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MĚSÍC POSVÁTNÉHO RŮŽENCE 

 

V básni Svatební košile od Karla Jaromíra 

Erbena je zbožná dívka (sirotek) vybídnuta svým 

mrtvým milým, aby se nezdržovala a zanechala 

modlení. „Co máš, má milá, v pravici?“ „Nesu si 

knížky modlící.“ „Zahoď je pryč! To modlení je 

těžší, než to kamení! Zahoď je pryč! Ať lehce 

jdeš, jestli mi postačiti chceš!“ Knížky vzal 

a zahodil, a byli skokem deset mil! 

Potom je zbavena růžence. „Co máš, má 

milá za pasem?“ „Růženec vzala jsem.“ „Hoď, 

ten růženec z klokočí, jako had tebe otočí! Zúží 

tě, stáhne tobě dech: zahoď jej pryč - neb máme 

spěch!“ Růženec popad, zahodil, a byli skokem 

dvacet mil. 

Následuje odhození křížku. „Co máš 

na krku, na té tkaničce?“„To křížek po mé 

matičce.“ „Hoho, to zlato prokleté má hrany ostře 

špičaté! Bodá tě - a mě nejinak, zahoď to, budeš 

jako pták!“ Křížek utrh a zahodil, a byli skokem 

třicet mil. 

Zoufalé volání k nebi ji zachrání. „Bože 

svatý, rač pomoci, nedej mne ďáblu do moci! 

Spas duši, Kriste Ježíši, smiluj se v bídě nejvyšší! 

Maria Panno, při mne stůj, u Syna svého oroduj! 

Nehodně jsem tě prosila: ach odpusť, co jsem 

zhřešila! Maria, matko milosti, z té moci zlé mě 

vyprosti.“ 

Na závěr se jí dostane pochvaly. „Dobře 

ses, panno, radila, na Boha, že jsi myslila a druha 

zlého odbyla!“ 

Modlit se a zpívat písně ze zbožných knih, 

to je známka radosti Božích dětí, nosit křížek 

nebo mít kříž v bytě či se pokřižovat 

na veřejnosti, to je zdravá hrdost, že patřím 

Kristu. Duše, která často odkládá modlení, 

se velmi rychle vzdaluje od Boží blízkosti, a kdo 

se zbavuje růžence, nemodlí se jej, okrádá sama 

sebe o velké milosti. Matka Boží slíbila 

sv. Gertrudě tolik milostí a útěchy v hodině smrti, 

kolik se pomodlí „Zdrávasů“! Velké světce 

minulého století Otce Pia, Matku Terezu a Jana 

Pavla II. si nedokážeme představit bez růžence 

v rukou. Chyťme se této zbraně z nebes 

a nebudeme zklamáni. 

žehná P. Petr Dolák 

 

 

 

1. říjen památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

2. říjen památka svatých andělů strážných 

4. říjen památka sv. Františka z Assisi 

6. říjen sv. Bruna, kněze 

7. října 27. neděle v mezidobí  

9. říjen sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků 

11. října sv. Jana XXIII., papeže 

12. říjen sv. Radima, biskupa 

13. říjen sobotní památka Panny Marie 

14. říjen 28. neděle v mezidobí 

15. říjen památka sv. Terezie od Ježíše, panny   

 a učitelky církve 

16. říjen sv. Hedviky, řeholnice    

17. říjen památka sv. Ignáce Antiochijského, 

 biskupa a mučedníka 

18. říjen svátek sv. Lukáše, evangelisty 

19. říjen sv. Jana de Brebeuf, Izáka Joguese, 

 kněze a druhů mučedníků 

20. říjen sobotní památka Panny Marie 

21. říjen 29. neděle v mezidobí 

22. říjen sv. Jana Pavla II., papeže 

23. říjen sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

27. říjen sobotní památka Panny Marie 

28. říjen slavnost výročí posvěcení kostela,  

 30. neděle v mezidobí 

29. říjen bl. Marie Restituty Kafkové, panny a učednice 

31. říjen sv. Wolfganga, biskupa 
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MŠE SVATÁ 

 
 

V minulém čísle jsme si řekli, co je to mše svatá: „Eucharistie (mše svatá) je 

zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži.“ Ještě než se budeme zabývat jednotlivými 

částmi, zamysleme se nad tím, jaké myšlenky nás doprovází, když přicházíme na mši. 

Od toho se totiž odvíjí i prožívání mše svaté. Pro každého člověka je to jiné. Jiné je to 

pro rodiny s dětmi, jiné kdo pro příchozí po náročné směně, jiné pro toho, kdo řeší 

nějaké životní rozhodnutí, jiné pro toho, kdo prožívá těžkosti, jiné pro ty, kdo žijí 

sami nebo jsou nemocní, atd.  

Uvědomění si, co nás provází při příchodu do kostela, jaké myšlenky nás 

odvádějí od mše svaté, může každému pomoci, aby mše byla pro něj opravdu prožitá. 

Ne jenom splnění si povinnosti v neděli či ve všední den, kdy opětujeme lásku 

k Bohu. 

Proto člověk přichází dříve, aby se ve chvíli ticha přede mší zastavil a utříbil myšlenky. Potom vše může 

vložit do mše svaté: svoji chválu, prosbu či poděkování. 

Jednotlivá gesta a úkony mše svaté nás mohou hlouběji vtáhnout do prožívání. Při příchodu do kostela se 

zastavujeme u kropenky, lehce namočíme prsty a děláme znamení kříže. Toto gesto nám připomíná náš křest – že 

patříme do jednoho společenství církve, také nás tento úkon upamatovává, že vstupujeme do posvátného prostoru 

modlitby. (Od této chvíle se chovám tiše.)  

Úvodní obřady mají povahu přípravy. Jejich účelem je, aby shromáždění věřící vytvořili společenství 

a dobře se připravili ke slyšení Božího slova a k důstojnému slavení eucharistie. Když kněz s přisluhujícími 

přichází, lid zpívá vstupní zpěv. Ten má právě sjednotit shromáždění, zaostřit pozornost na slavení liturgie a 

provázet průvod kněze. Měl by pomoci prožít přechod „zvenku dovnitř“, ze všednodenního života do Božího 

prostoru. Nakonec by měl vstupní zpěv rozbít tvrdost srdcí a učinit je naslouchajícími. 

Středem, centrem liturgie, je obětní stůl - oltář symbolizující samotného Krista, 

Kámen živý. Proto se obětnímu stolu prokazuje úcta hlubokou úklonou (kněz 

políbením). 

Po znamení kříže kněz pozdraví shromážděný lid. Tímto pozdravením 

a odpovědí lidu se dává najevo tajemství shromážděné církve. Kněz může krátce 

uvést do liturgie, pak vybídne přítomné k úkonu kajícnosti (chvíle ticha), potom 

následuje zpěv: Pane, smiluj se (Kyrie eleison) - tím věřící oslavují Pána a vyprošují si 

jeho milosrdenství.  Gloria se zpívá o nedělích mimo dobu adventní a postní,  

též o slavnostech a svátcích a při význačných příležitostech. 

Po úkonu kajícnosti nebo po Gloria (Sláva) následuje výzva kněze: „Modleme se.“ A právě v této chvilce 

ticha každý může vložit svoje prosby či myšlenky do mše svaté, o kterých uvažoval, když šel na mši svatou, 

nebo co si uvědomil v úkonu kajícnosti. Věřící si mají uvědomit, že stojí před tváří Boží. Vstupní modlitba 

následuje po chvíli mlčení. 

        P. Michal Zahálka 
 

Katechetka se ptá v hodině v náboženství dětí: 

Děti co uděláte, když přijdete pozdě na mši svatou. 

a) Vezmete si kancionál a straně 53, projdete si potichu vše, co jste zameškali až do chvíle, která právě probíhá. 

b) Kleknete si do lavice a pomodlíte se v tichosti dvakrát Otče náš, Zdráva Maria a Sláva Otci... 

c) Tiše se zapojíte do mše v té části, která právě probíhá. 

Dětí odpovídají, že správná odpověď je a).  

Katechetka se ptá, proč. Děti to vysvětlují, že když přijdou pozdě do školy, tak musí také všechno dopsat.  

