu s dalšími třemi
ženami se schválením svého duchovního vůdce a arcibiskupa z Albi zřizuje společenství Sester od Zjevení
sv. Josefovi. V r. 1835 se kongregace rozrostla na sedmnáct sester a pravidla řeholního života, která Emily
vytvořila, byla formálně schválena.
Sestry se věnovaly péči o nemocné, které navštěvovaly také doma, pomáhaly chudým a staraly se i
o vzdělání a výchovu dívek. Základem a pramenem síly pro veškerou činnost byla modlitba. Sama zakladatelka je
označována za mystičku, která v chudých a nemocných viděla Krista, jemuž s vytrvalostí sloužila.
Emilin bratr Augustin, který pracoval jako úředník v severoafrickém Alžíru, po dohodě s místním
konzulem navrhl své sestře, aby zde otevřela nemocnici. Emily opět využívá peněz ze svého dědictví a spolu
s několika sestrami se vydává na cestu. Dorazí právě v období vypuknutí cholery a buduje nemocnici i školu.
Nicméně kvůli soudnímu sporu s místním biskupem musí sestry v r. 1843 započaté dílo opustit. Emily sice odchází
z Alžírska, ale cestuje podél Středozemního moře dále na východ a v následujících letech buduje školy i nemocnice
v Tripolisu - hlavním městě Libye, v Libanonu, na Kypru, na Maltě a na Blízkém východě.
V r. 1845 se Emily vrací do svého rodného města, neboť je upozorněna, že její finanční poradce
a opatrovník jejího dědictví se svěřenými penězi nehospodaří dobře. Emily nachází svůj první řeholní dům
v chaosu, ohrožený dluhy a soudními spory. Po několika měsících živoření na hranici bídy a marných snah domoci
se zpátky svých peněz se Emily obrací na svého příznivce, marseillského biskupa, který se sester ujímá a pomáhá
jim vytvořit nový řeholní domov v Marseille.
Emily byla známá svou pracovitostí a nevyčerpatelnou energií, navzdory tomu, že měla dlouhodobé
problémy s kýlou. Její zdravotní stav
se od r. 1850 postupně zhoršoval.
Poslední slova Emily de Vialar
k jejím duchovním dcerám byla:
„Milujte se navzájem! Láska není jen
otázkou dobrých myšlenek nebo
dobrých přání. Láska vyžaduje
činnost! Žijte svůj život milováním
Krista ve svých bližních! Netrapte se!
Důvěřujte v Boží prozřetelnost!“
Emily zemřela v pověsti
svatosti ve věku 59 let. V roce 1939
byla prohlášena blahoslavenou a
24. června 1951 ji papež Pius XII.
kanonizoval. V době Emiliny smrti její
kongregaci tvořilo 42 domů na všech
pěti kontinentech a činnost sester stále
pokračuje.
Z myšlenek sv. Emily de Vialar:
Vždyť Bůh pro mě dělá tak mnoho.
Co pro něj mohu vykonat já?
Mám spoustu potíží, ale Bůh mne stále
podporuje. Nebojím se, protože se
spoléhám na něj.
Anička Rozsívalová
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CESTA NA ZÁPAD
IN SINU JESU
Opět po čase jsem byl požádán o doporučení zajímavé knihy, kterou
jsem v poslední době četl. Předem bych chtěl říct, že si velmi rád a často
na těchto stránkách nechávám kvalitní knížky doporučit. Chtěl bych tedy
alespoň touto cestou všem přispívajícím čtenářům velmi poděkovat.
I já bych tedy rád čtenářům navrhl četbu hned dvou knih, shodou
okolností obě vyšly ve vydavatelství Hesperion. Jsou k mání na webu
vydavatele, rovněž se dají zakoupit přes Karmelitánské nakladatelství a obě se
pokusím co nejdříve věnovat farní knihovně .
První z nich je tak trochu netradiční autobiografický cestopis
P. Štěpána Smolena, který je již nejen šumperským čtenářům dobře znám
např. jako autor bestselleru „Buď, kde jsi“, nebo modlitební brožurky
„Do boje s růžencem“. Nese název „Cesta na Západ“ s podtitulem „Po stopách
ochočeného Boha“. Kandidát na vstup do kněžského semináře se vypraví
za sv. Terezičkou do Lisieux s cílem upevnit se v kněžském povolání. Jeho
Malá pouť do Lisieux se uskuteční pěšky a navíc bez finančních prostředků a bez jídla. Poutník je tedy odkázán
na milost a pohostinnost postupně obyvatel severních Čech, Německa, Lucemburska, Belgie a Francie. Kniha
vypráví o setkáních s jednotlivci a skrze tato setkání naznačuje neutěšený stav naší západní společnosti a církve
jako společenství kněží a laiků. Díky nadsázce a lehce černému, místy až jízlivému humoru se kniha čte sama
a těšíte se na každou další kapitolku. V žádném případě to ale není lehké čtení, stále jsme nuceni se zamýšlet
nad stavem věcí nynějších. Konečné rozhodnutí o vstupu do kněžského semináře komplikuje kromě hledání smyslu
kněžství v současném světě také nevyřešený vztah k tajemné Anežce, spolužačce z vysoké školy, která kdysi
bez vysvětlení zmizela do Paříže. I s ní se zde tedy touží setkat. Jelikož autorem je katolický kněz, je nasnadě, jak
příběh dopadne, nicméně přijetí povolání není vůbec jednoduché. Musím říct, že touto knihou si mě autor získal
a těším se na jeho další tituly. Kniha zanechává hlodající otázky, které zůstávají ještě dlouho po přečtení. Rád
přivítám zpětnou vazbu od dalších případných čtenářů.  Jako reklamu na tuto knihu si dovolím zkopírovat reakci
jednoho ze čtenářů v diskuzi nad danou knihou: „Přečtu víc než sto knih za rok - ale poprvé od K jádru křesťanství
jsem si řekl, že ji musím koupit desetkrát a rozdávat.“
Druhou knihou je „In Sinu Jesu“ od anonymního kněze benediktina, kterou jsem četl již více než
před rokem. S tímto odstupem mohu říci, že se i díky této knize prohloubil
můj vztah k eucharistické adoraci a rád se k ní vracím. O tom, že nejsem,
sám svědčí i fakt, že kniha vloni vyšla již ve 2. vydání, navíc doplněná
o malou knížečku výňatků modliteb z této knihy. Jedná se o záznam osobních
zjevení vydaných s církevním schválením, která nabádají k úctě
k eucharistickému Kristu. Jsou určena zejména kněžím, velmi přínosná jsou
však pro všechny věřící katolíky. Některé z myšlenek: „Stačí, abys byl se
mnou – nic jiného od tebe nežádám. Nepotřebuji vznešené myšlenky nebo
citové výlevy, ani pěkné strojené fráze. Přeji si pouze, abys zůstával se mnou.
... Chci tě mít blízko sebe, tak blízko jako byl u mne Jan, když při poslední
večeři složil hlavu na mou hruď. Taková modlitba nemůže být měřena nebo
počítána v minutách či hodinách. Je tím, čím je – a to tak dlouho, dokud
prodléváš v mé přítomnosti. I když tvůj čas adorace skončí, zůstávám s tebou.
Jsem v tobě – pozorný, milující, připravený s tebou v každém okamžiku
vstoupit do rozhovoru, posílit tě v pokušení, utěšit tě v bolesti a být ti světlem
v temnotě.“ Kniha vyšla s poutavým úvodem právě P. Smolena.
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Také bych chtěl z vlastní zkušenosti doporučit stránku www.databazeknih.cz, která ve světě knih funguje
podobně jako např. u filmů web www.csfd.cz. Lze zde najít uživatelská hodnocení k většině knih, přidávat vlastní
hodnocení, komentáře, vkládat nové knihy, evidovat přečtené knihy, knihy, které mám v plánu si číst či koupit,
vytvářet vlastní seznamy, diskutovat a má mnohé další funkce. Jelikož začíná rok, někoho by mohla zaujmout
(stejně jako mě) i tzv. čtenářská výzva, což je každoroční nabídka 20 témat, ke kterým je třeba najít vhodnou knihu
dle vlastního výběru a přečíst ji. Jedněmi z letošních témat jsou např. i Cestopis, nebo Kniha, která má na Databázi
knih v době čtení méně než 10 komentářů, takže pokud neodoláte mým předchozím doporučením, máte již 2 ze 20
splněno. 
A úplně na závěr mi dovolte popřát hodně inspirace, útěchy, ale i zábavy při čtení v roce 2019.
Aleš Korger

