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Vzkříšení a milosrdenství
Jistě
znáte
tento
příběh. Vzdělaný ateista měl úkol přesvědčit velké
shromáždění lidí v Moskvě, že Bůh není.
Po dlouhém monologu nastalo ticho, nikdo netleskal
a vypadalo to, že je přesvědčil. Tu povstal starý pop
a řekl: „Christos voskres“ a všichni povstali a hlasitě
zvolali: „Da, voskres.“.
Pán Ježíš zmrtvýchvstalý je naděje, radost,
jistota, že vše, co o něm říká Písmo Svaté a také On
sám, se splní. Jen On je zárukou našeho vzkříšení.

1. duben
2. duben
3. duben
4. duben
5. duben
6. duben
7. duben
8. duben

Kéž radost z Kristova vzkříšení prozáří naše
srdce. Ježíš je naše Cesta, Pravda a Život Věčný!
Apoštolům Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání předal
nezasloužený dar Božího milosrdenství – moc
odpouštět hříchy.

9. duben
11. duben

Nádherně se vyjadřuje sv. otec Jan Pavel II.:
„Věřit v ukřižovaného Syna znamená uvidět Otce.
Znamená to uvěřit, že ve světě existuje láska a tato
láska že je silnější, než jakékoliv zlo, do něhož je
zapleten člověk, lidstvo, svět. Uvěřit v takovou lásku
znamená uvěřit v milosrdenství. Svatá Faustýna nás
povzbuzuje, abychom čerpali ze zdroje lásky a
milosrdenství Srdce Ježíšova- pramene nekonečné
milosti a milosrdenství.“

15. duben
21. duben

Važme si tohoto milosrdenství a buďme
vděční Nejsvětější Trojici, která nám chce dát
Velikonoční dar v plnosti.

13. duben

22. duben
23. duben
24. dubna
25. duben
28. duben
29. duben
30. duben

slavnost Zmrtvýchvstání Páně
pondělí v oktávu Páně
úterý v oktávu Páně
středa v oktávu Páně
čtvrtek v oktávu Páně
pátek v oktávu Páně
sobota v oktávu Páně
2. neděle velikonoční,
neděle Božího milosrdenství
slavnost Zvěstování Páně
památka sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka
památka sv. Martina I.,
papeže a mučedníka
3. neděle velikonoční
sv. Anselma, biskupa
a učitele církve
4. neděle velikonoční
svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
sv. Jiří, mučedníka
svátek sv. Marka, evangelisty
sv. Petra Chanela, kněze
a mučedníka
5. neděle velikonoční
sv. Zikmunda, mučedníka

Žehná P. František Janíček
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VELIKONOČNÍ SYMBOLY
PAŠKÁL A BERÁNEK
Ve vstupní modlitbě třetí neděle velikonoční předsedající prosí: „Všemohoucí Bože ... dej,
ať v nás velikonoční radost stále trvá.“ Viditelným znamením této radosti je velikonoční svíce
(paškál), hořící po celou dobu velikonoční vedle ambonu, od nějž je hlásáno evangelium, světlo
světa. Během slavnosti světla při velikonoční vigilii je paškál zapálen od hořící hranice. Oheň je
symbolem lásky a síly Ducha, jak o tom vypovídá Veni, Creator: „Přijď, Duchu svatý, naplň
srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky.“ Ježíš „přišel uvrhnout oheň na zemi, a přeje
si, aby se už vzňal!“ (L 12,49). Tento oheň chápala raná církev jako symbol Krista a v ohnivých
jazycích viděla symbol jeho svatého Ducha. Proto je při velikonoční vigilii žehnán oheň, aby se
v nás „rozhořela touha po Tobě, nepomíjivém Světle“.
Ve středověku bylo zvykem uhasit všechny ohně v krbech a ve svícnech, jako by velikonočním
ohněm začal v domech nový život.
Do velikonoční svíce je vyryt kříž,
letopočet a písmena Alfa (A) a Omega
(Ω). K tomu se říká: „Kristus včera i
dnes (kolmý trám kříže), začátek i konec
(příčný trám), alfa a omega. Kristus je
Pán všech věků (první číslice), on vládne
dějinám (druhá číslice). Jeho je
království i moc i sláva (třetí číslice)
po všechny věky věků (čtvrtá číslice).
Amen.“ Pět kadidlových zrn může označovat Ježíšovy
rány. Zapálení svíce od ohně provázejí slova: „Ať slavné
Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“
Pak je velikonoční svíce vnesena ve slavnostním průvodu do kostela, v němž jsou zhasnuta všechna světla, s trojím
zvoláním „Lumen Christi“ nebo „Světlo Kristovo“, na které obec odpovídá zpěvem „Sláva tobě, Pane“. Postupně si
všichni zapálí od paškálu svoje svíce. Velikonoční chvalozpěv je oslavou světla, které dává Bůh své obci: „Pohleď,
jak na celém světě rychle zmizely temnoty“, neboť „To je ta noc, o které je psáno: ‚Noc jako den se rozjasní‘.
Ta ‚zahání nenávist‘, vytváří jednotu srdcí a pokořuje zlé moci. Přijmi
tedy, Otče ... tento chvalozpěv jako večerní oběť, když rukama svých
služebníků slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku.“ Při svěcení
křestní vody může být paškál ponořen do křtitelnice, což bylo dříve
u velkých baptisterií povinné, aby bylo vidět: „Ať skrze tvého Syna
sestoupí do tohoto křestního pramene síla Ducha svatého.“ Svíce je tedy
symbolem Krista, „pravého světla, které osvěcuje každého člověka“
(J 1, 9). Toto světlo zůstává u nás. Proto také již není jako dříve zhášeno
při slavnosti Nanebevstoupení Páně. Až o Letnicích se přenese svíce
od ambonu ke křestnímu prameni, kde hoří během bohoslužeb po celou
velikonoční dobu.
Po celý rok hoří paškál při liturgii křtu dětí, kdy se od něj má zažehnout
křestní svíce, a při pohřebních obřadech. Pohřební pokyny říkají, že má
„hořící paškál stát při každé pohřební mši na vyvýšeném místě,
popřípadě u rakve“. Smyslem je zviditelnění souvislosti mezi křtem,
smrtí a vzkříšením věřících se zmrtvýchvstáním Krista.
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Druhým důležitým velikonočním symbolem je beránek. Beránek
je symbol záchrany! Tradice velikonočního beránka se zrodila
dávno – před mnoha tisíci let v Egyptě. Bude navždy spojená
s vysvobozením izraelského národa z egyptského otroctví. Bůh
jim tehdy nařídil, aby každá rodina připravila obětní pokrm
z beránka bez vady, ročního samce. Beránky opečené na ohni pak
společně jedli. Krví zvířete měli označit vchod do svého domu.
Označené domy byly znamením pro Boha, ale především
vyjádřením důvěry v Boží záchranu. Bůh jim řekl: „Když tu krev
uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít
egyptskou zemi.“ (2Moj 12, 13).
Pesachový čili velikonoční beránek je pravidelná židovská oběť, která byla přinášena na památku této události
o svátku Pesach. Obětování beránka se provádělo pouze v Jeruzalémském chrámu za přítomnosti kněží; beránka
zabíjel každý sám, úkolem kněží ale bylo zachytit krev oběti a vylít ji k oltáři. Beránek byl poté stažen z kůže a solí
se odstranily i zbytky krve. Pak se upekl na rožni – z beránka se nejedlo nic
vařeného ani syrového – a jedl se celý, tak aby se mu nezlomila žádná kost,
a s macesy (nekvašený chléb) a marorem (hořké byliny). Protože se oběť mohla
vykonávat pouze v Chrámu, putovalo ročně do Jeruzaléma velké množství Židů,
aby se mohli připojit.
Podobně večeřel naposled i Ježíš se svými apoštoly o Velikonocích
v Jeruzalémě. Když usedli ke stolu, řekl jim: „Velice jsem toužil jíst s vámi
tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst,
dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ (Lk 22,15-16).
V Novém zákoně je obraz Krista jako Beránka Božího na mnoha místech potvrzen a ještě rozveden. Kristus je
pravý velikonoční beránek, beránek bez vady a poskvrny (tj. bez hříchu), který vykoupil lidi za cenu své krve
(1 Kor 5, 7; 1 Petr 1, 19; Zj 5, 9n). Bývá zobrazován s různými vysvětlujícími znameními. Kříž stojící za beránkem
je znamením vítězné smrti; někdy je nahrazen praporem se slovy „Pokoj
vám“ či „Aleluja“ anebo bílou vlajkou s červeným křížem, znamením
vítězství nad smrtí. Čtyři prameny (nebo aspoň jeden) vytékající ze skály,
na níž beránek stojí, představují milost vykoupení, která se rozlévá z kříže
na všechny světové strany. „On (Kristus) se jednou provždy stal naším
Beránkem, naším obhájcem u tvého trůnu. On – Beránek obětovaný – už
neumírá, Beránek zabitý žije na věky.“ (z preface 4. velikonoční). Časté
znázornění beránka sedícího na knize pochází ze Zjevení sv. Jana.
„A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. (…)
Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. (…) Vtom jsem spatřil,
že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný. Přistoupil k tomu, který sedí
na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice. (…) A zpívali novou píseň: ‚Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její
pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze
všech kmenů, jazyků, národů a ras.‘“. Někdy je to beránek živý, jako ten
na hlavním oltáři v našem kostele, někdy ale také jako beránek obětní –
zabitý.
Slova: „Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi“ a
„Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ slyšíme při každé mši
svaté těsně před svatým přijímáním. Tak jsme si na ně zvykli, že si
mnohdy ani neuvědomíme jejich význam. Snad nám v tom pomůže tento
článek.
sestavil P. Vilém Pavlíček
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

DISMAS, SPOLUTRPITEL KRISTŮV
V městě Šumbarku,
v devátém roce panování Václava z Hrádečku

Dismasi,
velmi jsem váhal, jak Tě mám vlastně oslovit. Evangelia nezmiňují Tvé jméno; musel jsem si je najít
v jednom z apokryfů. Ano, všichni Tě znají jako „lotra po pravici“, ale to by byl dosti nezdvořilý úvod.
Vlastně o Tobě nevím skoro nic. Jen to, že jsi poslední hodiny svého života strávil po boku Pána Ježíše.
Byly to hodiny nadmíru trpké, naplněné krutou bolestí pomalého umírání a posměchem davu. Přesto jsi tento čas
totální životní prohry – měřeno lidskýma očima – dokázal využít pro získání života věčného.
Nevím, za co jsi byl odsouzen, zda po právu, či nikoli. Možná ses stejně jako Ježíš stal obětí justiční
vraždy, možná ses provinil zvláště brutálním zločinem. To v tomto okamžiku není podstatné, vše překrylo těch
několik slov, jež jsi vyslovil v pravý čas.
Mluvil jsi ještě méně než Ježíš a není se čemu divit. Ve chvíli, kdy se nedostává dechu a člověk již stojí
na pokraji smrti, je potřeba vážit každé slovo. Také já (stejně jako všichni lidé) se nacházím ve stejné situaci, vždyť
skutečně neznáme čas ani hodinu. Chtěl bych Ti proto poděkovat za příklad, jak s Ježíšem hovořit.
Nejsem o nic menší viník než Ty. Na
této smutné skutečnosti nic nezmění přehršel
slov, jimiž tak často omlouvám své jednání.
Zvykl jsem si již, že to docela funguje,
alespoň tady, na tomto světě. V okamžiku
přechodu do světa nového však na zbytečná
slova nebude čas. Vím, že stejně jako Ty (a
stejně jako každý člověk) dostanu i já v této
chvíli příležitost setkat se s Kristem. Mohl
bych ji snadno promarnit, kdybych se začal
ohlížet zpět a klopotně vysvětlovat
nevysvětlitelné. Namísto toho musím pokorně přijmout vlastní bídu a s vírou zvolat: „Pane, rozpomeň se na mne ve
svém království!“ a On se vskutku rozpomene.
Teprve nyní, v závěru svého listu, jsem připadl na správný titul, který Ti právem náleží. Udělil Ti ho totiž
sám Ježíš. Zní: „první svatý“. Ano, Ty jsi první, kdo vešel do Kristova království! Dokonce jsi, když pominu
Ježíšovu Matku, která se díky svému vyvolení podstatně vymyká lidské bídě, jediným člověkem, o němž víme
naprosto jistě, že je v nebi. Díky Tobě však víme i to, že je nebe otevřeno pro všechny. Dokonce i pro „lotry
po levici“.
Pavel Obluk