Dopsat a dohnat.   
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JAKUB, SYN ZEBEDEŮV 

 

V městě Šumbarku, 

v třetím roce panování Václava Všeznalého 

 

Jakube, 

píši Ti jenom pár řádků, protože vím, že nejsi přítelem dlouhých řečí. Aspoň evangelisté žádné Tvé slovo 

vůbec nezaznamenali, a to jsi byl jedním z Ježíšových nejbližších učedníků. Víme, co všechno namluvil prchlivý 

Petr i Tvůj mladší bratr, jenom na Tebe jaksi nedošlo. Ne snad proto, že bys zůstával někde ve skrytu nebo 

v pozadí, vždyť Tě sám Ježíš nazýval synem hromu. Mám za to, že mnohem více než slovy ses projevoval činy. 

Vždy jsi byl po ruce, kdykoli Tě Mistr potřeboval. Neztratil jsi svou horlivost ani po jeho odchodu, naopak právě 

ona Ti – jako prvnímu z apoštolů – vynesla mučednickou smrt.  

Ještě předtím jsi ovšem stačil napsat – nebo přinejmenším proslovit – svou krátkou epištolu „dvanácti 

pokolením v diaspoře“. Nejedná se o žádné filosofické či teologické traktáty, nýbrž o souhrn rad a doporučení, 

co máme dělat. Právě činy jsou pro Tebe stěžejní. „Víra bez skutků je mrtvá,“ píšeš v polemice se samotným 

Pavlem a zároveň své tvrzení elegantně dokazuješ praktickým příkladem. Pokud svému hladovému bratru nabídnu 

místo chleba jen slova požehnání, není mu to nic platné. Svět potřebuje naše skutky, nikoli řeči. 

Zdá se mi, že to dnes platí ještě více než za Tvých časů. Lidé jsou přesyceni řečmi – i řečmi o Bohu. 

Nemáme žádnou šanci je oslovit; náš hlas zanikne v hlaholu politických debat a mediálních masáží. Slovo ztratilo 

svou váhu i hodnotu. Většina slov ztratila i svůj smysl. Možná je to dobře. Naše víra se již nemůže projevovat 

slovy, která svět neslyší. Stále ještě však je schopen vidět naše skutky.  

Přestaňme konečně planě filosofovat a začněme něco dělat. Není to příliš populární názor; ostatně jsi s ním 

narazil již ve své době. Církevním otcům trvalo několik staletí, než Tvůj list zařadili do kánonu Písma svatého. 

Domnívali se zřejmě, že popíráš nutnost víry pro naše ospravedlnění. Je to směšné; nikdy jsi nic takového netvrdil. 

Ano, víra bez skutků je mrtvá. Bez víry však jsme mrtví my.  

Pavel Obluk 

 

 

 

ZAHÁJENÍ MALÍNSKÉHO SPOLČA 

 
V sobotu 29. září jsme se s dětmi z malínské farnosti vydali na výlet do Lesního baru. Společně jsme 

vyrazili vlakem do obce Horní Lipová, 

kde následovala kratší túra s cílem 

opečeného špekáčku na ohništi u tzv. lesního 

baru – místa vhodného pro odpočinek 

a naplnění žaludků pocestných. Ani menší 

zima nám nevzala úsměvy na tvářích. Zahráli 

jsme si několik her a v přestávkách mezi 

nimi jsme vždy ukusovali něco dobrého 

(třeba kremrole nebo vlastnoručně 

nakrájenou čokoládu). Výletem zároveň 

startují i naše páteční setkávání ve „Spolču“, 

kam jsou všichni „Malíňáci“ srdečně zváni 

(určitě nám nebude vadit, když se přijede 

podívat i někdo přespolní!).   

Maruška Schubertová 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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U příležitosti posvěcení nové mosaikové výzdoby 

poutní baziliky na maltském ostrově Gozo papež 

František natočil videoposelství poutníkům. Další 

videoposelství zaslal poutníkům do Fatimy. Určitě jsou 

tyto texty povzbuzením i pro nás, nejen na říjen… 

 

„Růženec je mocný nástroj, který přináší pokoj 

našim srdcím, církvi a světu. Nové mozaiky vybízejí, 

abyste měli před sebou krásu prosté, kontemplativní 

modlitby, která je přístupná všem, jak velkým tak malým, 

modlitbu posvátného růžence. Také já se často modlím 

růženec před jednou mozaikou: maličkou mozaikou 

Madony s Dítětem, kde se zdá, jakoby centrem byla 

Maria, ačkoliv ve skutečnosti Ona sama je díky poloze 

rukou jakýmsi žebříkem, po němž Ježíš může sestupovat 

mezi nás. V centru je vždycky Ježíš, který se snižuje, aby 

kráčel spolu s lidmi, abychom my mohli s Ním vystoupit 

do Nebe. V modlitbě růžence se obracíme k P. Marii, aby nás přiváděla stále blíž k svému Synu Ježíši, abychom ho 

poznávali a stále více milovali. Když rozjímáme nad jednotlivými etapami Kristova života, zamýšlíme se tak 

zároveň nad svým životem, protože „kráčíme s Pánem“. Tato prostá modlitba nám totiž pomáhá „rozjímat 

nad vším, co Bůh ve své lásce vykonal pro nás a pro naši spásu a pomáhá nám chápat, že náš život je spojen 

s Kristovým životem. Když se modlíme, přinášíme Bohu všechny těžkosti, zranění a obavy, ale také radosti, dary 

a všechny své drahé. Vše předkládáme Bohu. Když se modlíme, dovolujeme Bohu, aby vstupoval do našeho času, 

přijímal a proměňoval všechno to, čím žijeme. Využívejte často tohoto mocného nástroje, jímž je modlitba 

posvátného růžence, neboť přináší pokoj srdcím, rodinám, církvi a světu.“  

 

„Drazí bratři, dnes, kdy slavíte sté výročí zjevení Panny Marie Fatimské, vás chci pozdravit a požehnat. 

Stále si nosím v srdci vzpomínku na svoji návštěvu a požehnání, kterého se ten den mně a církvi dostalo od Panny 

Marie. Nikdy nemějte strach, Bůh je mnohem lepší než všechny naše ubohosti a velice nás miluje. Pokračujte 

v cestě a nikdy se nevzdalujte od Matky. Podobně jako dítě, které se s matkou cítí v bezpečí, cítíme se i my v 

bezpečí po boku Panny Marie, která je naší jistotou. Nakonec bych vám chtěl dát jednu radu: nikdy se nepřestávejte 

modlit růženec, recitujte růženec, jak o to ona sama žádala.“ 

 

 

 

 

NEZAPOMEŇTE I NA KNÍŽEČKU,  

KTEROU JSTE S ČASOPISEM  

DOSTALI LONI.  

JE SKVĚLÁ A STÁLE AKTUÁLNÍ.  

 

 

RŮŽENEC NENÍ JEN OZDOBA  

ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA V AUTĚ…  

 

DO BOJE! 
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 P. JIŘÍ ŠŮSTEK 
 

 

Jelikož naše sestra Lenka Špatná v poslední době trochu stoná, chtěl bych ji 

na začátku popřát pevné zdraví. A také poděkovat za spolupráci na tomto 

rozhovoru. Ona totiž přes bolest ruky s kanylou na zápěstí, také s pomocí manžela, 

dala do písemné podoby tento rozhovor. Děkuji proto i manželovi! Díky za všechno 

a ať jsou nemoci rychle pryč!  

Rozhovor s P. Jiřím Šůstkem jsem zaznamenal v neděli, kdy měl u nás 

v Šumperku mši svatou a uděloval novokněžské požehnání. I když už s ním jednou 

rozhovor v Tam&Tamu byl, přece jen se v jeho životě hodně změnilo. Neopakoval 

jsem proto klasické otázky o rodinném zázemí, koníčcích atd. To už víme. Zajímalo 

mne jeho prožívání začátků kněžství a jeho zkušenost z doby jáhenské praxe.  

Přiznám se, že setkání s Jiřím a rozhovory s ním byly pro mne, řekl bych, 

„životodárné“, slovo „povzbuzující“ mi připadá jakési slabé. Kombinace radostné 

povahy, počátečního zapálení a hlubokého prožívání působí jako hodně kvalitní 

mixtura, a doufám, že takto zapůsobí i na vás. Podobně na mne zapůsobila jeho primice, které jsem se zúčastnil. 