Ahoj sněhuláci,

koncem ledna si připomínáme svátek jednoho moc bezva pána, který si parádně rozuměl s dětmi, dost
dobře střílel góly při fotbale, byl prima učitel, kamarád i pan farář a vlastně byl tolik zajímavý, že byste si
o něm sami nebo s mamkou a taťkou nebo babičkou nebo třeba se svým oblíbeným plyšákem měli něco
přečíst. V knížkách i na internetu je toho habaděj.  Jeho jména zjistíte v osmisměrce.
příjemné chvilky s Tamtamem 

1.
2.

Najděte slova z rámečku pod obrázkem a přečtěte si, kdo je tenhle usměvavý pán…
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oratoř, Itálie, Turín, kněz,
míč, Saleziáni, kostel,
kříž, škola, fotbal, učitel,
gól, hudba

strana 19

K zamyšlení
Všechno, co jsme a co máme, můžeme svěřit Bohu. On není nepřející. Přeje si pouze, aby věci patřily nám,
a ne my jim. V Božích rukou je naše svoboda svobodná, naše paměť bdělá, náš rozum osvícený a naše vůle dobrá.
(Youcat, modlitební knížka pro mladé)
ZTRÁTY A NÁLEZY
Za poslední měsíce, roky... se nám podařilo nashromáždit dost věcí (hlavně oblečení), které byly nalezeny
po skončení různých akcí, jež v našem děkanátu proběhly. Všechny tyto věci jsme nafotili a jsou na našem webu
(mladez-sumperk.webnode.cz) v samostatné záložce „ztráty a nálezy“. Můžete se tam podívat a pokud vám některá
z věcí patří, stačí napsat na e-mail animatori.spk@gmail.com a domluvíme se na navrácení :).
Co proběhlo:
Církevní silvestr
Ve dnech 30.11. - 1.12 jsem se spolu s ostatními
zúčastnila tradičního církevního silvestru. Tento rok se
konal ve farnosti Ruda n. Moravou. Celou akci jsme
zahájili mší svatou v 18:00 hod. a poté už hurá na faru.
Letošním tématem byl „pravěk“. Po celou dobu
probíhala soutěž o nejlepší pravěký kostým a
pomazánku a nechyběl ani pravěký koutek na focení.
Všichni jsme dostali
nálepky se jmény, proběhla chvilka seznamování a pak
nás čekala úvodní
scénka
z filmu
„RRRrrr“.
Rozdělili
jsme se do čtyř týmů a začal neúprosný boj o život. Jednodušeji řečeno Tomova hra.
Už pravidla mě celkem zmátla, ale nakonec jsem vše pochopila v průběhu. Bohužel
to bylo našemu týmu nanic. Přes veškerou snahu jsme skončili na krásném prvním
místě. Odzadu. Naštěstí jsme však nepřežili jen naoko, a tudíž jsme i přes prohru ve
hře mohli zazářit ve víru hudby. Teprve teď pro mě začal ten správný silvestr.
Písničky na přání a tanec bez hlavy a paty. Všechno toto probíhalo až do půlnoci,
kdy jsme se přemístili do kostela na adoraci. V doprovodu hudby a jen občasného
slova otce Michala Zahálky to byl vskutku skvostný zážitek.
Anežka Kocůrková