Šumperští skauti zvou všechny na oslavu svátku sv. Jiří, patrona skautů a skautek.
V neděli 22. dubna v 9:00 začneme mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele, kterou bude celebrovat
o. Petr Káňa, emeritní šumperský kaplan a skaut.
V 16:00 navážeme tradičním Skautským benefičním koncertem v klášterním kostele v Šumperku.
Jeho výtěžek letos poputuje na podporu malé Amálky Ježkové, která trpí vážnou kožní nemocí,
tzv. ichtyózou. Pátý ročník koncertu se koná v rámci celostátního projektu Skautský dobrý skutek a pod
záštitou Pavla Fischera, kandidáta na prezidenta ve volbách 2018 a skauta.
Těšíme se, že s námi přijdete prožít slavnostní den a podpořit dobrou věc!
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OTEC ARCIBISKUP JAN GRAUBNER

Ve dnech 23. - 24. 3. 2018 se konalo v naší farnosti děkanátní
setkání mládeže z děkanátů Šumperk, Zábřeh a Svitavy.
Pro mladé byl nachystán bohatý program, jehož důležitou
součástí byla i mše svatá celebrovaná otcem arcibiskupem
Janem Graubnerem. Při této nevšední příležitosti jsme se ho
zeptali na několik otázek
Jaké máte dojmy ze všech setkání mládeže, která jste
navštívil?
Dojmy jsou rozhodně dobré. Mám ze setkání radost, i když
jsou mnohdy rozdílná. Všude jsem byl jen chvíli, a tak nemůžu
dělat objektivní hodnocení. Všude je vidět dobrou atmosféru
a aktivitu. Aktivitu, která je uspořádaná, harmonická. Je znát,
že se mladí učí organizovat a připravit, a když vše vychází
z lásky, pak je to to nejdůležitější a nejužitečnější, co skýtá
naději při pohledu do budoucnosti
Tuším, že v Mladé frontě Dnes se včera objevil článek, že
evropská mládež je většinou ateistická a vede mezi nimi česká
mládež. Myslíte si, že je to otázka průzkumu, nebo je to
skutečnost?
Jestli se vezme pohled na celou republiku, pak ano. Když se díváme na statistiky, může to odpovídat. Počítám
s takovými čísly, mě to nijak nedrtí. Ale naopak mě potěšil jakýsi průzkum, který byl udělán na Celostátním
setkání mládeže v Olomouci. Byl to výběr věřící mládeže, která na setkání přišla, a jestli se nepletu, rozdali tam
přes pět tisíc dotazníků, kdy tisíc devět set se vrátilo. Hodnocení v tomto průzkumu ukazuje, že máme mládež
krásnou, která stojí za dobrými hodnotami. Pochází ze zdravých a početnějších rodin a má zdravý výhled. Mně to
připadne jako důležité – podpořit zdravé rodiny, i početnější rodiny, protože pak z takových rodin vycházejí lidé
pro další generaci připravení. Aby jednak i oni byli schopni mít zdravé rodiny a také aby byli schopni předávat
víru. Mě zase tento průzkum potěšil.
Teď se chystá synoda o mládeži, co byste řekl, kdybyste tam mohl
promluvit?
Nejsem tam poslaný, nemohu říkat, coby kdyby, ale myslím si, že
stojí za to poukázat na tu mládež, která může být pro ostatní vzorem.
Já vím, že je to malé procento, ale zdá se mi špatné, když se všichni
dívají na množství, a ne na kvalitu. Když to beru podle průzkumů a
tabulek, tak náš svět je zlý a špatný, nedá se v něm žít. Jestli se
dívám ve sdělovacích prostředcích na každodenní zprávy, je to samá
korupce, samá vražda a neštěstí. Ale to není celá pravda. Jistě, nic
z toho nepopírám, ale je spousta jiných věcí, o kterých se nemluví, a
mělo by se o nich mluvit. Zvlášť pokud jde o pohled na mládež.
Nesmíme přehlížet její problémy, ale na druhou stranu musíme mít
odvahu ukázat jí ideály a ukázat také, že není málo těch, kteří za
ideály opravdu jdou.
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Jak podpořit některé rodiče, kteří mnohdy neví kudy kam, stěžují a pláčou, že nemají kontakt se svými dětmi,
které jsou často zahleděny do počítače, a oni si neví s nimi rady.
Především si myslím, že je dobré ve farnostech pro rodiče udělat pár přednášek s besedami na tato témata. Jsou
odborníci, kteří umějí v těchto věcech poradit. Farnosti a rodinná centra by se měly angažovat v této službě
rodičům.
Jak oslovit děti, které jsou z neuspořádaných rodin, často žijí ve střídavé péči, neví, kudy kam. Mnohdy se nám
ztrácejí proto, že nemají zázemí a podporu doma, dostávají se do různých problémů, třeba i psychických,
do špatné společnosti, zaplétají s drogami a tak dál.
Svatý Jan Bosco říkává, že nejlepšími apoštoly mladých jsou mladí. Myslím si, že to je jeden z velkých úkolů
pro naši mládež, aby si uměli mladí vedle toho, co chtějí sami vybudovat ve svém životě, všímat svého okolí a
právě takové lidi přijmout do svého společenství, a těm, kterým chybí zázemí doma, nabídnout zázemí ve zdravé
partě křesťanů. Co je zvlášť důležité, podchytit je včas.
V pubertě někdy?
Řekl bych ještě i dříve…
Když jsou děcka zapojená, a roste to s nimi, a když se hledí na dobré vztahy, např. jestli je to dobrá parta
ministrantů, parta ve schole nebo i ve skautu, prostě tam, kde je dobré společenství, které spolu dozrává a stárne,
tak není třeba mít o tyto lidi strach. I když se mnohdy nepodaří vše na sto procent, přeci jenom mají zázemí, která
s nimi rostou. Pokud jsou to prostředí tvořivá, jako třeba v tom skautu, od vlčete přes skautíka po toho, který nese
zodpovědnost a pracuje pro druhé, nebo ve schole, kde někdo cvičí ty mladší a věnuje se další generaci a přebírá
odpovědnost, tak myslím, že je důležité pomoct mladým k tomu, aby dobře dozrávali tím, že dostávají přiměřenou
zodpovědnost a k tomu přiměřené možnosti. A podpořit jejich samostatnost. Je potřeba nesrážet je a důvěřovat jim.
Timothy Radcliffe, když na týden navštívil Jeana
Vaniera (katolický teolog, humanitář a zakladatel
komunit L'Arche, ve kterých bydlí ve společném
domově lidé s mentálním postižením spolu s asistenty
– pozn. a.), řekl, že nejsilnější pro něj bylo, když se
Vanier v něm snažil vidět budoucího světce.
Nepovažoval ho za svatého dnes, ale jednal s ním
tak, jaký by měl být. To se nejvíc dotklo jeho srdce. I
to, když si všiml, že s ostatními jedná taky tak.
Myslím si, že je to jedna z důležitých věcí, umět i v
tomhle mladým dát prostor a vidět tu lepší stránku
v nich. Při výchově se sledují hlavně chyby, které se
trestají, kárají, varuje se před nimi, to je sice taky
potřeba, ale důležitější je to pozitivní, aby to mohlo
v mladém člověku pak vyrůst.
Máme dobré zkušenosti s církevním školstvím, ať je
to Velehrad, Prostějov, Kroměříž. Nyní se zakládá
další škola v Kroměříži, tak myslím si, že je dobré
v našem prostředí něco o tom říct.
Doposud jsme se zaměřovali na gymnázia. Já jsem
sice dávno myslel na učňovskou školu, doposud však
pro to nebyly podmínky. Víme, že není dobře, aby
všichni studovali jen na gymnáziu, někteří mají jiné
povolání. Vidíme, jak ve společnosti řemesla chybí.
Věřící mládeži učňovské proto chceme pomoci,
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aby vyrostla. A proto, když se naskytly podmínky, otevíráme v Kroměříži Střední odbornou školu Jana Boska
s obory – lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, zemědělec-farmář. Na obor zahradnictví, který je
na plakátku, jsme zatím nedostali souhlas ministerstva, ale doufáme, že se to podaří. Teprve začínáme, proto se
nebojím, když bude začátek slabý. Věřím ale, že si to prorazí cestu. Tak, jak si ji prorazila gymnázia.

Vidíte další obory?
Já vidím celou řadu více oborů, které bychom mohli otevřít. Ale stát nám nepovolí obory, které dělá v kraji krajská
učňovka. Chtěli jsme např. i obor zahradník. Věděli jsme, že na krajské učňovce obor zahradník je, tak jsme
navrhli, že to bude obor zaměřený na parky a na vinohrady. Přesto to zamítli, povolili by to jedině pod podmínkou,
kdyby krajská učňovka svůj obor zahradnictví zrušila.
Existuje např. i církevní škola hotelová, není sice v naší diecézi, je ve Žďáru, pod Kolpingovým dílem, obor
kuchař-číšník. Je to dobrá škola.
Kdyby někdo chtěl, tak si ještě může na tuto školu do Kroměříže podat do konce března přihlášku. I potom je
možnost se informovat a přihlásit se dodatečně.
Co byste řekl na závěr?
At vám pán Bůh žehná, ať máte vždycky odvahu velkoryse říkat Bohu ano, ono se to vždycky vyplatí.
Za rozhovor děkuje otec Slávek, zpracovala Lenka Špatná.
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AUDIO DOPORUČENÍ
Do knihovny jsem pořídil tentokrát dvě CD.
První je nahrávkou knihy Tima Guénarda V ringu s Bohem, kterou v roce 2017 vyrobilo a odvysílalo
Radio Proglas.
Slavný francouzský boxer Tim Guénard vypráví o své dramatické cestě za láskou a odpuštěním. V dětství
velmi strádal nedostatkem lásky, což v něm vyvolalo nenávist
k celému světu. Několik let žil na okraji společnosti, dostal se
dokonce do ústavu pro mladistvé delikventy. Až v patnácti letech mu
jedna soudkyně dala důvěru a umožnila jeho propuštění na svobodu.
Vyučil se sochařem, zároveň začal intenzivně trénovat box,
až se vypracoval k titulu mistra Francie.
Další přelom v jeho životě znamenalo setkání s komunitou
Archa, založenou Jeanem Vanierem, v níž prožil své obrácení.
Postupně objevoval Krista, skutečnou Lásku, jež ho proměňovala a
dala mu sílu vzdát se zakořeněné nenávisti.
Celkový čas nahrávky: 8 hod
Z druhé nahrávky uslyšíme pro změnu pravdivý hlas autora. Promluví k nám kardinál Tomáš Špidlík.
Anotace k CD Vatikánské promluvy s humorem. Homilie kardinála Tomáše Špidlíka z let 2007–2008 zní
takto:
„Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář a nyní jsem šťastný
a klidný, protože odcházím, abych ho spatřil.“ Slova otce Tomáše
Špidlíka zmínil papež Benedikt XVI. dne 20. dubna 2010 při
zádušní mši svaté ve vatikánské bazilice sv. Petra v Římě a dodal:
„Tato překrásná myšlenka pokračuje dále. Je jednoduchá, a přece
tak hluboká a pravdivá. Odkazuje bezprostředně na Ježíšovu
modlitbu: ‚Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které
jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě
miloval už před založením světa’ (Jan 17,24).“ Tomáš Špidlík byl
hluboce lidský a zároveň důvěrně obeznámen s Božími tajemstvími.
Spatřil táborské světlo (Boží moudrost), ale i Boží prozřetelnost
(vedení dějinami). To z něj učinilo starce. Jestliže se mu začal titul
stařec v soukromí (a později i veřejně) připisovat, nešlo o pouhou
uctivost. Důvěra v jeho schopnost „vidět“ a správně „rozumět“ rostla zvláště v okamžicích duchovního
doprovázení, v promluvách, ve vědeckém poznání a v moudrém posuzování aktuálních událostí doby. Během
„totality“ byly promluvy otce Špidlíka ve Vatikánském rozhlase pro nejširší veřejnost orientačním bodem.
Poznávali jsme ho „po hlase“. Otec Špidlík také tímto způsobem – promluvami – pomáhal lidem spatřovat
v proměnách a obtížích světa vítězství věčnosti, osobního Pána. Humor byl prostředkem, jak oživit pozornost,
nabourat zaběhnutá schémata a otevřít srdce.
Do rukou se nám dostává vzácný dokument, část nahrávek, které hlas otce Špidlíka – jeho živé slovo –
uchovávají. Sami tak můžeme vstoupit nejen do akustiky lidského slova, ale být svědky zázraku, jak může Slovo
promlouvat lidskými ústy.
Celkový čas nahrávky: 7,5 hod
P. Slawomir
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PROGRAMY PRO DĚTI





Sedmikrásek - pro rodiče na RD a jejich děti –
každou středu – 9.30 – 11. 30 na farním středisku
(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření).
Odpolední herna pro děti – hraníčko pro děti, kafíčko pro rodiče, bez organizovaného programu – každou
středu na farním středisku od 15.00 do 17.00.
Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté i s nesením obětních darů.
Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení do přípravy programů.