Její záznam najdete na webu v archivu TV Noe.  

Toto byla hlavní motivace pro rozhovor. Pomyslel jsem si ale i to, že bohoslovců je teď málo, proto není 

na škodu přiblížit vám jednoho z těch, kteří se přes všechny „vnější“ pro a proti dokázali zaměřit na to podstatné 

uvnitř a „jít do toho“. Zdá se, že je to dnes mnohem těžší, než kdysi.  

Jsem rád, že v rubrice o svatých je nám ukázán zrovna další kněz, jehož krásný, i když tragicky přerušený 

život, může být povzbuzením pro nás všechny. Černý obraz kněžství zdaleka není tak černý, jak ho mnozí malují. 

Osobně jsem o tom přesvědčený. Je to spíše velká výzva k modlitbě pro každého z nás. Myslím si, že se Jiří zapsal 

do našich srdcí dostatečně dobře, abychom jej intenzivně a dlouhodobě doprovázeli modlitbou… 

Pokud byste se chtěli vrátit k rozhovoru před dvěma lety, najdete ho v čísle 9/2016. Článek o světci, 

o kterém je řeč v rozhovoru, pro změnu najdete v čísle 5/2016. Archivní Tam&Tamy konečně můžete najít 

na našich webových stránkách.  

P. Slawomir 

Otče Jiří, vítáme Tě po dvou letech. A hned první otázka. Jak jsi prožil a jaký byl Tvůj zážitek z kněžského 

svěcení a primice? 

Děkuji za přivítání po dvou letech zase tady v podhůří Jeseníků. Prožil jsem to krásně. Jsem vděčný, že se tolik lidí 

zapojilo při primiční slavnosti doma. Na svěcení bylo hodně lidí, cítil jsem sílu modliteb druhých. Myslel jsem, 

že po jáhenském svěcení budu nyní klidnější, 

ale nakonec to bylo taky hodně silné, byla 

přítomná spousta kněží, cítím velkou vděčnost. 

Jak vzpomínáš na rok na Arcibiskupskému 

gymnáziu? 

Taky vděčně, uteklo to neskutečně rychle. 

Tím, že jsem tam čtyři roky studoval, byl to 

pro mě takový návrat „domů“. Bylo to 

jednodušší, protože jsem mohl využít spousty 

možností, bylo tam několik nových učitelů, 

bylo to výborné a strašně rychle to uteklo. 



 
Tam&Tam – číslo 10, ročník 9, říjen 2018  strana 7 

 

Co si odnášíš z jáhenského roku do života? 

Já ani popravdě nevím. Těch věcí byla spousta. 

Něco od otce Martina Sekaniny, který má 

v Bludově svého bratra knězem, nějaké 

organizační schopnosti, práci v týmu. Bylo nás 

tam víc. Dále práci s mladými a asi hodně 

snahu o využití času. 

Jaké jsou Tvé první kněžské zkušenosti a 

dojmy? Co Tě v kněžství nejvíc překvapilo, 

oslovilo? 

Rychlá změna, zodpovědnost. Taky 

doprožívávám a člověk asi bude doprožívávat 

celý život, nezkušenost, protože jsem mladý a 

dá se říct nezkušený, důvěra v Boží moc a sílu. Vzájemně se to propojuje - má víra v hloubku Božího požehnání, 

tak nějak se to přelévá a vzájemně povzbuzuje. 

Teď nastupuješ do Rajnochovic. Je to velká změna, nebo je to od mládeže k mládeži? Už jsi zažil něco 

v Rajnochovicích přes prázdniny?  

Zažil jsem tábory, to bylo s mladými. Jak říkáš, je to od mládeže k mládeži, teď už začne farní praxe se staršími, 

nemocnými, občas s mladými příprava na svátosti, bude to více propojené. Práce v týmu, pod jednou střechou 

žijeme dvě holky, dva kluci a dva kněží. Měla by to být taková rodinná atmosféra s radostmi i těžkostmi. Zatím to 

rozjíždíme s tím, že prázdniny byly jiné než celý rok. Ten tým vypadá dobře, tak teď si to jen poskládat – 

kompetence, zodpovědnosti atd. 

Do Rajnochovic jezdí většinou věřící děcka a mládež. Na gymnáziu byla i část mládeže nevěřící, která byla třeba 

i nepokřtěná. Jak vnímáš práci s touto skupinou? Jsi s nimi v kontaktu? 

To gymnázium je takové specifické. Jako jáhen jsem měl na starosti první ročník, vlastně ty nejmladší. Byl vidět 

rozdíl u těch, kteří přišli z nevěřícího prostředí, byli třeba otevření, ale měli i výhrady, byli takoví odtažití nebo 

nevěděli, co co znamená, jak se chovat, co je vhodné nebo není, ale postupně jsem k nim pronikl blíž tím, že jsme 

se potkávali minimálně dvě hodiny týdně. Tím jsme se seznámili, takže pak už neměli takový ostych na něco se 

zeptat. Další roky už budou nejspíš otevřenější, budou to brát zase trochu jinak. Dokázali jsme se potkat i na osobní 

rovině a často je netížily ani tak otázky, jako spíš že si všímali života, jak žijeme my věřící. V tom byla výhoda, 

že jsem byl s nimi v přímém kontaktu.  

A byli těmi věřícími povzbuzeni, nebo pohoršeni? 

Asi jak kdy. Troufám si říct, že spíš povzbuzeni. Samozřejmě někdy se vyskytne i taková těžší situace, kdy jsou 

překvapeni nebo to nevezmou. 

Jsme vděčni, že jsi byl u nás jako novokněz 

s novokněžským požehnáním, ale napadá mě, 

že novokněz už je takový velmi vzácný „druh“ 

člověka, protože když se díváme na čísla, 

tak bohoslovců v semináři je opravdu velmi 

málo. Jak to vnímáš, proč to tak je a co bys řekl 

mladým lidem, kteří o povolání přemýšlejí, ale 

bojí se nebo prostě neví, co dál?  

Já doufám, že existuje Boží plán a počet věřících 

tak nějak odpovídá, i když není veliký. Myslím, 

že těch povolání je pořád dost, ale odpovědí je 
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tak nějak méně než bylo dřív. Je to dané i tlakem zvenku, z médií,  

asi i strachem. Doporučil bych být hlavně otevřený, když člověk má v srdci 

nějaké touhy. Hlavně když vykročí. A když zjistí, že ta cesta pro něho není 

ta správná, tak to stejně není zahozený krok nebo třeba i rok života, 

ztracený čas. Člověk má jet, jak je to i v Bibli, a neotáčet se, protože by jel 

nakřivo. Když zjistí, že ta cesta pro něho není ta správná, tak se otočí a jde 

jiným směrem. Dokud člověk neřekne to závěrečné ANO, ať už je to při 

svatbě nebo při svěcení, tak hlavní je to vykročení. Když vykročí, 

tak pozná, jestli ta cesta je nebo není pro něho ta správná. Když člověk 

nevykročí, mohl by si do konce života vyčítat, zda měl či neměl 

to povolání. Když to zkusí a jde do toho upřímně, tak si opravdu myslím, 

že zjistí, jestli to tak je nebo není.  

V den svěcení je najednou vše jinak a už to nelze vrátit. Jaké jsou 

pro kněžství Tvé priority? Jaké má Tvé kněžství žebříček hodnot?  

Tak na prvním místě musí být samozřejmě fotbal.  

Chachacha. 

To byl jen vtip. Člověk dorůstá. Primární má být, měla by být a chci, 

aby byla modlitba, vztah s Bohem, protože s Ním všechno stojí a padá. 

Když padá tento základní vztah, tak pak padá vše další. Většinou se zjistí, 

že krize pochází z toho základního vztahu. Z nedostatku komunikace, ať už je to u kněží nebo mezi manžely 

navzájem. Z nedostatku vzájemného času. Není to jednoduché, ale je to o věrnosti, pravidelnosti, každodennosti. 

A o využití svátostí. V nich se setkáváme s živým Bohem, On nám to nabízí a pak je na nás, jestli s Ním stoupáme 

nebo klesáme. Když to nejde na jedné straně, tak člověk musí zjistit, že to nejde i na druhé a musí zjistit, jaký je 

důvod, kde přidat. Může se zdát, že chyba je v nějaké maličkosti, ale většinou to má základ v něčem hlubším. 