Exodus – víkend pro středoškoláky a vysokoškoláky (7. – 9. 12.)
Všechno začalo v pátek po mši svaté. Začali jsme celkem v malém počtu, protože se většina lidí odhlásila až těsně
před akcí. Večeřeli jsme tedy ve čtyřech a z toho jsme byli dva účastníci. Později náš počet vzrostl na šest plus
kaplan. Bylo to super, i když nás bylo tak málo. Večer jsme se koukli na film Zlaté ruce, který byl opravdu krásný,
a před spaním byla ještě malá diskuze o filmu a díky tak malému počtu lidí mohl každý, kdo chtěl, sníst celou
půlku pomela.  V sobotu nás už bylo o trochu víc, takže se dalo hrát i více her. Nejprve jsme rozjímali nad textem
z Bible a před dobrým obědem jsme se společně pomodlili v kapli při mši svaté. Odpoledne jsme si zahráli super
hru, kde jsme stavěli vlastní města. Protože večer zase všichni odešli, rozhodli jsme se Exodus zakončit už v sobotu
společnou večeří. I přes malý počet účastníků jsem si Exodus moc užila a těším se na další.
Kateřina Juránková
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Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku.
Nejbližší termín: pá 25. 1.
Co se chystá:

Akce v děkanátu
(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz)
Na leden žádné akce neplánujeme. V příštím čísle se zde objeví přehled akcí do konce tohoto školního roku .
Už teď si ale určitě zapiš do kalendáře datum 13. 4. 2018! Uskuteční se totiž ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE V PŘEROVĚ! (původně jsme uváděli Kroměříž, avšak došlo ještě k malé změně, a proto muselo být
přesunuto do Přerova). Každopádně je to skvělá příležitost setkat se s mladými z celé naší Olomoucké arcidiecéze a
také s naším otcem arcibiskupem.

Akce v Rajnochovicích
(Více na: mladez.ado.cz)
Panama víkend + Otevřený Přístav
25. – 27. 1. 2019
Když nemůžeš do Panamy, zakotvi na Přístavu. Společně si prožijeme alespoň nějaké části ze setkání mládeže
z Panamy. Tak neseď doma a vyraz za náma!
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 lidí, zažiješ
zajímavé diskuse, uvidíš, jak ostatní prožívají svoji víru a navíc strávíš čas v krásné přírodě!

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
kontakt:

VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU
Vánočních balíčků na Ukrajinu letos odešlo za celou Arcidiecézní charitu Olomouc více než 400 a již tři
týdny před uzavíráním balíčků byly všechny děti „rozebrány“. Přímo ze šumperské Charity odešlo balíčků
dvanáct, všem štědrým dárcům moc děkujeme!

Lada Matyášová
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ADOPCE NA DÁLKU NA GYMNÁZIU V ŠUMPERKU
Již po desáté na začátku adventu proběhla sbírka pro adopci na dálku také
na šumperském gymnáziu. Před devíti lety bylo v jedné třídě málo kluků, a tak si děti
vybraly spolužáka z Haiti. Ti, kteří sbírku založili, jsou již dnes ve druhém ročníku
na vysoké škole (tenkrát to byli věkem sedmáci), ale jejich mladší spolužáci v této
charitativní akci pokračují. Dnes podporujeme dívku Lanise Archelus, která navštěvuje
4. třídu. Z přebytků sbírky jsme podpořili také sportovní aktivity ve škole v Gonaives,
dostali jsme fotku hrajících si dětí o přestávce a poděkování sestry ředitelky.