ČÍTÁRNA (M. R. Štefánika 26, Šumperk)



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

PRO RODIČE A DOSPĚLÉ


Radost být ženou – celodenní duchovní
obnova pro ženy s Mgr. Františkou
Böhmovou na farním středisku, Kostelní
náměstí 4, Šumperk. Téma setkání:
O Boží vůli. Program se uskuteční
v sobotu 28. 4. od 9.30 do 16.30
(pro zájemce mše svatá v 8.30).
Příležitost ke ztišení, vzájemnému
povzbuzení; doporučujeme si udělat čas
pro sebe a zúčastnit se celého setkání.
Příspěvek – 100 Kč.

PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE CENTRA PRO RODINU


Ples rodin – společné setkání k příležitosti oslav 10 let vzniku Centra pro rodinu Šumperk, 21. dubna
od 15 hodin ve společenském středisku Sever.
A na co se můžete těšit?

na taneční zábavu s tombolou,

divadelní zpívanou pohádku v podání dětí z farnosti,

zábavný program pro celou rodinu,

…a možná přijde i kouzelník!
Občerstvení a dobrá nálada zajištěna . Vše za dobrovolný příspěvek. Doporučujeme si předem
rezervovat místenku 8. a 15.4. po deváté mši svaté

UŽ NYNÍ ZVEME NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY




9. – 13. července – příměstský tábor pro mladší děti. 8.00 – 9.00 volná herna, 9.00 – 14.30 (15.00)
organizovaný program; na program je nutné se přihlásit, podrobnosti na webových stránkách Centra pro
rodinu.·
20. – 24. srpna – příměstský tábor pro starší děti. 8.00 – 9.00 volná herna, 9.00 – 15.30 (16.00)
organizovaný program; na program je nutné se přihlásit, podrobnosti na webových stránkách Centra pro
rodinu.
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ANSELM
(* 1033/1034 Aosta, Itálie – † 21. dubna 1109 Canterbury, Anglie)

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svatý Anselm z Canterbury byl teolog a filozof, člen řádu svatého
Benedikta. V roce 1093 byl povolán na arcibiskupský stolec
v Canterbury, odkud byl dvakrát poslán do vyhnanství. Svým jednáním
nakonec vymohl církvi v Anglii svobodu. Napsal mnoho filozofických,
teologických a mystických spisů a bývá nazýván zakladatelem rané
scholastiky. Za svatého byl prohlášen roku 1494 papežem Alexandrem
VI. V roce 1720 ho papež Klement XI. jmenoval učitelem církve.
Je zobrazován jako arcibiskup nebo benediktinský mnich; případně jak
napomíná zločince anebo s Marií a Ježíškem, kteří se mu zjevili; k jeho
atributům patří kniha, pero, loď a biskupská berla. Je patronem
teologů a filozofů. Jeho svátek si v církvi připomínáme 21. dubna.
Narodil se r. 1033 v horské oblasti severozápadní Itálie.
Pocházel ze zámožné langobardské šlechtické rodiny. Anselm byl
básník a snílek, ale zároveň nekonečně dychtivý objevovat nové
souvislosti. Studoval v nedalekém opatství a ve věku patnácti let pocítil touhu po řeholním životě. Anselm měl
laskavou a zbožnou matku, ale jeho otec Gundulf byl zlostný a neústupný a vstup do kláštera svému synovi
zakázal. Otcovo rozhodnutí silně otřáslo Anselmovou psychikou. Když se jeho zdravotní stav po několika měsících
zlepšil, Anselm pochopil, že jeho sen zůstane nenaplněn, poslechl otce a začal se věnovat světským záležitostem a
zábavám, v srdci ale stále cítil prázdnotu a sklíčenost.
Po smrti matky (kolem r. 1056) Anselm utekl z domova a žil ve Francii u příbuzných. V r. 1060 vstoupil
do benediktinského kláštera v Le Bec v Normandii (dnes označovaný Bec-Helluin – podle Helluina, původně
normanského rytíře, který klášter založil na svých pozemcích a stal se jeho opatem). Anselm zde studoval
u slavného převora Lanfranca z Pavie. Protože byl Anselm talentovaný, ve studiu rychle postupoval. Do jeho srdce
se vrátila zbožnost a láska k životu s Bohem a ve věku 27 let složil řeholní sliby.
Když byl v r. 1063 Lanfranc ustanoven opatem kláštera sv. Štěpána v Caenu, na jeho místo v klášteře
Le Bec nastoupil Anselm. Úřad převora zastával Anselm patnáct let, zároveň byl stejně jako jeho předchůdce
učitelem v klášterní škole. V té době napsal své první filozofické spisy, Monologion (Samomluva) a Proslogion
(Oslovení), v nichž formuloval takzvaný ontologický důkaz Boží existence.
Anselm přes den učil v klášterní škole a noční čas dělil mezi modlitbu, bádání, psaní učených knih a
spánek, kterému věnoval velmi málo času. Často rozjímal před Ukřižovaným, s lítostí nad tím, jak je urážen.
Nenáviděl hřích a měl ve velké úctě Pannu Marii. Do jeho školy v bekském opatství přijížděli z různých krajů
Francie, Německa, Nizozemska a Anglie.
Anselm po příkladu sv. Augustina křesťanské pravdy doplňoval rozumovými důvody, ukazoval cestu
k jejich hloubce a vědecky je uspořádal. Bohovědu spojil s učením starých řeckých mudrců a položil základ
filozofické scholastické soustavy. Dle něj bylo třeba nejdříve mít pevnou víru v to, co Bůh zjevil a co učí Církev,
a pak se teprve pouštět do vědy. Opíral se o zásadu: „Věřím, abych porozuměl.“ Spisovatelskou činností získal
věhlas, takže se o něj zajímali i papežové a vladaři a mnozí ho prosili o radu. Jeho spisy byly přepisovány po celé
Evropě.
V r. 1066 se francouzský vévoda Vilém Dobyvatel se svým vojskem vylodil na pobřeží Anglie. Jeho
vítězství v bitvě u Hastingsu vyústilo v postupné ovládnutí Anglie Normany. Bývalý Anselmův učitel a celoživotní
přítel Lanfranc, který byl stejně jako Anselm rodem Langobard, původně učitel práva a správní úředník v Pavii, byl
Vilémem Dobyvatelem povolán r. 1070 do Anglie a ustanoven canterburským arcibiskupem. Král Vilém I.
Dobyvatel systematicky obsazoval významné posty v Anglii lidmi z Normandie. Lanfranc do Anglie povolal
benediktiny z kláštera Le Bec; vznikla zde dvě převorství, kam později Anselm jako opat (byl zvolen roku 1079)
zajížděl na vizitační cesty.
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Po smrti Viléma Dobyvatele nastoupil na anglický trůn Vilém II. Ryšavý a církvi v Anglii nastaly zlé časy.
Král si osoboval právo obsazovat biskupství a opatství duchovními, ze kterých měl zisk, vybíral důchody pro své
války a nedbal na slova papeže.
Po Lanfrancově smrti se Anselm jevil jako jeho logický nástupce v úřadu canterburského arcibiskupa. Brzy
se však ukázalo, že to nebude snadné. V Anglii plnou silou propukla bitva o investituru mezi králem a papežem
(boj o vliv na jmenování církevních hodnostářů) a Anselm se díky tomu stal arcibiskupem až čtyři roky
po Lanfrancově smrti, víceméně proti vůli krále Viléma II. Ryšavého, s nímž se následně přel o zkonfiskovaný
církevní majetek a o to, zda potřebuje jeho potvrzení.
Anselma mrzelo, že někteří biskupové se neodvažovali násilnickému králi vzdorovat. Dokonce se Anselma
snažili přimět k tomu, aby se dal na jejich stranu. On prý jim odpověděl: „Pochopil jsem. Chcete-li, jděte k svému
pánu. Já se přidržím Boha!“ Snažil se být dobrým pastýřem a ve své arcidiecézi bojoval proti svatokupectví. Proti
králi postupoval vytrvale, důsledně a přitom s rozmyslem a mírností.
Vilém II. Ryšavý nepřestával arcibiskupa Anselma pronásledovat a pro jeho pokusy o reformu církve
neprojevil sebemenší pochopení. Nakonec to už Anselm nedokázal dál snášet, v roce 1097 odplul z Doveru a
canterburské statky zanechal napospas králi.
V době prvního exilu (1097–1100) Anselma přijal v Římě papež Urban II. a slíbil mu pomoc
s obhajováním práv církve v Anglii. Po krátký čas byl Anselm papežovým rádcem a zúčastnil se i církevního
sněmu v jihoitalském městě Bari, kde se jednalo o rozkolu Řeků. Anselm zde obhajoval učení, že Duch svatý
vychází z Otce i ze Syna. Bylo tam projednáváno také chování Viléma Ryšavého, kterého chtěli biskupové
vyobcovat z Církve, ale Anselm vyprosil odročení tohoto kroku. Obnoveny byly zákony zakazující investituru, čili
potvrzování církevních hodnostářů světskými panovníky. Z Bari odešel Anselm r. 1099 na sněm do Říma a odtud
pak do Lyonu, protože vyjednávání s anglickým králem se protahovalo.
Král Vilém II. zemřel na lovu dne 2. srpna 1100. Zasáhl ho šíp přímo do srdce; nikdy se nezjistilo, zda to
byla nešťastná náhoda, nebo úkladná vražda. Jeho nástupce, Jindřich I., povolal v r. 1100 Anselma z vyhnanství
zpět do Anglie a umožnil mu po dobu tří let vykonávat pastýřskou službu. Pak však král Anselma žádal, aby
posvětil jím ustanovené biskupy, nebo aby ze země odešel.
Anselm odplul znovu do Říma a vyhledal
papeže Paschala II., který pohrozil králi Jindřichu II.
klatbou. Teprve tato hrozba přinutila krále zahájit
jednání s arcibiskupem Anselmem. Při setkání na
hradě L’Aigle v Normandii roku 1105 došlo k
předběžným jednáním, stvrzeným následujícího roku
v klášteře Le Bec dohodou, v níž se král vzdal
jmenování biskupů a opatů a uznal světskou povahu
svého úřadu.
Do Anglie se Anselm vrátil roku 1106; vztah
s králem byl v následujících letech zřejmě již
relativně klidný, o čemž by svědčilo jmenování
Anselma správcem země po dobu králova pobytu
v Normandii v r. 1108.
Anselm
byl
charismatická
osobnost
a geniální, dodnes uznávaný myslitel. Občas o sobě
s humorem tvrdil: „Všichni dobří lidé mě měli rádi a
zvláště ti, kteří mě znali blíže.“ Dokonce po devíti
stoletích kouzlo jeho osobnosti stále vyzařuje.
Anselm zemřel v Canterbury dne 21. dubna 1109,
ve středu Svatého týdne, ve věku 75 (76) let. Pohřben
byl v tamní katedrále, vedle svého učitele, přítele a
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předchůdce na canterburském stolci Lanfranca. Část světcových ostatků dostala r. 1372 také katedrála sv. Víta.
Jeho životopis byl zaznamenán mnichem Eadmerem, který mu dělal v Canterbury sekretáře.
Dílo významného filozofa a teologa sv. Anselma není rozsáhlé, ale výrazně ovlivnilo další vývoj
evropského filozofického a teologického myšlení. Jako vrchol Anselmova díla bývá obvykle jmenován spis
„Cur Deus homo“ (Proč se stal Bůh člověkem). Dochována je též rozsáhlá Anselmova korespondence (celkem 426
dopisů), modlitby, kázání a meditace.
Přínos Anselma z Canterbury leží především v jeho snaze propojit víru a rozum, přičemž tvrdí, že víra musí
předejít poznání, protože bez správné víry se ke správnému poznání nelze dobrat. Jeho ontologický důkaz Boží
existence dodnes zaměstnává filozofy a zůstává stále předmětem rozmýšlení a diskusí. Další aspekt jeho učení
představoval tehdy ne zrovna obvyklý přístup k výchově, totiž přesvědčení, že je třeba upřednostňovat laskavost
před přísností. Anselmův výklad Kristovy oběti jako náhrady za urážku Boha člověkem (satisfakční teorie) měl
nesmírný vliv na praxi západní církve a sehrál významnou úlohu i v argumentaci reformátorů.
Ze středověkých myslitelů na Anselmův postup navázal teolog Johannes Duns Scotus. Rovněž
modifikovanou podobu Anselmova ontologického důkazu formuloval francouzský filozof René Descartes.
Mimořádně pozitivně ocenil Anselmovo filozofické myšlení německý filozof a lékař Karl Jaspers. Anselmův
postup odmítl sv. Tomáš Akvinský a německý filozof Immanuel Kant.