Stejně jako když nás bolí něco v našem těle, tak problém nebývá na tom místě, které nás bolí, ale někde jinde.  

Který světec je pro Tebe takovým nejvíce oslovujícím, který Tě provází?  

Těch svatých je víc. V současné chvíli asi nejvíce sv. Leopold 

Mandič, původem Chorvat, z Dalmácie, i když žil v Itálii, františkán 

nebo kapucín, patron zpovědníků, otevřený pro Boží vedení, dávající 

se naplno k dispozici. Navíc byl také menší postavy a měl smysl pro 

humor. Svatých, kteří promlouvají a pomáhají, které prosím 

o přímluvu, o sílu, o potřebné dary je víc.  

Byl jsi v Padově? 

Shodou okolností ano. Když jsme projížděli, tak jsem se těšil, věděl 

jsem, že tam má hrob s ostatky. Chtěl jsem se tam zastavit a mám 

odtamtud malou památku – křížek, navíc z Roku milosrdenství. Je to 

pro mě posila. 

Má krásnou sochu ve Šternberku na faře. 

Nevěděl jsem o tom, ale už jsem o tom slyšel.  

Mám ho i na obrázku ve zpovědnici. 

Ráno, když jsem tam seděl, říkal jsem si, že je to krásné. Jsou tam 

čeští i evropští patroni zpovědníků. Těch svatých je ale opravdu víc. 

Například těch, kteří povzbuzují pro práci s mládeží. Samozřejmě i 

moji křestní a biřmovací patroni.  
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A co sv. Jiří? Jsi také bojovník? 

No, musím se samozřejmě povzbuzovat. Ve fotbale jsem spíše takový komplexní hráč. Záleží na situaci. Takový 

záložník. Svatý Jiří, jako můj patron, mi pomáhá v boji se zlem a s pokušením. Vzývám ho a prosím, aby mi 

pomáhal.  

Co na závěr? Třeba nějaký vtip. 

To si asi hned tak rychle z hlavy nevzpomenu. Žít naplno. Když člověk žije naplno svůj život, ať už je to kdekoliv, 

ať důvěřuje Bohu, že je s ním v každé situaci, nejenom v kostele nebo nejenom při modlitbě, kdy si Ho více 

uvědomujeme. Ať prosí o požehnání a o dary i střelnými modlitbami během dne. V tom je síla. Nabízí nám 

pomocnou ruku a je na nás, zda tu pomocnou ruku přijmeme nebo ji odmítneme a řekneme „jdu sám, to zvládnu“ a 

prosíme o pomoc, až když jsme někde v bahně. Nebát se prosit, jít s Ním, spolu s Ním vstávat, když člověk 

zakopne a spadne. On nám svou pomoc dá. To přeji všem a děkuji za všechny modlitby a za pozvání. Opravdu rád 

jsem se sem vrátil a vracet budu. 

Díky. 

P. Slawomir Sulowski 

 

AWER TOUR s.r.o. VÁS ZVE NA 
 

JARNÍ PRÁZDNINY 
 

 
 

 
 

s duchovním doprovodem P. Milana Palkoviče 

 

TERMÍN:  9. 3. – 16. 3. 2019 

 

CENA:  18 200 Kč + 120 USD 

 

ODJEZD AUTOBUSU ZE ŠUMPERKU A ZÁBŘEHU, 

ODLET Z PRAHY 
 

V ceně je započítáno:  letecká doprava, letištní a palivové taxy, průvodce – kněz,  

7x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích, polopenze, pojištění proti úpadku,  

obslužné a vstupy 120,- USD, komplexní cestovní a zdravotní pojištění,  
 

 

AWER TOUR s.r.o., FARNÍ 1, 789 01 ZÁBŘEH 
TELEFON: 583 418 297, MOBIL 731 626 506 

www.awertour.cz 
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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.  

Začínáme od 19. září.  

 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. 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

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

ZMĚNA MÍSTA SETKÁVÁNÍ!) v prodejně knih na farním středisku. Srdečně zveme. Lektor setkávání - 

Petra Kočí: 608 883 111. 

 Adorace pro maminky – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00. Začínáme od 

20. září. 

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

Pavla Čermáková: 734 265 356.  

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111. 

 Kurz Respektovat a být respektován – 2. část, 19. – 21. září na farním středisku; lektoři – manželé 

Kopřivovi, kontaktní osoba – Lenka Špatná, tel. 731 402 395.  

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním 

středisku. Začínáme od 19. září. 

 
JAZYKOVÉ KURZY 

 Angličtina pro pokročilé začátečníky: každé úterý od 17.30 na farním středisku 

 Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval 

 Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice 

Jurčíková 

 
 

PRŮVOD VŠECH SVATÝCH 
 

Možná jste loni postřehli náš šumperský Průvod všech 

svatých. Přišlo nám jako dobrý nápad, už jako alternativa různě 

bujících halloweenských aktivit. Po roce vás znovu zveme – 

zejména rodiny s dětmi, ale rádi uvidíme všechny. 

 

Opět se sejdeme 1. 11. (čtvrtek) v 17.00 u Charity 

(Jeremenkova 7) a půjdeme oblečení jako svatí městem k farnímu 

kostelu. Světýlka/lampičky vítány… Před kostelem si děti dají 

svačinku a pak půjdeme společně na mši svatou, kde si v rámci 

dětské promluvy v bočním vchodu řekneme o námi ztvárněných 

svatých. Proto doporučujeme vybrat svatého, o kterém se vám bude 

dobře mluvit.   

za maminky Jana Pacalová  
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GIUSEPPE PUGLISI 
(*15. září 1937 Brancaccio – † 15. září 1993 Brancaccio, Sicílie) 

 

Blahoslavený Giuseppe Puglisi (též Pino Puglisi) byl 

italský katolický kněz a odpůrce mafie, od roku 1993 farář 

v nechvalně známé palermské čtvrti Brancaccio. Mafie ho 

několikrát ztýrala a nakonec zavraždila. V roce 2013 byl 

blahořečen papežem Františkem. 

 

Giuseppe Puglisi se narodil 15. září 1937 v Brancaccio, 

předměstí Palerma, v chudé řemeslnické rodině; jeho otec byl 

švec, matka švadlena. V roce 1953 vstoupil do místního 

semináře. Na kněze byl vysvěcen 2. července 1960 a zpočátku 

působil v kostele Panny Marie dobré rady ve svém rodném 

městě, později i v širším okolí. Od roku 1963 vyučoval 

v semináři. V té době se také stal kaplanem v místním 

sirotčinci.  

Od samého začátku své pastorační služby věnoval 

velkou pozornost mladým lidem. Soustředil se na změnu 

mentality mládeže, která v mafiánech spatřovala své idoly. 

Snažil se zachraňovat děti ulice, z nichž mafie rekrutovala své adepty. Neváhal však ani oslovovat mafiány přímo, 

v homiliích nebo na prostranství před kostelem. Zajímal se i o sociální záležitosti na okraji města. Ve farnostech 

upozorňoval na závěry Druhého vatikánského koncilu, jehož dokumenty se snažil šířit a popularizovat mezi svými 

farníky, zejména učení o obnově liturgie, o úloze laiků v církvi, o ekumenismu a místních církvích.  

V říjnu 1970 se stal farářem v Godrano, malé vesnici poblíž Palerma, poznamenané jako mnoho jiných 

míst v této oblasti krvavými boji mezi rodinami. Za osm let svého působení v tomto kraji se mu podařilo smířit 

a sjednotit většinu znepřátelených rodin.  

Od října 1980 byl pracovníkem diecézního centra pro kněžská povolání, od r. 1986 byl jeho vedoucím. 

Mladým lidem, kteří procházeli touto institucí, věnoval bez váhání svůj čas a energii, organizoval různá setkání 

a školení a staral se o jejich křesťanskou formaci. V Palermu a dalších městech Sicílie byl spolutvůrcem 

a animátorem četných církevních hnutí (např. Přítomnost evangelia, Ekipy Notre-Dame, Putovat společně).  

Od r. 1990 docházel pravidelně do domu pro ženy v tísni v Boccadifalcu. 