Renata Schubertová
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Drazí,
na začátku roku vám nabízím alespoň hlavní
body pastoračního kalendáře, abyste si je mohli
zařadit do svých diářů.
Jak jste už možná četli, v únoru zveme tradičně všechny nemocné. V sobotu 9. února bude pro ně mše svatá
a setkání na středisku. Pomozte, prosím, všem starším a nemocným, a pokud se nemohou zúčastnit, nahlaste je
nám, ať je můžeme navštívit doma.
Postní doba začíná letos hodně pozdě, až 6. března. Hned po Popeleční středě, v sobotu 9. března, budou
mezi čekatele křtu přijati letošní katechumeni. Ke křtu se připravují v Šumperku čtyři dospělí a já teď prosím
o modlitbu za ně. Během postní doby je čekají tzv. skrutinia, kdy budou také představení farníkům. Prozatím se
setkáváme pravidelně na faře a probíhá příprava. Prosím, pamatujte na ně v modlitbě, aby k Pánu Ježíši přilnuli
celým srdcem.
Během postní doby bude jako obvykle duchovní obnova. Zatím není termín stoprocentně dořešený,
ale v únoru se ho určitě dozvíte.
Sobota 13. dubna je významným dnem pro naši mládež. V tento den se koná v Přerově diecézní setkání
mládeže. Podobně jako se loni mládež ve velkém počtu setkala u nás, teď poputuje do Přerova.
25. března je pondělí a slavnost Zvěstování Páně. Tradiční poutní mše svatá v klášterním kostele bude
sloužená za všechny maminky, které čekají dítě. Řekněte o tom těmto ženám, ať už do kostela běžně chodí,
nebo ne, laskavě je pozvete, ať si přijdou vyprosit Boží požehnání.
Velikonoční svátky jsou také pozdě, až koncem dubna. Jako v minulých letech počítám se společnou
oslavou Velikonoc v Šumperku v neděli 21. dubna odpoledne.
1. května se koná v kněžském semináři ministrantský den pro ministranty z olomoucké arcidiecéze.
Ať si ministranti v celém děkanátu napíší toto datum do svých mobilů. Bude to děkanátní výlet všech ministrantů
a prosím, aby s tím počítali i rodiče. Organizační podrobnosti sdělíme předem.
Noc kostelů se koná letos v pátek 24. května. Loni u nás nebyla, protože jsme si řekli, že ji budeme
organizovat každý druhý rok. Letos ji proto chceme připravit a určitě bude potřebná pomoc farníků. Prosím,
počítejte s tím.
Slavnost Božího Těla je opět ve velmi pozdním termínu a v podstatě se nám sešla s termínem farní pouti
sv. Jana Křtitele. Proto ji letos oslavíme ne v neděli, ale přímo ve čtvrtek 20. června průvodem z našeho kostela
k mariánskému sloupu na náměstí, odkud požehnáme celému městu.
Farní pouť bude 23. 6., adorační den farnosti Šumperk připadne tradičně na 11. 7., na svátek sv. Benedikta.
Naše děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání je letos naplánovaná v olomoucké katedrále na sobotu
19. října. Prosím, počítejte s ní. Minule si někteří stěžovali, že se o ní dozvěděli moc pozdě. Ať se jí zúčastní co
nejvíce rodin i s dětmi, aby se z toho nestala pouť seniorů.
Letos v listopadu připadá 30. výročí svatořečení sv. Anežky České, nesmírně významné události z dějin
našeho národa. Proto je ve dnech od 11. - 14. 11. vyhlášena našimi biskupy národní pouť do Říma. Budu se snažit
zorganizovat společnou cestu pro děkanát, podrobnosti čekejte hned po velkých prázdninách.
Za zmínku stojí i některé diecézní poutě na Svatém Hostýně: 17. března svatojosefská pouť mužů,
27. dubna pouť hasičů, 12. května pouť podnikatelů, 19. května pouť včelařů, 8. června pouť zdravotníků, 17. srpna
pouť pedagogů, 31. srpna pouť rodin s dětmi a dětská pouť na závěr prázdnin, 19. října svatohubertská pouť. Určitě
někteří z vás mohou mít zájem, třebaže se této profesní či stavovské pouti zúčastní poprvé a zjistí, že to stálo za to.
Přeji vám požehnaný rok.
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

IVAN KOLMAN IVAN STONES ERBEN
CESTA DO FATIMY

Nejlepší podnik na světě a lekce portugalštiny
Potom několikrát opakujte jednotlivé věty
nebo jejich úseky a korigujte svou výslovnost.
PhDr. Marie Havlíková, PhDr. Jaroslava Jindrová