MODLITBY A MYŠLENKY SV. ANSELMA
Všemohoucí Bože, buď mou silou v každém soužení, v každé
záležitosti a v každém pokušení, v každé slabosti a v každém
nebezpečí. Tys mi dovolil beze všech mých zásluh, pouze ze svého
milosrdenství, Tvých svátostí se zúčastnit. Dopřej mi tedy také až
do oné hodiny, kdy se k Tobě odeberu, ve víře, naději a lásce
setrvat, a uveď mne do věčné radosti! Amen.
Nesnažím se, Pane, proniknout tvou hloubku, protože s ní nemohu
ani zdaleka měřit svůj intelekt, ale toužím porozumět, alespoň
do jisté míry, tvé pravdě, v kterou mé srdce věří a miluje. Nesnažím
se totiž porozumět, abych věřil, ale věřím, abych porozuměl.
Jenom ten, kdo se skutečně zamyslel nad tím, jak těžký je kříž,
dokáže pochopit, jak těžký je hřích.“
Shlédni na nás, Pane, vyslyš a osvěť nás. Zjev se nám.
Vrať nám sebe, aby nám bylo dobře; bez tebe je nám tak zle!
Slituj se nad naším velkým úsilím o tebe, protože bez tebe nic nezmůžeme.
Pouč mě, jak tě mám hledat a zjev se hledajícímu.
Nemohu tě hledat, nenaučíš-li mě tomu, ani tě nalézt, nezjevíš-li se.
Kéž tě hledám svou touhou, kéž po tobě toužím, hledaje tě;
kéž tě naleznu svou láskou, kéž tě miluji, nalézaje tě.
Anička Rozsívalová

Tam&Tam – číslo 4, ročník 9, duben 2018

strana 13

Veselé děti,
Pán Ježíš vstal z mrtvých, znovu žije a my můžeme celý duben slavit. Bezva!  Při mších (nejen)
v neděli se dozvíme, co se dělo, když se Pán Ježíš po zmrtvýchvstání vrátil k učedníkům. Uslyšíme, jak
z toho byli vedle jak ta jedle, jak tomu někteří vůbec nemohli uvěřit, ale taky jakou velikánskou z toho
měli radost.
příjemné chvilky s Tamtamem 
1.

Najdi v této pastýřské osmisměrce všechna slova z rámečku. Písmenka, která zůstanou, ti prozradí,
kdo je nejskvělejší pastýř a světě.
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houští hůl
křoví lány
lom louka
muž otec
past pastýř
propast
stádo stráň
strom sůl
syn trn vlk
zlo život

To se nám to tu teda pěkně zamotalo! Začni u šipky a pokračuj od písmenka k písmenku. Pokud se
nespleteš a neztratíš, zjistíš, kdo je na obrázku a prohlíží si rány Pána Ježíše.
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K zamyšlení
Rád bych vám, milý mladí lidé, důrazně položil na srdce
něco ze zkušenosti vlastního dlouhého života: Nebojte se Krista! On přece nikomu nic nebere, zato všechno dává.
Ten, kdo se mu odevzdá, dostane od něho stonásobně nazpátek. Ano, „otevřete dokořán brány Kristu!“ (Jan
Pavel II.) – a naleznete skutečný život.
(Benedikt XVI.)
Co již proběhlo:
Exodus – víkend pro středoškoláky (23. – 25. 2. 2018)
Na Exodus jsem jela s očekáváním víkendu
stráveného s přáteli, kteří sdílejí stejné
hodnoty. Nečekala jsem však, že budu mít
možnost poznat je i z jiné strany, než
s jakou se setkávám v běžném životě. Měla
jsem obavu, že se neoprostím od všedních
starostí.
Hned
při prvním
setkání
v modlitbě mě naplnil klid. Cítila jsem,
že mohu být otevřená a mé názory budou
respektovány. Atmosféra celého víkendu se
nesla ve velmi milém, přirozeném a
pohodovém duchu. Program byl skvěle
připravený a nechyběly ani zajímaví hosté.
Celým setkáním nás doprovázel otec
Jaroslav, salesián z Prahy, se kterým jsem měla možnost promluvit si o tom, co právě prožívám. Byl velmi
otevřený, přátelský a velmi rychle se mezi nás, mladé lidi, adaptoval. Navštívil nás také Ondřej Dědič, který pro
nás měl nachystanou diskutabilní přednášku. Měli jsme i prostor sdílet se v menších skupinkách, a poznat se tak
více. Děkuji především organizátorům, kteří pro nás tento společný čas připravili. Budu na něj vzpomínat i skrz
poznání sama sebe a upevnění mé víry.
Anna Žůrková
Postřehy účastníků děkanátního setkání mládeže (23. – 24. 3. 2018)
Velice se mi líbil večer chval. Hlavně zapojení
účastníků. Samozřejmě také pan Pavel Fischer. Líbilo
se mi, že si na nic nehrál, že tam byl jako táta svých
dětí a ne jako nějaký namýšlený politik, ale jako
obyčejný člověk. To se mi velice líbilo. Moc se mi
líbilo, že účastníci byli usměvaví a měli smysl
pro humor.
Marie Lišková, Moravská Třebová
Byla jsem v přípravném týmu, proto jsem úžasně
prožila hlavně koncert Adorare, protože jsem v tu dobu
nemusela nic chystat. Navíc mám k hudbě vztah
a jejich zpěv mně opravdu oslovil. Oba dny byl
program skvělý a myslím si, že každý si tam našel
něco pro sebe.
Hana Suchá, Dubicko
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Oslovila mne přednáška pana Fischera, protože se s námi bavil ne jako politik, ale jako nám rovný. Zaskočil mne
počet lidí, účastníků. A doufám, že za dva roky nás bude alespoň tolik, jako teď.
Petr Štach, Vizovice
Překvapil mne počet lidí ze Šumperka. Začíná to tu žít. Nejenom, že je nás víc, ale už to není takové studené,
navazují se vztahy, děcka přestávají být ostýchaví, otevírají se. Velice mne oslovilo svědectví Jirky Šincla, velmi
osobní a krásné. Popisoval svou velmi vážnou nemoc a jak ho víra vedla k uzdravení. Nečekala jsem, že se mne to
takto dotkne.
Zdiška Nedvědová, Rapotín
Pochválit musím všechno. Vyzdvihl bych třeba hudbu! Nádhera! A
také kázání pana arcibiskupa. Vždycky se těším na jeho kázání. Ať si
procházím čímkoliv, vždycky mám dojem, že to, co mluví, říká zrovna
pro mě. Mnohokrát se mi to už stalo. A zaskočilo.
Tomáš Damborský, Rapotín
Jsem moc spokojená. Trochu unavená, ale moc jsem prožila mši svatou
s otcem arcibiskupem. A také večer chval. Tyto momenty na mne
udělaly největší dojem.
Jiřina Rusnáková, Šumperk
Oslovilo mě, kolik mladých se dnes sešlo. Z programu především
přednáška Společenství sester Ježíšových, které mluvily o tom, co je
přivedlo k zasvěcenému životu. Jejich svědectví bylo velice krásné a
povzbudivé. Mladí mne překvapili a po tomto setkání vidím, že naše
děkanáty mají velký potenciál. Chtěla bych moc poděkovat hlavním
vedoucím, protože vím, co to obnáší, kolik s tím měli práce, a jak
krásně to zvládli.
Anička Schubertová, Nový Malín
Byl jsem v organizačním týmu a vnímám, že díky tomu si víc všímám ostatních účastníků. Vím, že jsem tu pro ně,
méně pro sebe, a to mne velmi naplňuje. Perfektní byla městská hra, to jsem ještě nikdy nezažil, a moc se mi to
líbilo. Chyběla mi práce v menších skupinkách, abychom se více poznali, aby bylo vše více osobní. To je jistá
nevýhoda velkého počtu účastníků. Ale díky za to, že nás bylo hodně.
Honza Donoval, Jindřichov
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Na konec malý fragment z papežského poselství na den mládeže:
„Vězte, že při svých pochybnostech můžete počítat s církví. Vím, že jsou zde výborní kněží, zasvěcení muži a
ženy, věřící laici, z nichž mnozí jsou sami mladí, kteří vás mohou doprovázet jako starší bratři a sestry ve víře;
pod vedením Ducha Svatého vám mohou pomoci zorientovat se ve vašich pochybnostech a vnímat Boží plán
ohledně vašeho osobního povolání. Ten „druhý“ není pouze duchovním vůdcem, ale je také tím, kdo nám pomáhá,
abychom se otevírali vůči všemu nekonečnému bohatství života, který nám Bůh dal. V našich městech a
společenstvích je třeba otevřít prostory pro růst, pro snění a pro pohled na nové horizonty! Nikdy nesmíme
ztrácet radost ze setkání, z přátelství, radost ze společného snění a z cesty spolu s ostatními. Autentičtí
křesťané nemají strach otevírat se ostatním, sdílet s nimi své životní prostory a proměňovat je v prostory bratrství.
Nedopusťte, drazí mladí, aby paprsky mládí uhasly ve tmě zavřeného pokoje, kde jediným oknem, jímž hledíme
do světa, je počítač a smartphone. Otevřete dokořán brány svého života! Kéž váš prostor a čas zaujímají
konkrétní lidé a hluboké vztahy, abyste mohli sdílet autentické a reálné zkušenosti vašeho každodenního života“.
papež František
Právě běží:
Večery chval + NOVĚ TAKÉ
MLÁDEŽNICKÉ MŠE SVATÉ!!!
 každý měsíc (v pátek) v kostele
sv. Jana Křtitele v Šumperku v 18:00
o nejbližší termín: 20. 4. 2018 (mši sv.
bude sloužit P. Petr Káňa – náš bývalý
kaplan pro mládež )
 ZVEME MLADÉ ZE VŠECH
FARNOSTÍ DĚKANÁTU! Nebojte
se a přijeďte!
 Možnost přespání do dalšího dne 

Pivo s knězem
 Každý měsíc U Řeka v Šumperku (M. R. Štefánika, naproti Albertu)
 Pozvěte na tuto akci také své kamarády
 Nejbližší termín – více na Facebooku
Co se chystá:

Akce v děkanátu
(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz)
Camino = víkendovka pro mládež na II. stupni ZŠ
 27. – 29. dubna v Šumperku na farním středisku
 Bližší informace se dozvíte později na webu a na Facebooku, rozhodně se máte na co těšit! :-)
Pěší pouť do Králík
 úterý 8. 5.
 více informací v dalším čísle
Noční přechod Jeseníků
 1. – 2. 6.
 z Ramzové přes Šerák, Keprník, Červenohorské sedlo, Ovčárnu a Jelení studánku na Skřítek (asi 40 km)
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Akce v Rajnochovicích
(Více na: mladez.ado.cz)
Otevřený Přístav
6. – 8. 4.
Chceš přijet na Přístav jen tak, pokecat, relaxovat, nebo se prostě jen tak vyblbnout? Jestli ano, tak přijeď. Můžeš
zažít Přístav jinak, než ho znáš, a taky nás více poznat.
Přijeď za námi a zažij něco nového!
Na tento víkend se nepřihlašuje, prostě dojeď bez ohlášení!!!.
Zdravotnický kurz
4. – 8. 5., Archa Rajnochovice
Opět po dvou letech je tu možnost pro všechny zájemce o práci zdravotníků (nejen na táborech) zúčastnit se
zdravotnického kurzu a získat kvalifikaci pro tuto funkci. Také doporučujeme tento kurz všem, kteří již v minulosti
toto školení absolvovali a chtějí si některé věci zopakovat.
Jedná se o 40 hodinové velmi intenzivní školení odbornými lektory z řad lékařů a pracovníků Českého červeného
kříže. Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských
táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech apod. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví). Pro absolvování kurzu musíte úspěšně projít závěrečnými zkouškami - přímo na místě
konání.