Dne 29. ledna 1993 P. Puglisi otevřel ve svém rodném městě Brancaccio centrum „Otče náš“ pro mládež 

a rodiny z této oblasti. Spolupracoval s místními obyvateli ve sdružení, které odhalovalo zneužívání a chudobu 

obyvatel a propagovalo jejich občanská práva. Členové sdružení dostávali výhružné vzkazy a i jinými způsoby byli 

často zastrašováni. Je třeba si uvědomit, že tyto oblasti již dlouhou dobu kontrolovala mafie, která vydávala 

povolení pro téměř každou činnost a požadovala platbu výměnou za ochranu. Pater Puglisi nechtěl platit ani brát 

peníze od mafiánů. A právě jeho společenská činnost pro mládež, pro potřebné a vyloučené, i odpor vůči činnosti 

mafie se staly hlavním důvodem útoků na jeho osobu. 

Otec Puglisi si byl dobře vědom toho, že jeho 

pastorační práce znamená ohrožení života. Sám o sobě 

prohlašoval: „Nejsem biblista, teolog ani sociolog. 

Jsem člověk, který se snaží pracovat pro Boží 

království. Co mi mohou udělat? Nanejvýš mne 

mohou zabít. No a co? Nezáleží mi na tom, zda mne 

zabijí. Nemám manželku ani děti.“ Dále řekl: 

„Nebojím se křiku násilníků, ale mlčení poctivých“. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

Nebojím se křiku násilníků, ale mlčení poctivých. 
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Když 15. září 1993 – v den jeho 56. narozenin – vrazi přišli do jeho bytu, pozdravil je s letmým úsměvem 

a slovy: „To jsem čekal.“ Byl zastřelen do krku. Zprávy o tragické smrti všeobecně uznávaného a milovaného 

kněze se rychle šířily po celé Sicílii a vyvolávaly nejen smutek, ale i rozhořčení. Lidé vyburcovali úřady, které 

vzápětí chytily vrahy, a celkem šest členů mafie stanulo před soudem, který je dne 14. dubna 1998 všechny 

odsoudil k doživotnímu vězení.  

Na památku odvážného a hrdinského kněze se 

vždy od 15. září začíná v arcidiecézi Palermo nový 

pastorační rok. Jméno kněze Puglisiho nese mnoho 

škol, sociálních a sportovních center, ulic a náměstí 

nejen v samotném městě, ale i v Sicílii a Itálii. V USA, 

Kongu a Austrálii jsou každoročně na jeho počest 

pořádány slavnosti. V prosinci 1998 tehdejší arcibiskup 

z Palerma, kardinál De Giorgi, požádal diecézní 

kostelní soud, aby uznal smrt P. Puglisiho za smrt 

mučednickou. Dne 25. května 2013 v Palermu kardinál 

Salvatore De Giorgi prohlásil jménem papeže 

Giuseppe Puglisiho za blahoslaveného.  

I mnoho let poté, co byl barbarsky zavražděn, 

je poselství Giuseppe Puglisiho stále aktuální. Jeho 

hlas volá zejména členy organizovaného zločinu, aby 

jim připomněl, že Ježíš prolil svou krev za jejich obrácení, za osvobození z otroctví hříchu. Puglisi přijal svého 

vraha s úsměvem. A stejně jako otec z evangelního podobenství o marnotratném synu i on zdůrazňuje trpělivost a 

nekonečné milosrdenství. 

Nenávist vůči práci otce Puglisiho nebyla pouhou záští vůči jednomu knězi, nýbrž odporem vůči Kristu, 

církvi, evangeliu. Z tohoto důvodu byl prohlášen mučedníkem víry. Puglisi šel smrti vstříc s otevřenýma očima, byl 

věrný svému kněžskému poslání. Podal tak odvážné křesťanské svědectví, o němž hovořil papež Jan Pavel II.: 

„Pravá síla, schopná zdolat destruktivní tendence, pramení z víry. Hlasem své krve Giuseppe Puglisi vyzývá 

každého kněze k odvaze, osobní konzistenci, síle a svaté smělosti při výkonu svého úřadu a služby. Síly dobra musí 

zvítězit nad agresí a zvráceností zla, které je tím zvrhlejší a podlejší, čím více se halí do pláště religiozních znamení 

a odkazů.“ 

„Sny patera Puglisiho dosud nebyly plně realizovány, kriminalita v rizikových čtvrtích trvá, sicilská církev 

se nadále namáhá a zápasí,“ 

zdůrazňuje P. Alessandro Minutella, 

farář ve farnosti sv. Jana Boska. Zde 

se Giuseppe Puglisi narodil a zde byl 

také před dveřmi svého malého bytu 

usmrcen. Nelze z něj učinit kněze, 

odpůrce mafie. Byl to především kněz, 

který ztělesňoval evangelium v zápasu 

proti silám Antikrista. Byl zabit 

z nenávisti k víře, a proto se jako 

každý mučedník stává vzorem, 

kterému se máme připodobňovat. Při 

exhumaci tělesných ostatků, které nyní 

odpočívají v palermské katedrále, se 

ukázalo, že tělo zůstalo téměř 

neporušené.  

Anička Rozsívalová 
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Před několika 

dny navštívil Sicílii 

papež Franti-

šek. Hlavní událostí 

sicilské cesty papeže 

Františka byla pocta 

památce bl. Pina Pugli-

siho. Svatý otec ve své 

homilii vyslovil důraz-

né napomenutí a výzvu 

na adresu mafie: 

„Přestaňte myslet 

na sebe a své peníze, 

obraťte se k pravému 

Bohu, k Ježíši Kristu.“  

„Není možné 

věřit v Boha, a být 

mafián. Kdo je mafián, 

nežije jako křesťan, protože se svým životem rouhá jménu Boha, který je láska. Potřebujeme dnes muže a ženy lás-

ky, nikoli muže a ženy cti; služby – a nikoli útlaku. Potřebujeme kráčet společně, nikoli usilovat o moc.“ 

Tato cesta si žádá pravou konverzi, která promění dokonce i mafiózní vyhrožování v autentickou důvěru 

v Pána: 

„Jestliže mafiózní litanie zní: ‚Ty nevíš, kdo jsem já,‘ křesťanská říká: ‚Já tě potřebuji.‘ Jestliže mafiózní 

vyhrožování zní: ‚To si vypiješ,‘ křesťanská modlitba říká: ‚Pane, pomoz mi milovat.‘ Proto říkám mafiánům: 

‚Změňte se, bratři a sestry! Přestaňte myslet sami na sebe a na své peníze. Víš přece, víte to, že ‚rubáš nemá 

kapsy.‘ Nic si s sebou nevezmete. Obraťte se k pravému Bohu Ježíše Krista, drazí bratři a sestry! A já vám říkám, 

mafiáni: pokud to neuděláte, váš život bude ztracen a bude to ta nejhorší ze všech proher.‘“ 

Otec Pino žil svůj život jako chudý mezi chudými. „Nežil proto, aby byl vidět, nežil ani z apelů proti mafii 

a nespokojoval se ani se snahou v ničem se nesplést – nýbrž rozséval dobro,“ zdůraznil papež v homilii. Proti 

úpadkové logice bůžka peněz stavěl don Pino krásu Boha lásky. Jeho život byl vítězný, jak stvrdil i svým úsměvem 

ve chvíli smrti: „Před 25 lety, když umíral v den svých narozenin, korunoval své vítězství úsměvem –  a jeho úsměv 

nedal v noci spát jeho vrahovi, který 

později řekl: ‚V jeho úsměvu bylo 

jakési světlo.‘ Otec Pino byl 

bezmocný, avšak jeho úsměv 

předával Boží sílu. Nebyla to 

oslepující záře, ale vlídné světlo, 

které se šíří v nitru a rozsvěcuje 

srdce.“  

 

  

hrob blahoslaveného Giuseppa Puglisiho 
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Šikovné a chytré děti, 

slavíme v říjnu velilikánské a mooooc důležité výročí – 100 let od vzniku naší republiky. Jistě už jste 
o tom doma, ve škole, v televizi nebo kdekoli jinde něco slyšeli… My se k oslavám přidáváme taky 
a přichystali jsme si pro tuto příležitost úkol, který vám napoví, jak jste na tom se znalostmi českých 
světců. Všichni, o kterých tu budete číst a poznávat je, jsou patrony Čech, Moravy nebo celé naší země.  

příjemné chvilky s Tamtamem   

 
Najdi správné trojice: obrázek – jméno světce – informace ze života. Řešení si můžeš zkontrolovat v tabulce. 