Muži ve žlutých pláštěnkách vyhazují na břeh železný můstek. Na něj vjíždí několik zmoklých aut, za nimi
postupují pěší pasažéři. Jsou jenom dva, shazují z beder temné vaky a usedají na mokré lavice. Mlčíme, Stones
nespal a já se snažím rozpomenout na jméno řeky, která tu s vodou moře vytváří široký záliv. Asi padesát
kilometrů proti proudu leží na španělském břehu město Tui. Lucie z Fatimy tam ve svých osmnácti letech vstupuje
do noviciátu portugalských dorotejek, vypuzených z rychle se liberalizující vlasti. V Tui měla Lucie vidění,
ve kterém se jí zjevila Sv. Trojice v podobě známých, tradičních symbolů a následně Panna Maria se svým srdcem
v dlaních, žádající papeže o zasvěcení Ruska jejímu Neposkvrněnému Srdci. Lucie stráví v Tui těžká válečná léta,
v šestačtyřicátém se pak s dorotejkami vrací do Portugalska.
Ztuhlí jako sušené indiánské maso pemmicam vystupujeme na portugalský břeh. Váhavě postupujeme
podél nábřeží s fasádami domů, obrácenými do zálivu a k moři, potom se noříme do spleti uliček, vedoucích podle
všeho do historického centra. Rozhraní mezi městem a jeho jádrem není příliš čitelné, vlastně nikde není, všechno
má stejnou patinu – sto let staré domy stejně jako gotický kostelík na malém náměstí. Neexistence válečného
předělu a nezřetelná hranice mezi starým a novým je tu ještě čitelnější než na severu. Zapadáme do prvního baru.
Není velký. Má tři stolečky, tři okénka a tři černošky v krajkových čepečcích za pultem. Stones kvačí
na toaletu, já objednávám kafe. Nejstarší černoška odchází do zadního traktu, odkud udílí krátké povely oběma
zbylým. S jednou pak něco kuchtí nebo peče, zatímco ta nejmladší se široširým úsměvem zůstává na stráži
za pultem. Z ulice přicházejí zachmuření lidé a kupují si dorty. Odcházejí s andělskými, lehce ztuhlými a vždy
udivenými úsměvy, zdá se, že černoška při balení sladkostí nakazí každého něčím velmi příjemným. Výběr je
bohatý, jdu se podívat zblízka. Černoška vypadá jako vyrobená z mléčné čokolády, když se narovnávám
nad skleněným boxem a nestačím rychle zaostřit, připadá mi jako reklamní panel. Mluví španělsky a rychle
vyjmenovává, jak se co jmenuje a kolik to stojí. Strašně málo, jako všude v Portugalsku.
Stones se vrací ze záchodu a chce koblihy. Doporučuji jeho pozornosti sortiment na pultu, jde si vybrat.
Když mu to černoška přináší, ptám se jí, jak se řekne portugalsky děkuji. Očekávám nějakou derivaci latinského
gracie, je to jinak – obrigado. Portugalci tedy nevyjadřují svou vděčnost připomenutím, že jim byla udělena milost,
berou to rovnou jako závazek do budoucnosti. Je to pro ně obligace, hezký nápad. Černoška odbíhá a přináší
papírek, na kterém slovo sepsala velkými tiskacími písmeny. Několikrát nám ho nahlas opakuje a ubezpečuje se,
jestli ho dobře vyslovujeme. Bere to jako důležitou osvětovou misii, když nám několikrát opravuje výslovnost,
neodvažujeme se odmlouvat. Zvedáme se, šoupáme židličkami a stolečky, dělá to strašný randál. Černošky se
s námi loučí neobyčejně vřele jako se starými mulaty s dobrým srdcem a oteklými klouby. Oba se shodneme, že to
byl nejlepší podnik, do kterého jsme kdy vlezli.
Asi po dvou hodinách se alejí vysokých stromů podél prázdné silnice dostáváme zpátky k moři. Je klidné –
pokojný příboj omývá hranu široké stolovité skály s množstvím louží a podélných prasklin. Kamenná galerie
odbíhá až sto metrů od břehu a je jako louka, posetá místo květin barevnými řasami a skořápkami korýšů. Chvíli se
po ní brouzdáme a obdivujeme tvary mušlí a jejich měňavý povrch, Stones sbírá kameny a zkoumá jejich váhu,
tvrdost a odolnost proti úderu.
Když se napojujeme na hlavní silnici, vedoucí do Viany di Castello, mraky náhle mizí a sluníčko začíná
připalovat jako uprostřed léta. Dlouho pochodujeme jenom v tričku a užíváme si přeludu léta, dokud nás ledový
vítr nevrátí do svěží reality. Znovu mě překvapuje prázdnota široké silnice, dokud si neuvědomím, že portugalské
pobřeží musí být nejméně frekventované v celé Evropě – odkud kam by kdo co vozil. Jak se schyluje k večeru,
čekám na nádherný západ slunce. Nad obzorem se však objevuje vysoký pruh oblačnosti, jakmile se ho krvavé