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

SE SVÍČKOU DO ULIC
Od října jsem půl roku studovala v rámci programu Erasmus na univerzitě v německém Marburgu. Bydlela
jsem v nedalekém Gießenu u rodiny, která ve svém domě pronajímala pokoje. Některé zážitky z pobytu mě
inspirovaly k napsání tohoto článku.
Nechtěla bych, aby článek vyzněl, jako že se ve svých jednadvaceti cítím být moudrá až do podkroví a
mám dojem, že jsem přišla na převratnou myšlenku, jak být skvělým katolíkem. Chci se pozastavit nad tím, jak
moc jsem vnímala, že „solí země“ jsou v Německu mnohem víc různí guru přes emoce a koučové vnitřního
nastavení, než křesťané.
Píšu o tom kvůli dvěma impulzům.
Prvním byla nedělní večerní studentská mše v Gießenu. Mše probíhala ve tmě a prostor osvětlovaly jen
svíčky položené na krajích lavic. Druhým neobvyklým prvkem byla schola Afričanů, kterou sloužící kněz pozval.
(Nutno podotknout, že spojení spořádaných Němců a téhle emotivní tančící scholy působilo dost komicky). Proč o
tom ale píšu. Všechno tohle směřovalo k hlavnímu mottu mše, kterým bylo: „Buďte světlem světa a nesviťte si jen
doma a v kostele, ale všude, kde se pohybujete, žijete a jste“. Hned na začátku mše nás kněz vyzval, ať si vezmeme
svoji svíčku, vyjdeme z lavic a procházíme se s ní po kostele, ať si trénujeme, jak budeme – jako to světlo - chodit
v ulicích. Celou dobu procházení se kostelem jsme zpívali jednu Taizé píseň, nakonec se přidali skoro všichni, což
mě hodně překvapilo. (A upřímně: já jsem se - spíš než na duchovní rozměr - dokázala soustředit jen na svůj vnitřní
boj, jestli mi to přijde ještě přijatelně interaktivní, nebo jsem suchar a měla bych si přiznat, že jsem se zapojila
celkem bez přemýšlení jen proto, že mě tam nikdo nezná). Nicméně jsem si díky téhle procházce na úvod a dost
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naléhavému kázání odnesla intenzivní zážitek a docela jsem zpětně přemýšlela, co přiměje kněze zařadit při mši
takový prvek. Na konci mše ještě pozval dopředu k oltáři všechny, kteří pro toto přinášení světla chtějí osobní
požehnání, a každému zvlášť požehnal a (jako po každé mši) všem u východu z kostela podal ruku a popřál pěkný
týden, čímž u mě teda každý týden dost bodoval.
Soudě podle toho, co říkal, si myslím, že ho hlavně trápí/ilo to, jak nedokážeme oslovit hledající lidi, což
jsem v Německu viděla ještě mnohem zřetelněji než u nás. Všimla jsem si třeba, jaké balíky peněz jsou tam lidé
ochotní zaplatit za alternativní cesty, kterými hledají duchovní podstatu bytí. Placené duchovní rozhovory nebo
skupinové terapie přes Skype, tři a půl tisíce druhů meditací, nebo víkendový kurz o duchovním propojení se svými
emocemi a jejich nastavování, který se konal ve městě, kde jsem bydlela. Probíhal v obří hale, účastníků bylo pár
tisíc a poplatek činil něco přes 25 000 Kč (ne, nespletla jsem si počet nul). Vedl to nějaký profesionální kouč, jehož
kvality nechci zpochybňovat, když jsem ho nezažila, ale vzhledem k tomu, že víra je vedle všech takových návodů
na vnitřní nastavení naprosto bezkonkurenční záležitostí, tak očividně něco vážně děláme špatně, když nás válcují
takové „alternativy“.
Druhým impulzem byl můj rozhovor o modlitbě s paní, která bydlela tři měsíce v pronájmu u stejné rodiny
jako já. K rozhovoru došlo vlastně dost náhodou. Ráno jsem se modlila v obýváku růženec, paní si zrovna
ve vedlejší místnosti chystala snídani a začala na mě mluvit. Poprosila jsem ji, ať chvilku počká, že se modlím.
Potom jsem za ní přišla a ona si se mnou začala povídat o tom, jak se modlí ona. Už dřív jsem se s ní bavila o víře,
protože dělá profesionálně nějaké duchovní poradenství, ale s žádnou církví se neidentifikuje, i když prý věří
ve stejného trojjediného Boha jako já. Potom jsme přešly k tomu, co pro mě znamená mše svatá, protože jí to prý
nikdy nic moc neříkalo a vadí jí kněží, na kterých vůbec nevidí, že by tu mši sloužili rádi, nějak hlouběji si
připravili kázání a dokázali předat to, co se během ní odehrává. Zazněly mé argumenty, že kněží jsou taky „jen
lidi“ a že na mši přece člověk nechodí kvůli knězi, ale protože se chce setkat s Bohem. Už jen bohoslužba slova
k nám může promluvit mnohem víc, než celé kázání, protože v ní skrze Bibli promlouvá Bůh, což jsem spíš tak
automaticky plácla, než že bych to přednesla jako hluboké a převratné učení církve (zvlášť když mě vůbec
nenapadlo, že to ode mě uslyší poprvé, když vyrostla v rodině, kde je maminka praktikující katolička a tatínek
praktikující evangelík). No, ale zásadní myšlenka to pro ni byla. Překvapeně a nadšeně na mě koukala, protože
o tom prý takhle nikdy nepřemýšlela.
Potom si to šla poznamenat do svého deníku, kam si psala zásadní i méně zásadní prozření svého života,
o kterých potom chtěla ještě hlouběji přemýšlet (což vím díky tomu, že si tam asi týden předtím v souvislosti se
mnou šla zapsat svůj „ahamoment“ ohledně červeného laku na nehty, který mi dlouho chválila ).
Proč tohle všechno píšu? Protože si říkám, jak málo stačí, ale zároveň, jak málo děláme. A ačkoli nevím,
co v paní zanechal náš rozhovor o modlitbě a Bibli, tak si myslím, že by byla škoda, kdyby po mně v jejím deníku
zbyla jen poznámka o lakování nehtů. Navíc se mě potom ještě párkrát na něco duchovního zeptala, tak věřím,
že to úplně bez efektu nebylo a snad teď o víře a církvi přemýšlí aspoň trošku jinak. V podstatě to, co se snažím
popsat, říká skvěle Orko v Nevyžádaných radách mládeži. „Naším krédem není Credo, ale tak hlavně aby si někdo
nemyslel, že jsme ti věřící. Hlavně nemluvit o své víře, raději ani před kamarády ne. Před spolužáky už vůbec. Aby
si třeba něco nemysleli. Raději se v restauraci nebo ve školní jídelně nemodlit nad jídlem, nebo jen tak lžící cosi
opatrně načmárat do polévky. Ze spousty moudrých a rozumných důvodů, jasně. Aby se Ti náhodou někdo třeba
neposmíval. Aby si někdo nemyslel, že jsi fanatik. Nebo že jsi bigotní. Nebo že máš nějakou jistotu. Žijeme přece
v době, kdy jedinou jistotou je nejistota. Všechno, co chcete, všechno svoje skrývání si logicky a rozumně
vysvětlíte.“ …Chci prostě jen říct, ať se konfrontace nebojíme a o víře mluvíme, protože nikdy nevíme, jaká
maličkost v tom druhém může něco zanechat. Ano, sama se toho taky často bojím, protože si v církevní nauce
nepřipadám úplně kovaná a v kramflecích. Myslím ale, že jinak budeme docela brzo koukat, jak nás bez okolků
vyšachují různí koučové vnitřního nastavení…
…a úplně nakonec, protože si nejsem jistá, zda se mi do tohoto článku podařilo dostat nějakou myšlenku,
pokusím se jeho hodnotu spasit ještě v posledním řádku doporučením něčeho, co rozhodně velkou hodnotu má - ty
Nevyžádané rady mládeži od Marka Orko Váchy si určitě přečtěte.
Eliška Suchomelová
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Tato
malá
moderní
monstrance je důvěrně známá všem, kteří se po celou postní dobu přicházeli večer
modlit do kaple farního střediska. Chtěl bych za to poděkovat. Je úžasné, že mnozí
si zalíbili tyto chvíle a přicházeli tam opakovaně či dokonce pravidelně. Díky
za vaši modlitbu! Věřím ale, že jste sami pocítili krásu tichého usebráni před
Pánem, odnesli si pokoj v srdci a vyprosili mnohé. A že právě to je ta nejlepší
odměna za tyto večery obětované Bohu.
Moje druhé poděkování patří všem, kteří jste mi přáli k narozeninám. Ať to bylo osobně, či prostřednictvím
mailu, sms zpráv či dopisů. Díky za účast na mši svaté, každou modlitbu, dobré slovo či dárek. Moc děkuji mým
farníkům za dar, který byl pro mne velkým překvapením a který mi pomůže zmenšit dluh za nákup auta. Děkuji
všem, kteří mi pomohli oslavu připravit, zvlášť otci Vilémovi za jeho energii i ochotu. Pán Bůh zaplať všem
za všechno!
Do třetice děkuji O. Vilémovi a jeho
mládežnickému týmu za přípravu dne mládeže.
Přípravy a průběh obnášel neuvěřitelné množství
práce a bezesných nocí. Obdivuji, jak uměl
povzbudit mladé a vést je k týmové práci.
Děkuji i všem dalším lidem, kteří nám poskytli
prostory, podpořili sponzorskými dary, nabídli
zkušenosti. Díky!
P. Slawomir

Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr
vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, (bylo jich) stotřiapadesát.
A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte
snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi!“ Věděli, že je
to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už
potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.
Jan 21,1-17

O Velikonoční neděli odpoledne od 15.00 hod.
zveme všechny na farní středisko na radostné
setkání, jehož symbolem bude požehnaná ryba. Připomeneme si tak setkání Zmrtvýchvstalého Ježíše
s apoštoly, kdy po zázračném rybolovu jedl s nimi u ohně na důkaz, že žije. Věříme, že i na tomto našem
přátelském setkání bude přítomen Pán a nebudou chybět i dobré pečené ryby (a také jiné jídlo a pití)
pro nasycení žaludků. Srdečně zveme!
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IVAN KOLMAN IVAN STONES ERBEN

NA POKRAČOVÁNÍ

CESTA DO FATIMY

Bilbao
Celá církev je apoštolská,
neboť je „poslaná“ do celého světa;
všichni členové církve se podílejí na tomto poslání,
i když různým způsobem.
Katechismus katolické církve