 

 

a) sv. Vojtěch    b) sv. Prokop    c) sv. Jan Nepomucký    d) sv. Vít    e) sv. Anežka    f) sv. Václav 

 
A) Po jeho smrti umučením bylo jeho tělo svrženo z Karlova mostu do Vltavy 

B) Byl druhým pražským biskupem a založil břevnovský klášter 

C) Byla dcerou českého krále a působila jako řeholnice - abatyše v klášteře Na Františku 

D) Narodil se na Sicílii, zemřel jako mučedník, jeho hlava byla ve 14. stol. převezena do Prahy 

E) Byl kněz, poustevník a první opat Sázavského kláštera 

F) Byl českým knížetem, synem Drahomíry, bratrem Boleslava a vnukem Ludmily… 
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JÁ, BŮH A FIDEL 

FRANTIŠKÁNI Z BRONXU 

 
Drazí čtenáři, tentokrát předávám do knihovny dvě knihy 

z Karmelitánského nakladatelství z edice Osudy.  

První z nich s názvem Já, Bůh a Fidel je záznamem duchovní cesty 

kubánského kněze Alberta Reyes Pías. Popisuje v ní situaci na komunistické Kubě, 

svou cestu k povolání, seminární leta v rodné zemi, dobu římských studii, svěcení. 

Najdete tam kromě poutavého děje i stránky naplněné rozjímáním o kněžství a jeho 

smyslu, o celibátu, duchovní cestě, modlitbě, lásce či zkušenosti krize, kterou si 

prošel během pobytu v Římě. Není to kniha nějak těžká či teologicky zaměřená, 

naopak. Jsou to prosté vzpomínky, které se čtou velmi příjemně a přitom 

s duchovním užitkem.  

Druhá kniha má titul Františkáni z Bronxu a autorem je francouzský 

novinář Luc Adrian. Popisuje v ní své zkušenosti ze svých třech pobytů v Bronxu, 

v jedné velmi zvláštní františkánské komunitě. Samotnou knihu pojal autor podobně jako autor středověkého 

životopisu Kvítky sv. Františka, který zachycuje momentky z života světce. Zde také najdeme takové „momentky“ 

ze života několika františkánských bratrů v prostředí plném násilí, drog a 

nepřátelských gangů. Jednotlivé kapitoly se pak jmenují: Jak bratr Bernard 

servíroval krocany, Jak se zloději mohou stát posly nebes, Jak bratr Conrad 

ochutnal vězení… atd. a jsou na sobě naprosto nezávislé. Ukazují nám však 

působení řeholní komunity „na samotném dně ghetta“, kam je poslal pracovat 

newyorský arcibiskup. Čtení této knihy na mnoha místech není zrovna příjemné… 

neznamená to ale, že není povzbuzující, naopak. Vidět, jak se peklo proměňuje 

v prostředí, ve kterém lze zažít, uvidět, prožít lásku a přátelství, povzbuzující je!  

Aniž bych to dopředu plánoval, jsou tyto knihy dalšími kamínky v mozaice 

ukazující správně žité povolání ke kněžství. Doplňují to, co máme v tomto čísle 

v jiných rubrikách. Obě vám vřele doporučuji.  

P. Slawomir 

 

ZAČALY PŘÍPRAVY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2019 
 

Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2019. V lednu se vydají desítky koledníků 

do ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na svět.  

Chcete se i Vy připojit k této tradiční sbírce a vnášet tak radost do srdcí lidí kolem sebe? Chcete být 

nápomocni druhým? Chcete touto formou pomoci starým, potřebným a nemocným lidem?  

Pokud jste odpověděli kladně a chcete se zapojit a nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, můžete se 

zkontaktovat s knězem ve Vaší farnosti nebo přímo s Charitou Šumperk nejpozději do 18. listopadu 2018. Každá 

další skupinka napomůže ostatním projít část úseku jejich cesty nebo začít novou cestu tam, kde se ještě 

nekoledovalo.  

Oblasti Malé Moravy, Ostružné a Branné jsou dlouhodobě nepokryté nebo se v nich koleduje jen 

minimálně. Lidé z těchto obcí se po skončení sbírky ptají, zda se vůbec chodilo, a je jim líto, že k nim tři králové 

nedorazili. Budeme rádi za každou pomocnou ruku, která by chtěla v těchto krajích (ale nejen) koledovat.  

Uvidíte, že vzájemná setkání udělají radost nejen všem navštíveným lidem, ale přinesou ji také vám.  

Mgr. Lada Matyášová, DiS. 

+420 731 642 375, lada.matyasova@sumperk.charita.cz   
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K zamyšlení 

„Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! 

Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti, těžkosti, své 

radosti a city jeho spásné moci a dejte mu vstoupit do svých srdcí. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině on 

to ví...!“ 

(Jan Pavel II., 16. 10. 1978) 

 

Co se chystá: 

Akce v děkanátu 

(Více na: mladez-sumperk.webnode.cz) 

 
Termíny mládežnických mší svatých do konce roku 2018 (vždy poslední pátek v měsíci): 

26. 10. – v Šumperku 

30. 11. – v Rudě n/M, po mši sv. následuje Církevní silvestr, bližší info se dozvíte později 

28. 12. – v Šumperku 

Camino - víkend pro mládež na II. stupni ZŠ 

9. – 11. 11. 

Další oblíbené Camino je tady! Tentokrát opět na farním středisku v Šumperku. Bližší informace najdete na našem 

webu, kde naleznete také přihlášku na tuto akci.  

Už teď se na všechny účastníky moc těšíme!  

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

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

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

web:   mladez-sumperk.webnode.cz;  

skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk  
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V minulém čísle jsem vám slíbil aktuální 

rozpis bohoslužeb v celém děkanátu. Plním slib a 

přikládám tabulku na zvláštním archu, abyste si ji mohli nechat někde po ruce a mít ji stále k dispozici. Srdečně zvu 

na mši svatou i během týdne. Není to žádný „fanatismus“, jak jsem to jednou uslyšel od jedné ženy. Naopak. Je to 

projev zdravé víry. Když je pro mě mše svatá něco cenného, hodnotného, proč bych neměl přijít do kostela i během 

týdne? Proč bych se měl omezovat jen na povinnou účast v neděli? Ano, je třeba mnohdy něco opustit… žehlení, 

televizi či nějakou jinou náplň dne, ale pokud to jde, stojí to za to!  

Když jsem minulou neděli hlásil v kostele, že pan arcibiskup posílá dárek členům společenství 

Eucharistická hodina, ozvali se někteří s otázkou: co to je? Psal jsem sice o tom v Tam&Tamu v čísle 6/2015, ale je 

pravdou, že je to už pár let zpět. Proto si dovolím informace zopakovat. V roce národního eucharistického kongresu 

otec arcibiskup, veden zkušenostmi z historie, ale také z jiných míst či zemí, utvořil v olomoucké arcidiecézi 

společenství adorátorů. Taková „bratrstva“ u nás existovala, bohužel jejich existence, na rozdíl od jiných míst 

v Evropě, byla přerušená v poválečném období „socialistického zřízení“. Dnes už neříkáme „bratrstva“, to by se 

nám mohly urazit naše sestry, používáme spíše slovo společenství, které krásně vystihuje i podstatu té myšlenky: 

sjednotit se kolem Krista ve farnostech.  Víme, jak nám chybí pravidelná modlitba. Zavázat se k něčemu není 

snadné, ale zároveň je to většinou i velká pomoc. Pak vím, že už to nemohu brát na lehkou váhu, stává se to mou 

vnitřní povinností. To je smysl všech slibů, které člověk dělá více či méně veřejně. Je to prostě způsob, jak se 

k něčemu dobrému „dokopat“, překonat lenost, pohodlí, nerozhodnost, netečnost. Každý člen dostává „členskou 

knížku“, která je spíše knihou modliteb a adorací, pomůckou k prožívání půlhodiny s Pánem. Pokud nás pravidelná 

adorace povede i ke skutkům lásky, jak nám to říká otec arcibiskup, stane se toto společenství dvojnásobným 

požehnáním pro naše farnosti. Níže najdete dekret otce arcibiskupa, který obsahuje podrobné informace. Přihlásit 

se můžete u svých kněží, přímo na arcibiskupství nic neposílejte.  