slunce dotkne, zčerná. Horní lem zrůžoví a postupně rudne jako žhavý ingot v obřích ocelárnách.
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Viana začíná slibně, ale pokračuje stále hůř a hůř. Je tu spousta církevních spolků a bratrstev, posílají nás
jeden ke druhému a na závěr upřímně litují. Stones nezaremcá ani slůvkem, vidím, že na tom usilovně pracuje a je
na své dílo právem hrdý. Kolem deváté zalézáme poblíž přístavu do podniku, který má mnohem blíž naší hospodě
než španělskému baru. Dominantou prostoru je mladý muž u nálevního pultu, vesele pokřikující na tiché muže
u stolů bez papírových krytin a podestýlek. Po každém výpadu zvrátí hlavu, vykulí oči a vyprskne nezadržitelným
smíchem. Stolující mlčenlivci přecházejí jeho záchvaty s tolerantními úšklebky, jako kdyby si z nich střílel starší,
chytřejší bratr. V jejich tvářích není jen náklonnost a úcta k posměváčkovi, ale i mírné zahanbení a jakási lehká,
konstantní zmatenost. Rozmarný popichovač má černé vlasy, je bledý, štíhlý a působí hodně evropsky. Sotva nás
spatří ve dveřích, zaječí potměšilou slastí a táže se celkem slušnou angličtinou, pročpak že se mu pánové klanějí,
když je jen obyčejný člověk (dveře jsou nízké). Říkám, že si trpaslíků nesmírně vážíme, a ptám se ho zostra, jak se
jmenuje. Jmenuje se João a tvrdí, že jsem podobný jednomu americkému herci. Ptám se ho, jestli neví o nějakém
laciném noclehu někde poblíž. Trochu se zklidňuje a říká, že zavolá své přítelkyni, která zná tuto čtvrť lépe než on
a také umí lépe anglicky, protože vyučuje na jazykové škole němčinu. Než stačí vyprsknout, ubezpečuji ho, že jeho
angličtina je skvělá, což popírá tvrzením, že stojí za lidský trus, a vytahuje mobil. Ještě dodává, že své jazykové
znalosti hodlá vbrzku oprášit, poslední dobou na to nebyl čas, musel se věnovat chlastu. Zvedá sklenici s nažloutlou
limonádou a říká s přátelským úšklebkem: „Seven up a nikdy jinak!“
Shazujeme bágly, usedáme k prázdnému stolu. João začíná znovu vyvádět a mně konečně dochází, v čem
je jeho svízel: nemá se o svou duchaplnost s kým rozdělit. Za deset minut se otvírají dveře a dovnitř vstupuje mladá
žena v dlouhém černém kabátě. Na Portugalku je dost vysoká, štíhlá jako João, je mu i trochu podobná. Říká bez
okolků, že všechny penziony kolem jsou stejně drahé a že tady nad stropem jsou také volné pokoje, volá
usměvavého barmana a ptá se ho za kolik. Docela to ujde, jsme rádi. João barmanovi něco říká, ten se pokorně
zapýří a všichni muži za stoly se opatrně a decentně zasmějí. Učitelka vyjadřuje radost, že má možnost pohovořit si
s rodilými Němci. Zdvořile ji uvádím na pravou míru. Moc se nediví, říká, že jí to João občas dělá. Byla
v Německu jen jednou, krátce, a v blízké budoucnosti se tam ani nechystá, je to daleko a je tam dost draho.
Mluvíme dál, chválím její němčinu a přiznávám, že portugalsky umíme jen dvě slova – děkuji a číslovku dvě.
Nedovedu si představit, že bych se takovou řeč někdy naučil. Připouští, že její mateřština není snadná. Potíž je
s výslovností, gramatika je lehká. Navrhuji, aby nám přeložila větu: Jsme poutníci z České republiky a jdeme
do Fatimy. Píše to na papír a pokouší se o fonetický zápis v němčině. Nejde to. Vysvětluje, že zatímco ostatní
světové jazyky používají několik málo samohlásek, mluvená portugalština jich rozlišuje strašnou spoustu, což by
samo o sobě nevadilo, kdyby si nebyly tak podobné. Nemluvě o souhláskách, to je kapitola sama o sobě. Zkoušíme
po ní větu opakovat, je to strašné. Trpělivě nám objasňuje rozdíly v každém zašišlání, zakuňkání a chrčivém
zaskřípání. Soustředím se, jak můžu, ale i když neskutečné zvuky zvládám jeden po druhém, nedokážu je spojit.
Asi po čtvrthodině to Stones vzdává, držím se o necelou minutu déle. Učitelka má radost, říká, že to napoprvé
docela ušlo. João ji pozoruje s úctou a obdivem. Oba se s námi srdečně loučí a přejí nám šťastnou cestu. Zavěšeni
jeden do druhého odcházejí pomalu ke dveřím, vypadá to, jako kdyby se podpírali. João je o tři centimetry menší,
ale ona má podpatky. Jsou v pořádku, moc v pořádku. Líbí se mi na nich, že je slova zajímají víc než pršut. Cítím
to jako vzácnost a pro sebe jako dar. Nikdy na ně nezapomenu.