Durango spojuje s Bilbaem široká moderní silnice dálničního typu. Její nultý kilometr teď sledujeme zpod
střechy benzinové čerpací stanice. Natankovaná auta odtud vyjíždějí se stěrači zapnutými na nejvyšší obrátky a
v husté vodní cloně pomalu rolují do svého jízdního pruhu. Po několika metrech z nich zůstávají nezřetelné siluety,
postupně mizící jako ryby v akváriu, plném bílých a červených očí.
„Nejmíň dva dny,“ směje se veselý pumpař a zvedá svůj pohled vzhůru poté, co nás ujistil, že jiná cesta
do Bilbaa nevede. Není zlomyslný, jenom nevěří, že bychom si troufli do této lázně vstoupit. Druhý zaměstnanec
potvrzuje verdikt prvního. V hlavě mi vytane úryvek z nějaké učebnice o tom, že severní pobřeží Španělska oplývá
na podzim a v zimě vydatnými srážkami.
Vracíme se do města a hledáme bar, kam bychom na chvíli zalezli. Všechno je plné, nacvaknuté lidmi,
ze kterých stoupá kouř – cigaretový dým a vodní pára. Nacházíme dvě místa u dlouhého stolu, obsazeného
diskutujícími studenty. Po hodině se bar trochu vyprázdní, situace za okny se nemění. Stones je v klidu,
nepospíchá, vypadá to, že si chce popovídat, chodí k pultu pro kafe, zatímco já marně rentgenuju potrhanou mapu.
Diskutujeme pak půl hodiny o volebním boji a komunální politice. Přestává mě to bavit. Stones trvá na další
diskusi, a když se ho ptám, o čem by to mělo být, říká, že je to jedno, třeba něco o tom náboženství.
„Čemu se směješ, ty vole?“ ptá se vzápětí.
„Co radši ta politika?“ chci mu vyjít vstříc.
„To tedy nevim, co se ti na takovym ksindlu může líbit?“ diví se pohoršeně.
Kolem jedenácté vycházíme z baru. Když míjíme naši benzínku, vycházejí oba pumpaři ze skleněné
kukaně a sledují, jak se zařazujeme do levého jízdního pruhu. Zvedáme ruku na pozdrav. Zvedají je také, ale
malátně a neochotně, asi tak, jak se zdraví ti, co odcházejí dobrovolně do pekla.
Voda přichází ze tří směrů, shora, zprava a zepředu. Gejzíry od kol kamiónů nás polévají od hlavy až
k patě, záleží na tom, v jaké úrovni své balistické dráhy nás zasáhnou. Na začátku se snažíme uhýbat, uskakujeme a
prohýbáme se jako hadí muži, za chvíli už dáváme jenom pozor, aby nás nic nepřejelo. Viditelnost je mizerná,
z protisměru se v polotmě pomalu přibližují světla jako neškodné bludičky, řvoucí obluda se vynořuje teprve
kousek před námi. Náraz vzduchu a vody nás pokaždé zastaví nebo vrátí o pár metrů zpátky. Pokud je kamion
hodně dlouhý, je lepší zastavit se dobrovolně, co nejvíc se předklonit a počkat, co to udělá. Asi po hodině Stones
najednou zrychluje a mizí mi z očí. Za další hodinu zaznamenávám kousek před sebou červenou skvrnu. Je to
plastová židle a v ní Stones. Za ním stojí typická hospoda u silnice. „Přines to sem,“ volá, když otvírám její dveře,
„dáme pět minut.“
Každá španělská hospoda, bistro, bufet, stánek s občerstvením nebo cokoliv podobného se jmenuje bar.
Čelní stěna za nálevním pultem je vždy pestrou mozaikou všeho napříč alkoholickým spektrem, především likérů,
šnapsů a kořalek všech barev a odstínů, často otřesně levných. Snažíme se vyzkoušet vždycky jinou a pokaždé
žasneme, jak je dobrá nebo odporná. Volím rubínově červenou s kýčovitou barokní vinětou.
„Hele, ty vole,“ říká Stones zadumaně, „kdo z Kolína by tohle vydržel? Řikej ména!“
„Nevim,“ nikdo mně nenapadá.
„Řikej ména!“
„Co ten, co bydlí blízko náměstí?“
„Ten?! Ten by z toho zhebnul! Blízko náměstí by tady zaklepal bačkorama! Další!“
Liják slábne, auta ve vzdálenějším jízdním pruhu jsou zřetelnější, spršky od kol kamiónů kratší. Vstáváme
a po hodině chůze v mírném dešti docházíme k místu, kde se rozhodujeme pro několikakilometrovou odbočku
mimo hlavní tah. Procházíme několik městeček a kousek před přípojem na peklo přímého směru vstupujeme
do skromné, skoro nuzné hospůdky. Za stolem vedle pultu sedí dvě ženy, očividně matka a dcera. Jedí z velkých
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misek mocně kouřící fazolovou polévku. Dáváme si kávu a mlsně je pozorujeme. Je to tady velmi domácké, jako
kdybychom někomu v čase oběda vlezli do kuchyně, pro hosty se tu asi nevyvařuje. Osměluji se a ptám se žen,
jestli jim trochu nezbylo. Říkají, že si to uvařily samy pro sebe, ale že tam mají od včera něco podobného, že nám
to ohřejí a přidají tam ještě něco, aby to mělo lepší chuť. Je to skvělé. Jsme teď jako natlakované parní lokomotivy.
Vodní spad se vrací na dopolední úroveň, přichází soumrak. Řítíme se jedním městem za druhým,
v houstnoucí tmě se roztroušená zástavba postupně mění v jižní periferie velkoměsta. Občas se zastavíme
pod betonovým přejezdem, brzy pokračujeme dál, nechceme příliš ztuhnout. Už nezbývá mnoho, déšť ale jako
na potvoru ještě sílí. Najednou se zastavuji, není vidět na krok, ztrácím orientaci. Nedávám pozor a narážím
do autobusové budky. Je v ní Stones a pohlíží na mě divokým pohledem.
„Ty vole, to už nejde,“ pronese rozhodně.
Navrhuji dojet poslední tři kilometry autobusem. Stones opatrně souhlasí a ptá se, jestli to přiznáme.
Navrhuji, abychom to zatloukli i sami před sebou. Nápad se mu líbí.
Vystupujeme na kulatém náměstí, obestavěném honosnými domy s výkladními skříněmi. Zdá se, že jsme
v samotném centru. Před námi se na vysokém podstavci tyčí bronzová socha muže ve skromné paruce
a tříčtvrtečním žaketu. Ptám se jedné paní na zastávce, kdo to je, pohotově odpovídá, že jedna významná postava
španělských dějin. Kličkujeme mezi barevnými deštníky a rozhlížíme se po kostelních věžích. Je jich spousta,
vybíráme ty nejvyšší a míříme k nim. Bilbao není obrovské, nechybí mu však onen nicotný mondénní duch, který
dělá z velkého města velkoměsto, to, o co se některé jiné metropole marně snaží. Později se se Stonesem
shodneme, že za tento rozdíl může komunální politika rodící se z nemilosrdného volebního boje.
Dóm je zavřený, opravuje se. Štěstí nám však přeje, nedaleko, v kostele jen o málo menším, právě skončila
mše svatá. Vstupujeme dovnitř a temnou boční lodí se přibližujeme k sakristii. Nemůže nám chybět víc než dvacet
metrů, když tu odněkud vyskočí trpaslík a postaví se nám vzpurně do cesty. Zastavujeme se. Trpaslík rozpaží
krátké ručičky a začne nás obíhat jako hlídací psík. Je to typický velasquezovský skřet, tragický pozůstatek pyšné
komunální politiky španělského dvora z období končící renesance a osvěžujícího nástupu bigotního baroka. Nechce
nás pustit do dveří a uskočí, až když na něj obr zavrčí kletbu v neznámé řeči: „Zmizni, ty vole!“
Uprostřed sakristie stojí asi dvanáct lidí, oblečených do kabátů a plášťů temných odstínů, muži a ženy.
Všichni na okamžik strnou, hned se však uvolňují s novou, ještě větší vervou. Dávají tím bohužel najevo, že si nás
dosud nevšimli a nepočítají s tím ani do budoucna. Jejich jednání je prosyceno kolektivní odpovědností. Některé
odvážnější dámy nás přesto obdaří krátkým privátním „úkosem“, plným soukromého údivu a komunálního
nezájmu. Oči všech visí na pohyblivých ústech staršího muže, stojícího v uvolněné civilní póze ve středu půlkruhu,
jenž pokorní věřící vytvářejí. Takže vůdce, kněz, jejich milý padre. Vykročíme k němu, ale ouha – uskočí před
námi krátkým nenuceným úskokem a adresuje nám francouzský úsměv, naplněný obavami z nevyhnutelného faux
pas.
„Já ne!“ ohrazuje se čile, „já jsem tu jen na návštěvě, docela obyčejný host! Tamten! Ten to je, to je ten
váš!“
Jeho posluchači vehementně přikyvují. Jde o velmi šedivě působícího muže, stojícího v koutě jako
na hanbě. Je malý, sotva o hlavu větší než trpaslík, který teď okolo něho začíná hopkat a klátit ručkama jako
vykloubená bakelitová panenka. Muž je oblečen v sutaně, na hlavě má charakteristickou duchovní čepici, jakou
známe z portrétů barokních světců Karla Boromejského a Jana Nepomuckého. Myslím, že se tomu říká kvadrátek,
ale nejsem si jist. Mohlo by to být ono, protože je to čtyřboké, a mám dojem, že je to i skládací.
„Nuže vpřed!“ pobízí nás vůdce s francouzským úsměvem, ostatní přikyvují. Muž s černou čepicí se obrací
a mizí ve vysokých dveřích, následován věrným, stále rozdurděnějším trpaslíkem. Muž s francouzským úsměvem
přikračuje ke dveřím a snaží se nám dodat odvahy:
„Račte, pánové,“ říká lehce ohnut, zhoupnuv do strany obě paže pohybem, jakým se vhazuje nemocné
miminko do automatické pračky.
Váhavě vstupujeme do dveří. Ocitáme se v chodbě ponořené do hnědé tmy. Několik žlutých světel
modeluje v šerosvitu jednoduchou kompozici, jejíž úběžníky ukazují na obrovský ebenový prádelník u zdi na konci
chodby. Vedle něho klečí muž v černé čepici a beze spěchu se v něm přehrabuje. Připomíná mi to detail jednoho
Vermeerova plátna: stejně jako žena na obraze vyndává různé kusy oděvů, brokátové hadry, krajkové košile a zase
to všechno cpe zpátky. Jakmile se pohneme, rychle si naskládá několik štůčků bílého plátna na levou paži a odchází
přilehlými dveřmi. Nedá se dohnat, je pořád jinde. Putujeme za ním labyrintem menších a větších sálů, zastavěných
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černými skříněmi a komodami, těžkými kovanými kredenci, bachratými almarami se zlatými a stříbrnými cheruby.
Možná i serafy, v šeru se mi jedni od druhých těžko rozeznávají. Všechny zdi jsou obloženy liturgickými
pomůckami, především různě profilovanými tyčemi, zlacenými žerděmi a kroucenými bidly, závěsy se všemožným
třepením a vyšíváním, kusy zábradlí s oblými lázeňskými sloupky natřenými krémovým emailem a jakýmisi špalky
potaženými rudým plyšem, o kterých marně přemýšlím, k čemu by mohly sloužit.
Stále vyhlížíme muže s čepicí, zdá se, že se tu dobře vyzná. Vynořuje se náhle v jednom z průchodů
s náručí starého papíru, klade ho na široký stůl, otvírá skříň a vyjímá z ní vysoký sloupec černých čepic. Jsou
zrovna takové jako ta, kterou má na hlavě, bere je do rukou a chvíli s nimi balancuje jako zkušený ekvilibrista,
dokud nezíská rovnováhu. Vyrážíme za ním, když tu z mahagonové komody znenadání vyskočí trpaslík a začne
nás obíhat v těsných kruzích. Dává si ale pozor, aby o nás nezavadil, má s tím asi špatné zkušenosti. Jakmile na něj
zavrčím, uskakuje a se zděšeným kvikáním mizí ve tmě. Vcházíme namátkou do nějakých dveří a málem vrážíme
do muže v čepici. Je k nám otočen zády a zase něco probírá v nějaké truhle. Ví o nás, ale neotáčí se, jen zakroutí
hlavou a pokrčí rameny. Obracíme se a hledáme vchod, který nás zavede do sakristie a odtud ven z chrámu.
Nalézáme věřící v nezměněném polokruhu. Ledva vstoupíme, muž s francouzským úsměvem umlká,
ale nezavírá ústa. Nechává je otevřena po celou dobu, kdy se k němu přibližujeme, a určitě i po celou dobu, kdy se
od něj vzdalujeme. Je to gesto, ne však to, které vyjadřuje údiv, nýbrž to, jež demonstruje odhodlání nepokračovat
v řeči, dokud příčina přerušení neodtáhne k čertu. Jeho posluchači se netváří přívětivě, není divu, okrádáme je
o poklady, které si právem zaslouží. Líbí se mi, jak drží při sobě. Jako ovečky.
V kněžišti se k nám připojuje trpaslík. Srší mrštností, ale je to pořád to samé, ošklivé a monotónní, začíná
nám to jít na nervy. Drží se nás jako klíště i na schodech před kostelem. Stones se zastavuje, sklání se k němu a
zasyčí: „Běž pryč, ksindle!“ Trpaslík zapiští, uskočí a zmizí za vraty. Za chvíli ještě vykoukne, pak už ho nikdy
neuvidíme. Hospodin všech lidí se nad ním smiluj.
Přecházíme krátkou pěší zónu a stojíme před dalším kostelem. Vchod pod portálem je zaplněn lidmi,
váhajícími vyrazit do prudkého lijáku. Podle jejich spokojené, uvolněné nálady tu právě skončila mše svatá.
Oslovuje nás usměvavý muž a dává nám dvě adresy. První začíná slovem „San“, jde tedy o zařízení církevní, druhá
hýří slovy poutník a turista.
Na první adrese jsme za pět minut. V prázdné ulici hledáme naše číslo, když tu náhle ouha. Ouha, a ještě
jednou ouha a snad i do třetice ouha. Na schůdcích před vchodem stojí namačkáni jako kuželky posluchači muže
s francouzským úsměvem. On sám, s ústy již zavřenými, figuruje na spodním schůdku uprostřed své junty.
Vypadají, jako by je zkušený profesionál seskupil pro skupinový fotografický portrét.
„Ty vole, tam nejdu!“ sykne Stones.
„Klídek, to vydejcháš!“ povzbuzuji ho a přecházím ulici.
Pomalu a neochotně se rozestupují. Na rozdíl od našeho předchozího setkání dávají najevo, že nás vidí.
Když se za dvě minuty vracíme a procházíme jejich středem, zdá se mi, že jim nejsme vůbec lhostejní.
Na protějším chodníku se k nim Stones znovu obrací, zakroutí nevěřícně hlavou a zaujme bojový postoj. Vidím,
že se chystá si to s nimi rozdat v boji, kdo déle vydrží na druhého čučet. Bude mít co dělat, pozorují ho teď docela
uvolněně, jako kobry krysu.
„Ty sou, co?!“ obrací se ke mně Stones po bleskové porážce, „to sem eště nežral, ty jo?“
„Nevim,“ nejsem si tak docela jist.
„To sem rád, že to řikáš,“ souhlasí Stones s úlevou.
Bulváry nočního velkoměsta se pomalu vyprazdňují. Kráčíme podél výkladních skříní se sympatickými
figurínami s aerodynamickými hlavami a falešně pokovovanými končetinami, rád se na ně zadívám, sluší jim to.
U vchodu do tmavé pasáže si dáváme kávu z automatu a stanovujeme směr dalšího postupu. Narychlo ještě
shrnujeme dojmy z nedávného setkání. Navrhuji, abychom se domnívali, že lidé muže s francouzským úsměvem
jsou nejlepší na celém světě. Stones souhlasí, líbí se mu to. Pozvolna se vymaňujeme z městského centra a
stoupáme ulicemi pěkných činžáků po chodníku lemovaném akáty s neskutečně zeleným listím. Déšť je
nevyzpytatelný, jednou sotva poprchává, vzápětí se spouští pěkná sprcha. Zalézáme před ní, kam se dá, nečastěji
na suchá místa pod široké balkony domů.