P. Slawomir 

 

 

 

DEKRET 

Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký 

a metropolita morav-

ský, v roce dvacátého 

výročí návštěvy sva-

tého papeže Jana 

Pavla II. v Olomouci 

a svatořečení diecéz-

ního kněze Jana Sar-

kandra, v den arcidi-

ecézního eucharistic-

kého kongresu, který 

je součástí kongresu 

národního, ve snaze 

prodloužit mimořád-

nou slavnost do běž-

ného života věřících a přispět k dlouhodobému a pravidelnému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježí-

ši, vyhlašuje založení společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, nazvané EUCHARISTICKÁ HODINA.   
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Eucharistická hodina  

1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena 

na arcibiskupství. Každý přijatý obdrží členskou knížku. Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen zemře, 

prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Arcibiskupství olomoucké. 

2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech 

existovala už v barokní době, dokonce i jako členské organizace světového Eucharistického arcibratrstva, jako 

například v Olomouci u sv. Mořice z roku 1677. Arcidiecézní bratrstvo (Jednota) vzniklo roku 1870. V roce 1918 

bylo bratrstvo ve více než třech stech farností. Do dneška žije například v Nivnici. (Poprvé na světě bylo ustavičné 

klanění zavedeno v roce 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu ve Francii.)  

3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně 

však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních 

pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště 

z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše 

skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.  

4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, 

ale myslí na něj i přes den při své práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. Protože Eucharistie uchovávaná 

ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je 

povinné.  

5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, 

s jakou klečí u svatostánku. Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy ho Pán poslal pást své ovce. 

Chtěl, aby svou lásku ukázal činy. Blahoslavená Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, protože 

po ranní chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská služba Ježíši 

v potřebných začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické službě charity či farnosti, 

může to být i péče o kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. 

Členové se snaží aspoň o půl hodiny takové služby za týden.  

6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat plnomocné 

odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň 

v té chvíli nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň 

jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření.  

7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, 

pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.  

8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný v každé 

farnosti jednou za rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu 

na Velký pátek a Bílou sobotu.  

9. Arcibiskup olomoucký nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši svatou 

za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé členy.  

10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, aby mohl být 

kostel častěji otevřený pro další věřící. V takovém případě si mohou zvolit vedoucí(ho) své skupiny. Volbu opakují 

každý rok.  

11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra, který jako farář 

v Holešově s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii vyšel v čele svých věřících s monstrancí v ruce 

vstříc vojskům, která chtěla město zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno. Kéž Pán Ježíš provází 

mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví 

velkoryse. Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé společnosti odvrátí všechny 

útoky zla, které ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí, či křesťanskou víru. 

Kéž buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají. Kéž skrze ně přinese uzdravení do našich rodin.    

V Olomouci 16. května 2015 Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský  
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IVAN KOLMAN  IVAN STONES ERBEN 

CESTA DO FATIMY 

Město básníků a most v Ribadeu 
 

Světlo je v našem životě velmi důležité.  

Kdyby vůbec nebylo, byli bychom jako slepí,  

a to by nám život velmi ztížilo. 

Museli bychom chodit velmi opatrně,  

jinak bychom spadli do jámy nebo do něčeho narazili 

nebo bychom zakopli. 

P. Henricus Pidyarto, Spiritualita Nového Zákona 

 

K poledni se vyčasí, podzimní idyla pak drží další tři dny. Silnice je prázdná, hlavní tah na Compostelu a 

La Coruňu vede vnitrozemím. Naše cesta míří do hor, kde už nic není. Urputně pochodujeme usínajícím krajem, 

naučili jsme se vážit si příznivého počasí víc než zlata. Ze stromů podél silnice padá přezrálé ovoce, občas z něj 

nějaké málo rozšlapané vybereme – pomeranč, hrušku, hrozen moruší. Přes ploty se vyklánějí veliké keře 

s červenými a žlutými květy, před nimi balancují na krátkých stoncích kytičkové koule, souměrné jako nafukovací 

míče. Myslím, že to jsou chryzantémy, ale nepřísahal bych na to. 

Procházíme malými přístavy s malými supermercady. Sedíme na hromadách sítí mezi čluny, obrácenými 

břichem vzhůru, a pozorujeme černé indigo moře. Ticho jako v hrobě, každý šelest nebo šplouchnutí vlnky nás 

skoro vyděsí. Stones nemluví, někdy se zeptá, kdo z Kolína by to ušel. Mlčím a čekám, až mu dojde, že ho únavou 

nejsem schopen zaregistrovat. Není to sice úplná pravda, ale ke lži to má mnohem dál. Jindy se zeptá, čím jsem 

chtěl být, když jsem byl malý. 

„Hovnometařem,“ odpovídám bez důkladné reflexe, „a ty?“ 

„Já taky,“ odvětí váhavě asi za půl hodiny. 

Když mlhovina únavy na chvíli opadne, využívám toho a ptám se na muže, který obchoduje s přebytky. 

Mám ho radši než politický boj, je na něj spoleh, neříká pokaždé něco jiného. Stones si o něm rád zvolna popovídá, 

dobře se nám při tom podřimuje. 

Jednou, když sedíme na schůdcích kamenného mola a dojídáme olejovky, zachvacuje mě nečekaná 

náboženská odvaha a ptám se ho s co nejokázalejším nezájmem: „Nechtěl by ses naučit Krédo?“ Dříve než se 

ke mně obrátí, sleduji, jestli se v jeho očích neobjeví takřka nepostřehnutelný zákmit smrtelného děsu, který by byl 

neklamnou předzvěstí souhlasu. Nic takového nevidím, naopak pohled plný shovívavé netrpělivosti naznačuje, 

že mi jeho odesilatel mou nehoráznost odpouští, i když jen podmíněně. Jsem rád, že to mám za sebou. 

Dvacátého listopadu dorážíme do Navie, podivného města s kanálem stojaté vody podél hlavní třídy. 

Okolní parčíky s modravými parami nad mramorovými lavičkami dýchají zimou. V centru při silnici 

se zastavujeme u pomníčku slavného rodáka, skromné bysty na nízkém podstavci. Je to určitě básník tohoto kraje, 

milovaný zdejším lidem. Lid stále recituje jeho verše, plné lásky k rodné řeči a obdivu k pravdě. Úryvek jedné 

z básní je odlit do bronzu a je plný hezkých slov, alespoň mi tak připadají. 

„Co je to za dědka?“ ptá se Stones se zjevnou nedůvěrou. Vysvětluji mu, že je to básník, líbí se mu to. 

„To je dobře,“ zahučí smířlivě, „tak to má bejt.“ 

Strážníci nás odvážejí pět kilometrů zpátky. Refugio je rozlehlý přízemní dům s nejméně sto lůžky a je tu 

zima jako v penzionu u baby jagy. Ráno se vracíme do města a odesíláme všechno, co máme, zpátky do Česka. 

Necháváme si jenom spacák a Stones ještě svůj deník v těžké kožené vazbě, tuším v kamenném nebo olověném 

pouzdře. Máme obrovskou radost a jdeme na kafe. Vybíráme si netypický bar, trochu mi připomíná klasickou 

středoevropskou kavárnu. U vedlejšího stolu sedí mohutný muž s velikou tváří a obrovskou, drsnosrstou kšticí na 

hlavě. Má opravdové plnicí pero, jímž na malé linkované papírky píše krátké řádky a podává je krásné dámě 

naproti. Ta se pokaždé nejdříve lehce zapýří a pak se šťastně zatváří. Září hrdostí a zdravým sebevědomím. 

„To je básník, ty vole,“ sykne Stones. Souhlasím a nastiňuji možnost, že by tu byli k vidění i v jiných 

kavárnách. 

„Sou ve všech,“ říká Stones. „Jeden bar, jeden dědek, jedna bába. Dědek píše, bába bere.“ Takže město 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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básníků, tušil jsem to! Měl jsem vždycky pocit, že někde něco takového existuje, nikdy bych nevěřil, že to bude 

právě tady, v Navii. Jdeme nakoupit ryby a pivo. Vracím se pak ještě pro cigarety, Stones jde napřed, dohoním ho 

na výpadovce. 