Portugalská stráž
Naše doba je dobou náboženského úpadku.
Tacitus

Slunce nás oslepuje, ostrý vzduch zahanbuje svou svěžestí. Musíme přejít vysoký železný most přes široké
ústí řeky. Dřevěná podlaha v pásmu pro chodce je zpuchřelá, postupujeme opatrně, snažíme se došlapovat na
litinové nosníky a nezakopnout o rezavé šrouby. V mezerách po vypadlých prknech je vidět mělké dno řeky,
porostlé zelenými řasami. Vlní se pokojně a utěšlivě v proudu, jako smuteční vrby v mírném větru. Na hladině se
ve třpytivých obrysech rýsují loďky se sběrači mušlí, vytahují z vody podlouhlé vrše z proutí a drátěného pletiva.
Za mostem se v nepřehledné spleti výpadovek na chvíli ztrácíme, když se pak znovu setkáváme na hlavním tahu, je
vedro jako na Sahaře i s horkým větrem z afrického břehu.
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Celý den se držíme jako klíšťata široké prázdné silnice. Protíná v táhlých obloucích plochou krajinu
s množstvím vesnic a malých měst, v každém po jednom větším baru, pro nás spíše cukrárně než hospodě.
Nadýchané chryzantémy po obou stranách cesty ztrácejí svou gigantickou kulatost, okvětní lístky vadnou, trhají se,
vítr je odnáší jako chmýří pampelišek. Se soumrakem přichází nečekaný chlad, obloha rychle tmavne, odněkud se
vynoří fialový měsíc. Jediné světlo v černé rovině se objevuje v dáli na levé straně.
Vesnice leží kousek od silnice. Na jejím okraji se tyčí poměrně velký kostel – starý, barokní, ošuntělý.
Uvnitř je plný. Lidé stojí v lavicích, znavený stařík v kněžišti zahajuje třaslavým šepotem mši svatou. Vsouváme se
do levé poloviny mezi ženy. Se vztyčenými hlavami a pohledem upřeným na prázdnou kazatelnu očekáváme,
až se na nás obrátí celá mužská část. Jsou o něco méně tlustí než galicijští jedlíci, mají však ještě větší hlavy a
brunátnější obličeje. Jeden od druhého se těžko rozlišují, vypadají jako kolektivní nevědomí, tak nějak jsem si ho
vždycky představoval. Ženy jsou normální, typické Evropanky, každá jiná.
Farář je oteklý jako barokní anděl s velkými tvářemi. Působí dojmem člověka, který někomu dlouho něco
vysvětloval a už nemůže, hodně nemůže. Je ztělesněnou výčitkou, přestože je zřejmé, že si ho posluchači váží.
Problém bude asi v tom, že na něj moc nedají. Knězova ubrečená ublíženost budí rozpaky, vidím, že i Stones
odvrací zrak a kouká jinam. Jít za ním do sakristie nás samozřejmě ani nenapadne. Po mši zůstáváme sedět
v lavicích a vymýšlíme, co dál, zatímco se kostel pomalu vyprazdňuje. V okamžiku, kdy se chystáme vstát,
oslovuje nás z lavice za námi žena. Mluví lámanou španělštinou a ptá se, jestli jsme poutníci na cestě do Fatimy.
Odcházíme spolu ven, Stones jde kousek napřed a já z ženy postupně dostávám, že s námi křesťansky soucítí a
chtěla by nám pomoct.
Venku je vchod do chrámu zatarasen davem lidí. Vidím Stonese, sevřeného těsným půlkruhem mužů
z kostela. Kousek pod ním stojí člověk s mimořádně velkou hlavou, listuje v jeho pasu a vyštěkává nahoru dotazy a
povely. Beru mu doklady z rukou a hlasitě se ho ptám, jestli je od policie. Sevřený půlkruh ustoupí jako jeden muž
o tři kroky vzad. Hlavonožec se přitiskne zády k davu, zašermuje špalíky rukou a zavřeští, že policii ne. Na pozadí
davu vypadá trochu jinak, hlavy ostatních mužů jsou o něco menší a méně purpurové.
Otáčím se a vidím naši známou ještě s jednou ženou, jak vehementně gestikulují, abychom si brunátného
velehlava nevšímali a šli za nimi. Postupujeme rychle vesnicí, velehlav je nám však v patách. Brzy nás dohání,
zatímco dav mužů, který ho dosud sledoval, se začíná rozpadat. Nejdříve se vrhá na ženy a zle jim spílá, zdá se,
že je manželem jedné z nich. Nato se obrací k nám. Stále opakuje dvě stejné věty, jako by věřil, že se v nás něco
pohne a přestaneme si hrát na hluché. Na chvíli mi připomene chrámového trpaslíka z Bilbaa, ten však byl spíše
umělcem tělesného pohybu, tanečníkem. Toto je řečník, typický rétor. Ženy se zastavují u plotu a otvírají branku.
Velehlav přestává, už nemůže. Vchází do dvora, ztěžka vyšlapává schůdky ke dveřím a mizí v domě. Chceme
odejít, ženy nás však přesvědčují, abychom se na velehlava vykašlali. Není špatný, jenom trochu poděs. Původně
nás chtěly vzít do domu, to by se ale zbláznil. Otvírají garáž.
Je zděná a je v ní hodně věcí. Především půl rezavého traktoru a hora beden s prázdnými lahvemi. Místa
na zemi je málo, kolem zdí jsou naskládány klece s bílými slepicemi a dřevěné bedny s čínskými kachnami. Blízko
vchodu stojí malý náklaďák s pogumovanou plachtou, polovina jeho ložní plochy je prázdná, tam by to šlo. Ženy
nám ze vzdáleného rohu přinášejí hadry a setřásají z nich bílý trus. Říkají, že nám uvaří polévku, hodně horkou,
v noci je tu prý strašná zima. Děkujeme, co nám síly stačí, a snažíme se odmyslet řev slepic a jejich zápach,
v hermeticky koncipované budově poměrně koncentrovaný. Moc se nám tu nelíbí, ale dáváme si pozor, aby to na
nás nebylo vidět, ženy by si to nezasloužily.