„Bon soir!“
Muž v klobouku, posazeném švihácky na stranu, sahá do kapsy svého starodávného baloňáku a vytahuje
krabičku krátkých cigaret bez filtru. Z druhé kapsy vyloví zápalky, postupně všechny zlomí a zahodí. Nakonec
odhodí i škrtátko a s gustem zakleje jadrnou španělštinou. Stones mu zapaluje a zve ho do sucha. Muž si vytáhne
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promočený límec co nejvýš, posune cigaretu do koutku a zpod obočí si znalecky prohlédne nevlídnou oblohu.
Vypadá, jako by sem zabloudil z nějakého neorealistického filmu z padesátých let. Věk lehce pod šedesát, frajer
z časů zavátých loňskými sněhy. Když sezná, že naše francouzština nestojí za moc, zkouší angličtinu, umí ale
jenom jedno slovo – O.K. Navrhuji španělštinu, moc se mu nechce. Ve Španělsku a Portugalsku mluví střední a
starší generace poměrně dobře francouzsky, mnohem lépe než u nás stejná věková skupina rusky. Mladí vládnou
trochou angličtiny, stejně jako u nás.
„Něco najdem,“ slibuje Loňský Sníh, když konečně pochopí, co tu vlastně hledáme, „nejdřív musíme jít
támhle, tam se zeptáme.“
Bar, na který ukazuje, není daleko. Uvnitř nás usazuje k prázdnému stolku v rohu, hází neomylným
bekhendem klobouk na věšák, pod něj pak umísťuje kabát a šálu. Spiklenecky na nás zamrká a usedne mezi své
známé. Obracejí se k nám, ustaraně pokyvují hlavami, chvíli diskutují a postupně jeden za druhým kroutí hlavami.
Sníh krčí rameny.
S ničím jsme nepočítali, bereme to jako příležitost na chvíli si oddechnout a kapku se ohřát. Atmosféra
lokálu je zvláštní, málo evropská, nebo možná až moc, jak se to vezme. Napadá mě, že Španělsko neprošlo tím,
co je pro styl a náladu Evropy určující – druhou válkou. Poválečný duch měl v sobě nejméně do šedesátých let cosi
pionýrského, jako by se začínalo úplně od začátku. Navazovat na předválečnou minulost nikoho nelákalo, ani to
moc nešlo. Až potom se objevila nostalgie a s ní móda všeho „retro“. Centra velkých měst musela jít vždycky tak
trochu se světovým trendem, hospod mimo se to netýkalo. Jediný společenský zvrat po občanské válce – konec
Frankovy éry – znamenal pro Španělsko mnohem menší změny než pád železné opony pro východní Evropu.
Životní styl ve městech to poznamenalo jen velmi málo, podniky, v jakém teď sedíme, prakticky vůbec. Mám tu
stejný pocit, jako kdybych se díval na starý kufr s nálepkami různých hotelů a výletních míst s nápisy jako Luxor,
Exelsior nebo Hotel Lido. Na věšácích visí dřevěné držáky na noviny, jsou funkční, žádná starožitnost. Mezi
reklamami na víno a aperitivy s krásnými ženami připomínajícími jednou Marlene Dietrich, podruhé Brigitte
Bardot není cítit žádný ostrý časový předěl. Nedovedu si představit svůj život bez druhé války, přemýšlím, co ho
ovlivnilo víc.
Zároveň je tu cítit, že jsme v přístavu. Před nálevním pultem diskutuje statný černoch se dvěma sousedy. Je
to starousedlík, působí stejně vrostle a měšťansky jako jeho partneři, ale vanou z něj dálky. Kromě severního
Španělska a kubánské Havany, kde jsem nebyl, jsem nikde takové černochy neviděl. Vypadají jinak než černí lidé
z reklam a klipů amerického popu, jejich tvář má jinou fyziognomii, připomíná trochu australské domorodce, jejich
snědost je také jiná, jako poprášená popelem. Je to typ z předválečných obrázků hotelových pikolíků, livrejovaných
vrátných a z fotografií temperamentních hudebníků předfidelovské Kuby. Myslím, že jsou to Jorubové.
„Ten černoch je nějakej divnej,“ říká Stones.
„Jako z první republiky,“ snažím se vystihnout svůj pocit.
„Jo, přesně, má něco z Masaryka. Dobrej postřeh.“
Dopíjíme drink, který nám objednal Loňský sníh. Jdeme se s ním rozloučit. Usmívá se provinile, krčí
rameny, dělal, co mohl. Uznáváme to, má to u nás O.K. Přeje nám šťastnou cestu a Stones ho praští pěstí do zad,
aby věřil, že je náš kámoš. Také z ostatních vyzařuje chlapská solidarita. Kyne nám i černoch z první republiky.
Je velmi vysoký a má polobotky z hadí kůže.
Cesta se teď svažuje k řece. Lidí na chodnících trochu přibylo, bary právě zavírají. Přicházíme k moderní
budově, v jejímž přízemí objevujeme informační centrum pro turisty a poutníky. Mladík za okénkem prosklené
kukaně je ochotný, bystře působící student odněkud blízko Garmisch-Partenkirchenu. Odmítá rodnou němčinu,
říká, že je zvyklý na angličtinu. Beru to a krátce rozkládám o našem chtíči po suchém noclehu. Bleskově zjišťuje
stav, pohled na monitor ho však přivádí k nevěřícnému zakroucení hlavou. Říká, že tohle ještě nepamatuje –
absolutně nic. Udělá ale všechno, co se dá, určitě něco sežene, zatím si máme sednout. Věřím mu, patří k typům,
kteří vzbuzují informační důvěru, je v něm cosi počítačově nezlomného.
Se Stonesem je to horší, odhazuje bágl a vrhá se s posupným výrazem do křesla. Přestává se mi líbit, začíná
remcat. Rozhoduji se citlivě ho sprdnout. Lehce se uráží a ostře mlčí – ideální pozice, než se něco najde. Garmisch
na mě mává, něco našel. Má to být laciný penzion velmi slušné úrovně. Na předtištěný plánek města zakresluje
červenou tužkou, jak se tam dostaneme. Děkuji mu vřele a souhlasím, že necelé tři kilometry nejsou pro zkušené
poutníky mnoho. To by řekl a ptá se, kudy že to putujeme, Camino vede přece jinudy, přes Pamplonu a Burgos.
Vysvětluji mu, že existuje ještě severní Camino. Nepříjemně se usmívá a chce vědět, odkud to vím. Odpovídám,
že z knih.
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„Takové knihy nejsou,“ říká sebejistě a dívá se na mě jako na notorického lháře.
„Jak to víš?“ zajímá mě.
„Kdo jiný by to měl vědět?!“ Jeho jistota je tak veliká, že mám co dělat, abych se nad svou „lží“
nezačervenal. Přeje nám šťastnou cestu jako dvěma lhářům a mizerům. Říkám Stonesovi, že pouť není procházka a
že každý má jenom jedny nervy, já taky. Bere to jako omluvu a říká, že to cejtí taky tak.
Během traverzu půlnočním Bilbaem rozebírám iracionální pochybnosti, kterými mě naočkoval GarmischPartenkirchen. Chvílemi se začínám smiřovat s tím, že všechno, co jsem o severní stezce četl, byl pouhý sen. Ať
tak či onak, máme svoje camino a nejdeme do Compostely, ale do Fatimy. Santiago je pro nás obyčejná zastávka.
Stará paní domácí nás odváží výtahem do posledního patra. Chce peníze předem, je zdvořilá, ale asi už ztratila
iluze. Stones je najednou čilý jako rybička. Celou svou vůli zaměřuji k tomu, abych neusnul dřív, než se dozvím
další důležité detaily o komunální politice, i když je znám lépe než své nejstarší boty, které nenosím už několik
tisíc let.
Rozpovídaný kolega teď říká skoro za každým slovem „ty vole“. Znám to a umím to také. Souvisí to
s projevem chlapské důvěry, přesněji kumpánské. Když si vzpomínám na naše dialogy, snažím se toto málo
literární oslovení potlačit na minimum, ale úplně to nejde. Na vině není tolik obava z křivého svědectví, jako
z toho, aby literární hrdinové nebyli příliš dezinfikovaní a deratizovaní. Kromě toho to už žádné oslovení v běžném
smyslu není, spíše jen jakási rytmická složka specifické mluvy. Hovoří-li však Stones s někým, o kom
nepředpokládá, že by se mu to líbilo, nebo se ženou, neaplikuje tento speciální termín ani jednou. Potrpí si na to.
Dokáže rozlišovat, což je ctnost, které si na lidech velmi vážím. A někdy jim ji docela závidím.
Ve chvílích, kdy už nejsem s to soustředit se na komunální boj, přemýšlím, co pro nás mohl znamenat tento
den po stránce duchovní. Někdo by mohl říct, že tak křesťansky nevýrazné osobnosti jako Loňský Sníh nebo mladý
Garmisch-Partenkirchen se k nám zachovaly milosrdněji než zbožný půlkruh muže s francouzským úsměvem.
Souhlasil bych s tím jen opatrně a s možností menšího upřesnění. Každý křesťan dřív nebo později pochopí,
že všichni okolo něho jsou z hlediska jeho víry Božími posly, lépe řečeno pošťáky, protože poslové znající obsah
zprávy jsou andělé. Adresát se tedy nesnaží soudit doručitele, ale význam depeše. Stejně důležité je přijmout,
že všichni křesťané jsou skupinou poutanou nejen svým názvem, ale také tajemnou a neustálou přítomností Boha
v ní. Ta zavazuje ke snaze o jednotu, tedy funkční rovnováhu mezi jednotlivými částmi, jak se zobrazuje hezkým
příměrem apoštola Pavla o církvi jako o tělu, jehož hlavou je Kristus. Tak jsou křesťané spojeni vzájemnou
odpovědností, která nehledí ve skutcích na zištnou reciprocitu, nýbrž je vědomím nezbytnosti fungování celku.
Dobrý, přesněji řečeno ideální křesťan nevyčítá kolegovi slabou chvilku, naopak je mu příležitostí k větší svobodě,
ke skutku z hlubší, uvědomělejší nutnosti. To, co tedy pro jiné lidské celky jako tlupy, kmeny, národy nebo akciové
společnosti vyplývá z přirozených biologických instinktů a kulturní „pozůstalosti“, uskutečňuje se mezi křesťany
z lásky k Bohu, která není ničím jiným než prožitkem svobody, sice darované, ale také „svobodně“ přijaté. Pokud
tedy chceme být trochu uvědomělejší než kusy dřeva, musíme vzpomínat na kroužek Francouzského Úsměva se
stejnou láskou jako na Loňského Sněha, Garmische-Partenkirchena nebo černocha z první republiky. Bůh nám
v tom pomáhej.
Ráno, jakmile vyjdeme z domovních dveří, hledám na plánku města, na co jsem se v Bilbau těšil nejvíc.
„Co támhleto?“ říká Stones a ukazuje přes hlavy chodců na místo, kde se sbíhají rovnoběžky kilometr
dlouhé avenidy. Je to ono, vykukuje to mezi posledními domy jako kus bílého mraku, který zabrousil příliš nízko a
už se nedokáže zvednout – galerie moderního umění v Bilbau, myslím Guggenheimova. Díváme se na jeden
z jejích profilů, je jich bezpočet a každý překvapí, vždy a spolehlivě. Zdá se, že tvůrcům šlo hlavně o to, aby nás
stavba nenudila, což se jim docela povedlo. Ve slunci, které se právě prodralo z roztrhaných mračen, celá nádherně
svítí, z oblaku se teď proměňuje v mořskou příšeru se stříbrnými šupinami. V reálu je celá „polepená“
aluminiovými plíšky, okna jsou skryta, aby nebyla narušena jednota povrchu, to pak dovoluje pořádně se
rozdovádět ve tvarech. Vypadají jako vyřízlé nožem v másle, ostré hrany gigantických objemů spolehlivě eliminují
někdy až trochu biomorfní charakter některých obzvlášť plastických elementů. Důsledným odmítnutím pravých
úhlů připomíná galerie svou starší sestru v New Yorku, která přes svou neobvyklost působí klidně a vyrovnaně.
Tady jako by se tvarům zachtělo stále se proměňovat v jiné a chybělo jen málo, aby se jim to povedlo. Navzdory
důsledné nepravidelnosti celek kupodivu neztrácí pevnost, není tu však nic, co by připomínalo dům v obyčejném
smyslu. Diváka to nutí hledat přirovnání, hodilo se by skoro cokoliv, okolní přístav nabízí rybu a loď.
Galerie stojí na břehu řeky v místech, kde se starý přístav ruší, pomalu se vyklízí. Některé budovy se určitě
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zachovají a promění se v kulturní a rekreační objekty. Stříbrnou stavbu těžko něco zastíní, zůstane dominantou celé
oblasti. Nejhezčí pohled na ni je z lávky, která ji spojuje s dálničním mostem přes řeku. Ze všech představ bych si
tu vybral právě loď a nechal ji vyplout do nekonečného prostoru mezi vysokým nebem a lehce zaobleným
obzorem.
„Tohle by v Kolíně bejt nemohlo,“ prohlašuje Stones. Souhlasím, nemá to ten kmochovský říz. Shodneme
se i v tom, že stavba je geniálním počinem komunální politiky. Těžko říct, zda se o tuto realizaci muselo bojovat.
Asi ano, prosadit cokoliv, na co nejsou oči starousedlíků zvyklé, není nikdy snadné.
Řeka se rozšiřuje, břehy ztrácejí charakter velkoměstských nábřeží, mizí banky, soudy, policejní paláce.
Úzké chodníky se plazí podél starých nájemních domů, občas je přeruší benzínová pumpa nebo zanedbaný parčík.
Ulice jsou zaprášenější, popelnice plnější, bary všednější, vchody domů alternativního života divočejší. Pronikáme
do hlubin starého přístavu, ten nový se rozkládá trochu dál na východ, blíž k moři. Zdá se, že ústí řeky nestačilo
rozměrům nových lodí, jak dokládají gigantické jeřáby v dálce, několikrát mohutnější než ty, které stojí nečinně na
druhé straně řeky. Celá oblast dýchá těžkou nostalgií – bloky vyklizených domů, podepřené trámy, opuštěné sklady
a hangáry, rezavé konstrukce hal s propadlými střechami, zborcené ohrady porostlé rudým nebo zářivě zeleným
břečťanem. Členitý břeh je rozřezaný betonovými rampami, kamennými moly s oprýskanými bárkami a vlečnými
čluny sežranými rzí. U jednoho takového zvěčňuji Stonese na polorozpadlé hrázi nad stojatou černou vodou,
kde na pozadí potápějícího se remorkéru zaujal pozici slunícího se turisty uprostřed popelu a lučních bylin. Dostal
se tam po kluzkých řetězech a lanech spojujících hráz se břehem a chce, abych ho vyfotil. Souhlasím, že pro dobrý
portrét je třeba riskovat všechno, a vydávám se za ním. Kvůli fotkám je Stones schopný jakýchkoli psích kusů,
povzbuzuji ho k ještě větším blbostem a snažím se mu jít příkladem. Beru to jako dobrou příležitost pro občasné
vytržení z takřka výlučně meditativního rázu našeho putování.
Asi po hodině vcházíme do pásma, kde jsou staré domy podél hlavní ulice zčásti obydlené. Nad nimi ve
stráni ční vysoké, směle barevné paneláky, efektně oprýskané, s balkóny plnými prádla, třepotajícího se ve větru, a
nekonečnou řadou kontejnerů s domovním odpadem na svém úpatí. Tady někde budou hranice města – na kopci
před námi vyrůstá shluk slušných a uhlazených novostaveb, v nich už nic periferijního není. Na druhé straně se
řeka rozlévá ke stále zřetelnějšímu obzoru moře. Pro nás se rozlije do celé šíře až zítra, kdy už ho přestanou
zastiňovat mohutné doky, jeřáby a nehybné konvoje tankerů.