Je sotva osm hodin, vydáváme se ještě k benzinové pumpě na hlavní silnici. Provětráme si mozky a dáme si
kafe. Říkám Stonesovi, že před padesáti lety to tu mohlo být ještě lepší. Navrhuje sto let. Ptám se na devadesát pět.
Považuje číslo za naprosto ideální. Hodí se mi to – právě před tolika lety, i když na jaře, se o něco jižněji ve vesnici
Aljustrel narodila Lucie, pokřtěna však byla ve Fatimě. Těžko se mi pokračuje dál. Veškerou „fatimskou“ literaturu
musím číst opatrně a po částech. Pokaždé se ve mně při tom objeví něco, co při čtení knížek většinou nemám – tak
trochu bych vraždil. Jsem na tom stejně jako divoši, kterým misionáři vyprávějí o tom, jak lidé ubližovali našemu
Pánu, a oni berou do rukou oštěpy a dávají se do válečného tance. Zapomínám přitom, že sám patřím k těm
zloduchům, a když si vzpomenu, utěšuji se alespoň tím, že jsem neubližoval fatimským dětem. Stále ještě
přemýšlím, i když pořád méně, jak je možné, že se žádný z publicistů a znalců nepozastavil nad tím, že fatimské
děti byly jednoduše umořeny, a to v původním středověkém slova smyslu – utrápeny k smrti. Nikdo z nich ale
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nezapomene připomenout, že Lucie byla na svůj věk mimořádně silná, rozumná a psychicky odolná. Určitě aby se
nikdo nedivil, že to přežila.
O životě portugalských vesničanů a jejich obyčejích jsem předtím nic nevěděl. Během četby se
nejvýraznější ukázala pohostinnost, kterou jsem v daných souvislostech cítil spíše jako právo a povinnost obtěžovat
sousedy. Všechny tři děti byly čtyřiadvacet hodin denně dávány k dispozici, doslova k volnému použití,
komukoliv, kdo přišel. Každý je mohl vyslýchat, jak dlouho chtěl. Jakýkoliv velehlav je mohl do sytosti otravovat,
jejich zbožní rodiče mu to vzhledem k portugalské pohostinnosti nemohli odmítnout. Měli to opravdu těžké: pokud
se jednomu sousedovi vyhoví, těžko odmítat dalšímu, odmítnutý by na takovou urážku těžko zapomínal. Zvědavců
bylo stále víc, už to nebyli pouze sousedé, hlásily se vážené osoby z města, vzdělané a inteligentní, pro které by
nemělo být obtížné usvědčit malé drzouny ze lži. Takoví se z obyčejné chalupy nevyhánějí. Vyčerpané děti
se schovávaly, jak mohly – na půdě, v jeskyních, v sudech. Nejvíc jim dávali zabrat právě vzdělanci, lidé kulturní,
kultivovaní, světlo národa, každý z nich ve spravedlivé horlivosti odhalit podvod, který by mohl být součástí
širšího spiknutí, anebo zamezit pohoršení, dokud je čas. Portugalsko se právě nacházelo ve stadiu překotné
liberalizace, vztahy vládnoucích kruhů s církví byly napjaté. Pro velkou část sekularizované a „pokrokové“
veřejnosti byla církev příčinou úpadku, zaostávání za světem a překážkou všeho nového, což byla v určitém smyslu
a do určité míry pravda. Odpovědní církevní činitelé neměli zájem na rozdmýchávání proticírkevní hysterie: děti
rozmlouvající každý měsíc s Matkou Boží, která jim radila, co mají dělat, aby pomohly světu, se jim zrovna moc
nehodily. Měli velký zájem na co nejrychlejším vyřešení trapné záležitosti, která prohlubovala napětí a
podkopávala zbytek kdysi tak obrovské autority církve. Fatima znamená pro Portugalsko něco jiného než například
Lourdy pro Francii. Není to velké lázeňské město s příchutí zázraku pro toho, kdo mu věří. Fatimské události
formovaly velkou měrou moderní portugalskou společnost a patří k nejdůležitějším událostem jejích novověkých
dějin. Fatima dodnes rozděluje národ na dvě zřetelně odlišné části, na katolíky, kteří fatimským zjevením věří, a ty
ostatní, kteří si je vykládají po svém.
Je tedy jasné, že při pohledu na tak velké dějinotvorné obrysy se „utrpeníčko“ tří dětí jeví jako příliš
detailní. Někdo by mohl namítnout, že se děti utrápily samy: vůbec se nebránily a všechno své trápení a bolest
obětovaly podle pokynu Paní za obrácení hříšníků atd. Děti se opravdu chovaly jako tzv. náboženští fanatici:
křesťané přehánějící svou zbožnost. Nedbaly o své tělesné zdraví, rozdávaly svačinu chudým, trápily se žízní,
dokázaly si odřeknout každou dětskou radost, protože věřily, že jejich askeze, jejich oběti přispívají k obrácení
hříšníků a zachraňují je před peklem. Krásná Paní jim na obloze „promítala“ pohyblivé barevné obrazy jako
instruktáž k tomu, co jim říkala. Dostalo se i na scénu pekla, kam přijdou lidé za své hříchy. Děti ještě neuměly
rozlišovat „kvalitu“ hříchu a věřily, že se tam člověk může dostat i za obyčejné rouhání, sprostá slova. A protože už
věděly, že samy přijdou do nebe, bylo jim ostatních líto. Neexistovalo nic, co by pro hříšníky nedokázaly obětovat,
předháněly se ve vymýšlení různých trýzní, avšak na rozdíl od běžných fanatiků se s nimi pečlivě tajily, tušily,
že by se to dospělým nelíbilo. Každá nešetrnost, kterou od dospělých zakoušely, byla pro ně příležitostí k další
oběti, i když… Lucie vzpomíná, jak jednou vylezly na strom, aby se schovaly před skupinou ctihodných dam
z města, které je přijely vyslýchat, a chválí jejich široké klobouky, které ženám znemožňovaly uprchlíky vypátrat.
Vyznívá to humorně, ale jde z toho hrůza. Proč tedy děti nebyly ochotné přidat zajímavý rozhovor s kultivovanými
dámami ke svým obětem? Lucie říká těmto hovorům výslech.
Z dětství víme, jak málo stačí k rozbití každého dětského spiknutí. Průměrný uličník se přizná už při
prvním přísném pohledu, děvčata propukají v nezadržitelný pláč. Mezi hochy dodnes platí nepsaný zákon: radši
výprask než domluva. Pokud je dítě vystaveno skutečnému výslechu, velmi brzy se psychicky hroutí. Je-li takový
výslech založen na falešném nařčení, je to samozřejmě ještě horší. Útěky dětí před výslechy, které si svou
zoufalostí nezadají s unikáním psanců před oprátkou, jak to známe z románů, jsou ve fatimské literatuře líčeny jako
zdravá dětská neodpovědnost nebo dokonce jako roztomilá rošťácká lehkomyslnost, jako zcela přirozená
neschopnost jejich málo vyvinutého rozumu chápat důležitost investigativního úsilí dospělých. Maně se mi v mysli
vynořuje otázka, proč Panna Maria své děti více nechránila. Ale je to stejná věc, jako když se ptáme, proč Bůh
dopouští tolik bolesti a trápení.
Všechno, co jsem kdy o Fatimě četl, bylo neseno především, ne-li výhradně, zájmem o samotné zjevení,
o to, co svatá Panna Maria řekla dětem. Mě zaujalo něco jiného, vlastně právě to, nad čím by užasl novodobý pohan – osud dětí. Když jsem o tom později přemýšlel, zjistil jsem, že to souvisí s jednou živou otázkou ve mně,
otázkou navýsost duchovní – s milostí a odpuštěním hříchů. Věříme v obojí, ale toužíme po tom? Znamená víra
v Boha automaticky touhu po nebi? Chceme opravdu, aby nám byly odpuštěny hříchy, pro to, co jsou, pro jejich
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ohavnost, a ne pro zajištění prostoru pro nové? Pokud ne, proč vůbec hřešíme a průběžně to ze sebe střásáme
ve zpovědnicích? A pak co z nás zbude, až nám budou odečteny všechny hříchu. Měla by zůstat touha po nebi.
Je tam? Nebo – je tam už? Co byste dělali, kdyby se vám zítra zjevila Matka Boží? Že je to nesmysl? Není to nesmysl. Je? Zvláštní, proč tedy věříte fatimským zjevením? Ach tak - proč právě já, nikomu jsem nic neudělal. Toužíte spatřit Boha? Až se na to jednou pořádně připravíte? A dobře oblečete? Proč se vám nechce o takových věcech
uvažovat? Ze skromnosti? Nepatří úděl fatimských dětí k podstatě zjevení?
Stones dojídá koblihu. Ptám se ještě pro jistotu své psychiky, jestli by to nešlo udělat tak, abych si myslel,
že je velehlav fajn chlap. Trochu to v ní zabublá a nic. Chce to čas, ale už teď je mi sympatičtější. Prostě jsme mu
nesedli. Nakonec komu by se líbili dva cizí chlapi v chalupě? Zvláště když neumějí mluvit lidským jazykem.
pokračování příště
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