Portugalette nad mořem
Ani labuť ani Lůna
oblaky neoře;
léč to bílá kaple stojí
na vysoké hoře.
Karel Hynek Mácha

Přes území nikoho se zarostlými prolukami, okolo rezavých plotů, zřícených garáží a zbytků
předměstského osídlení se pod kopcem dostáváme do oblasti, kterou z jihu zasahuje poslední výběžek velkoměsta
sledující dálniční nájezd na velkolepý most rozpjatý přes široké rameno delty. Za ním už vstupujeme do dalšího
města, začínáme stoupat do vysokého kopce.
Kostel v Portugalete stojí na až samém vrcholu. Je to místo s velkým geniem loci, zdá se, že je tu i centrum
městského školství a komunální vzdělanosti, prostranství před chrámem a přilehlé uličky se hemží žáky všech
věkových kategorií, od capartů po středoškoláky. Vnitřek kostela je krásně nasvícen velkými okny, dokonce i
sochy svatých otců vypadají skoro vesele. Stones na jednoho opatrně sahá, chce zjistit, jak poctivě ho opracovali,
když tu:
„Ne, ne, ne!“
Z nějaké nedaleké hmoty se bleskově oddělí svižný mužík v církevním oděvu. „To nesmíte dělat, v žádném
případě. Ne, ne! Já vím, jednou se dotknout, svět se nezboří. Ale když to udělá každý? V kostele se nedotýkáme
soch, raději nikdy, pro jistotu nikdy…“
Stones přikývne a trpělivě čeká, až člověk domluví. Nedochází mu, že chlapík nepřestane, dokud se zvenčí
nedostaví další podnět hodný jeho pozornosti a péče. Vykračuji rázným krokem a co nejrychleji mu osvětluji účel
našeho vpádu. Tuším totiž, že mám čest s člověkem jiskrně bystrým a nekonečně nerozpačitým.
„Nejsem padre. Padre je náš padre tam nahoře, to se povedlo, chci říct nahoře nad schody v prvním patře.
Již vás očekává, následujte mě.“
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Obratem nás kormidluje skrze několiko dveří. Dává pozor, abychom o něco nezavadili, nic nepoškodili, ale
také se o nic neotřeli a neušpinili se. Zároveň se stará, abychom se dozvěděli všechno potřebné o každém
čtverečním centimetru veškeré hmoty, která nás obklopuje, a zvedali pořádně nohy, abychom nezakopli.
Na schodišti nás v běhu natáčí, aby naše trasa byla co nejpřímější, a tudíž nejkratší, urovnává záclony v oknech,
dolévá vodu do květináčů, sbírá smítka, vymetá pavučiny, kontroluje radiátory, drží-li pevně ve zdi. Padre stojí
uprostřed velké světlé místnosti a vypadá, jako by nás opravdu očekával. Mladý, podsaditý muž ve světlém hábitu
nám tiskne ruce a říká se širokým úsměvem:
„Vítejte u nás, bratři!“
Nato se obrací, naklání se nad stoh papírů na širokém stole, zalistuje v nich, vzdychne a tiše hlesne:
„Carlosi, postarej se o naše vzácné hosty.“
Po pěti minutách, ve kterých jsme se dozvěděli všechno potřebné o každé spáře mezi cihlami okolních zdí,
se ocitáme ve třídě výtvarné výchovy, znovu světlé a prosluněné. Carlos několikrát zkusmo přestaví veškerý
inventář, utře prach, zamete, abychom to tu měli pěkné, a pozve nás na několik mší svatých, které všechny začínají
přibližně za hodinu ve zdejším kostele. Ptá se, co chceme k jídlu, nezdržuje se čekáním na odpověď, pětkrát nám
vysvětlí, kde s ním budeme večeřet (za rohem), nakreslí několik přesných plánků, název restaurace zaznamená
pouze jednou a sedmkrát ho podtrhne. Jenom pro jistotu, říká, po mši tam půjdeme spolu.
Na bohoslužbu v Portugalete mám dvě vzpomínky. První se týká Carlose: stojí ve dveřích sakristie a
zrakem ostříže sleduje veškeré dění v „hledišti“. Jeho pohled mluví jasnou řečí – žádnou paniku, jsem nablízku!
V okamžiku, kdy padre vyzývá křesťany, aby se zamysleli nad svými vinami, oči všech kajícníků ulpívají
na houpajícím se provázku pod mosazným zvoncem, kterým se vyzvání začátek mše. Carlos to samozřejmě
postřehne, vyráží nenápadně vpřed a ladným pohybem neposedný element znehybňuje. Tento obrázek, který ho tak
dobře vykresluje, se vryje do paměti především Stonesovi, dodnes ho často připomíná.
Druhá vzpomínka souvisí s náladou a myšlenkami při samotném obřadu. Mysl je pozorná ke všemu, co se
děje, zároveň z ní vystupují představy, které nic neobjevují ani nekomentují. Dívám se do okna s postavou madony,
složenou z barevných skel, a připomínám si, že jsme na kopci nad mořem. Možná ani ne na kopci, ale jenom nad
mořem, modrým jako skleněné Mariino roucho v okně. Může za to fascinace ze spojení slov Portugalete nad
mořem ve kterém se ozývá všechno podstatné, co souvisí s naší cestou.
Mariin plášť jako symbol je na první pohled dost rozporuplný. Modrá je barva oblohy, nekonečného
prostoru, barva naděje, která směřuje do dáli, aniž vidí přesné obrysy svého cíle. Naproti tomu plášť znamená
ochranu před ohrožením z okolního prostoru, úkryt před vnějším nebezpečím. Symbol dokáže spojit věci naprosto
protikladné tak, že v něm zazáří úplně nový význam. Jeho pochopení na nás může zapůsobit jako vstup do
prostoru, kde jsme ještě nebyli, a přesto tam všechno známe stejně důvěrně jako v místech, kudy chodíme každý
den.
Někdy se stane, že člověk, který porozuměl poselství důležitých symbolů, dostane obrovskou chuť přeložit
další obrazy do slov. Když se snaží hodně, stane se básníkem a skládá básně plné nádherných a nečekaných vizí.
Lidé žasnou nad dokonalostí jeho umění, on však ví, že to je jenom malý střípek, na kterém se usadil matný odlesk
inspirace, která se mu stala. Křesťanská víra kvete na úžasně poetickém pozadí, je plné obrazů, na které se trpělivě
díváme a stále lépe jim rozumíme. Jejich chápání vytváří v člověku novou posloupnost vnímání skutečnosti, jako
by čas v tomto životě měl dvojí rozměr: ten, ve kterém neúprosně plyne, a ten, který se odvíjí z toho, co přichází
jako nové.
Carlos nás odvádí na večeři. Během čtyř nebo pěti minut se pozdraví možná se sto padesáti chodci,
od nemluvňat přes dospělé a důchodce po kočky a psy. Všichni volají: „¡Hola Carlos!“ a Carlos odpovídá: „¡Hola
Juan, hola Dolores, Pepe, Carmenicita, Roberto, Carlita, Elvis…!“ Nikdy nezdraví skupinu dohromady, vespolek,
ale důsledně každého zvlášť. Vždy srdečně, zřetelně a zároveň ledabyle a jakoby mimochodem, což je pro Španěla
hračka, lépe řečeno pro španělštinu.
V baru nás usazuje k oknu s výhledem do uličky se starobylými domy. Než se uvelebíme, narychlo shrne,
co všechno ví o domě, na který mimoděk zabloudil náš zrak. Ptá se, co máme rádi k jídlu, nečeká na odpověď a
objednává sendviče se šunkou a další se sýrem, k pití kolu a pro sebe deci nebo půl deci červeného vína. U stolu
před námi sedí dvě mladé ženy, očividně učitelky. Carlos nám je představuje a říká, že jsme poutníci na cestě
do Compostely. S konverzací nemáme potíže, učitelky reagují na každé Carlosovo slovo výbuchem
nezadržitelného smíchu. Carlos se pokaždé jen mírně a lišácky usměje, jako by říkal – to ještě nic není, počkejte
příště! Když se ženy konečně trochu uklidní, lehce k nim pootočí hlavu a ony křičí: „Ne! Už ne!!“
„Tak to by bylo,“ vrací se Carlos k nám, „teď to můžeš rozbalit.“
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Má na mysli Stonese, který pod stolem připravuje s největším utajením fotoaparát, aby spáchal několik
zákeřných momentek. Nikdy se mi ho nepodařilo přesvědčit, že je to mrzký obyčej, ohavný před Hospodinem.
Doplatil na to až ve Fatimě, kde ho jeden starousedlík málem lynčoval. Na poslední chvíli si to bohužel rozmyslel.
Pro Stonese je to něco, čemu nedokáže odolat, co ho má v hrsti. Jakmile někoho sejme, rychle se odvrací a zrudne
hanbou. Někdy musím zasáhnout a říkám: „Je to můj bratr, nechte ho být, je to blázen, jestli chcete, ukážu vám
potvrzení od doktora.“
Po prvním výstřelu učitelky protestují a vytahují zrcátka a hřebeny. Když reportáž odezní, žádáme Carlose
o adresu, abychom mu mohli poslat portrét. Kývá a píše velkými písmeny CARLOS a pod to PORTUGALETE.
Chceme celou adresu. Omlouvá se a připisuje: ESPAÑA. Kroutíme hlavami a nechápeme, že nerozumí tak
jednoduchému požadavku.
„To stačí,“ říká, „ještě tu je doktor Carlos, señor Carlos, profesor Carlos a další señor Carlos, ale Carlos je
jenom jeden.“
pokračování příště
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