Den je nádherný, domy na předměstí září oslnivou žlutí, stíny jsou černé jako úhel. Za zatáčkou spatřím 

černocha ve smutečních šatech, když vstoupí do stínu, nejsem schopen rozeznat jeho obrysy. Za městem se silnice 

stáčí k pobřeží, zvedá se vítr, na černomodré hladině se objevují bílé hřebeny, rudé skály začínají rachotit. Vítr jde 

od moře a celý den postupně sílí. Okolo páté přicházím na křižovatku, kde je třeba zahnout doleva. Ptám se 

projíždějících policajtů na Stonese, jde prý půldruhého kilometru přede mnou. Do cíle v Ribadeu ho s větrem 

v zádech lehce dorazím. Pět kilometrů před cílem se vítr stáčí o devadesát stupňů a zároveň o devadesát procent 

zesílí. Chtělo by to někam se schovat, nízké lesy po obou stranách jsou však ohrazeny vysokým plotem. Když se 

k větru přidává voda, nedokážu udělat krok vpřed. Zalézám za obrovský kontejner na odpadky a čekám, až 

meluzína povolí. Za pět minut vyrážím s novou odvahou, už to nemůže být daleko. 

Přede mnou se najednou všechno rozsvítí. Udělám ještě několik kroků a strnu: stojím na kraji jámy 

do vesmíru. Vede přes ni most. Naskakuji na něj s úpěnlivou snahou držet se co nejdál od nízkého zábradlí, 

na které mě tlačí vítr. Pod řídkou mřížkou podlahy vidím světla lodí, zářící v nesmírné hloubce. Ještě nevím, že mi 

k nim nechybí stovky metrů, ale jenom desítky, a že světla na druhém břehu jsou jen dva kilometry přede mnou. 

Zapřísahám svoji zvědavost, aby se nedívala dolů, nedává si říct. Blyštivá hladina zátoky se rozprostírá k hodně 

nezřetelnému, ale skvěle tušenému obzoru. Jsem vysoko nad zeměkoulí, vratký v kolenou a ptám se své paměti, 

jestli Stones umí plavat. Nemůžu vyloučit, že se tu vyskytl při onom strašném poryvu.  

Asi sto metrů před koncem mostu vítr i déšť mizí. Dalo se to čekat, moje poutní zkušenost s živly je 

neomylná – vyvádějí, jenom když jim to stojí za to. Procházím poloprázdnými, pomalu osychajícími ulicemi a 

myslím na Stonese. Spoléhám na jeho sílu a Boží pomoc. Zastavuji v malé samoobsluze a když vycházím, všímám 

si, že v duchu stále opakuji druhou polovinu zdrávas. Zadrhla se ve mně, když jsem vkročil na most. Byl to myslím 

sedmý díl pátého desátku.  

Stones před kostelem není, zvoní se na mši. Při prvním vztyku v lavici ucítím silný tlak v zádech. Pro 

formu se obracím, je tam. Když se zvesela ženeme na policii, dozvídám se, že byl na mostě opravdu v tom 

nejhorším, dolů ale nespadl, protože se držel zábradlí s co největší silou. Strážníci nás odvážejí k ubytovně. Leží 

na břehu nedaleko mostu a je to elegantní novostavba. Mladí policisté jsou na ni hrdí a chvíli postávají, jako by 

čekali, až ji pochválíme. Říkám jim, že jsem něco tak krásného v životě neviděl. Vehementně souhlasí a ukazují 

nám, kam máme ráno strčit klíč, aby ho zloději nenašli.   

 

Do hor 

 

Slovo „dům“ je něco jako zmrzlá myšlenka, 

kterou myšlení musí nechat roztát, 

kdykoliv bude chtít najít jeho původní význam. 

Hannah Arendtová, Život ducha 

 

Za Ribadeem se v dáli zdvíhají hory. Stoupají od mořského břehu ve třech pásech za sebou. Jejich hřebeny 

se táhnou k jihu, na levé straně obzoru se pak stáčejí mírně na západ. Podle mapy se naše silnice vklíní mezi první a 

druhý val a v Lorenzaně, kam míříme, vystoupá asi pět set metrů nad mořskou hladinu. Celých deset kilometrů, 

které nám k úpatí hor zbývají, cítím, jak se ve mně všechno přeskupuje, jak se ve mně vyrábí nové odhodlání, 

bez kterého by nemělo cenu udělat ani krok. Jsme slabí jako mouchy, a kdybychom věřili, že tělesná síla je pro 

překonání těchto hor to první a poslední, museli bychom si zoufat a rovnou to vzdát. Vidím, že se Stonesem se děje 

něco podobného, najednou zastaví, ukáže před sebe a prohlásí nezvykle pateticky: „Válka! Tohle je válka, ty vole!“ 

Souhlasím a říkám mu, že místo, kde zrovna stojí, je přesně polovina naší poutě. Navrhujeme to oslavit a dáváme si 

dva panáky ve velkém, prázdném baru, připomínajícím zrušený sklad sběrných surovin. Jeden chutná jako kolínská 

a je nažloutlý jako železitá voda, druhý jako zkažená čokoláda a je zelenohnědý jako koňská kobliha. 

Kolem třetí začínáme stoupat serpentinami prudce vzhůru. Okamžitě se spouští studený liják, který do cíle 

povolí sotva na dvacet minut. Postupně zvyšujeme tempo, druhou polovinu stoupání překonáváme v horské euforii, 

podpořené dvěma slavnými růženci. Zastavujeme se jen dvakrát, jednou na kafe, podruhé na malé pivo. V jedenáct 

hodin vcházíme do hostince s velkým množstvím ozdobného paroží na všech stěnách. Ptáme se na klíč 
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od ubytovny. Barman a štamgasti jsou nezvykle ochotní, telefonují a poptávají se kolem. Za půl hodiny držíme klíč 

pevně v rukou.  

Ubytovna je fantastická, jsou tu elektrické teplomety značky Meteor – nejlepší značka teplometů na světě. 

Jsme z toho radostí bez sebe. 

 

V poledne jsme v Mondoñedu, je sobota, zima, mokro. Všechno je tu zavřené až na velký poloprázdný bar, 

který vypadá jako tovární hala křížená s vídeňskou operou. K pultu přichází hezká dívka se skleněným džbánem, 

do kterého jí barman točí pivo. Stones říká, že je to místní hvězda a že to v tomhle zapadákově nemá lehké. Asi to 

bude pravda, když odchází, zdvíhají se tlustí muži s rudými zátylky od kulečníkových stolů a dívají se za ní jako 

vlci. Přijde mi dívky líto a přimlouvám se u Boha, aby jí co nejdřív z téhle díry povolal jinam. Odcházíme 

ke kostelu a sledujeme z otevřeného atria vodu, která se lije z nebe. Je jí stále víc. 

Čeká nás třicet kilometrů do Abadinu a zatím se nám nepodařilo sehnat nic k jídlu. V dálce zahlédnu 

člověka a volám na něj, jestli neví, kde je tu nějaký otevřený obchod s potravinami. Křičí, že to sice neví, 

ale zrovna jde do jednoho baru, kde má známou barmanku, ta to ví na sto procent, ať jdeme s ním, že nám to 

vysvětlí. Je to tak, žena nám kreslí plánek, ale je to skoro zbytečné – místo, které hledáme, je vlastně za rohem. 

Děkujeme oběma za jejich laskavost, říkají sice, že to nestojí za řeč, s tím ale nesouhlasíme a vysvětlujeme jim, 

že ukázat poutníkům, kde si můžou koupit olejovky a dva litry piva, je velká věc a ne žádná maličkost a přejeme 

jim, ať jim Bůh dá všechno, co si přejí a ještě něco navíc. Jsou rádi a vycházejí s námi před skleněné dveře, odkud 

nám ukazují, za který roh máme zatočit. Skáčeme do studené sprchy rovnýma nohama, ještě se otáčíme a máváme 

na naše dobroděje. Přes hustou vodu je není skoro vidět. 

Náš obchod je malá sklepní hospoda plná mlčenlivých mužů sledujících televizní noviny. Mladý barman 

nás odvádí do přístěnku za pestře barevnou plentou, kde shromažďuje potravinové zásoby – pytle zrní, mouky a 

jedlých kaštanů, pyramidy konzerv, hromady krabic se sušenkami a lahve vína a octa. Umí anglicky a obrací se na 

Stonese s otázkou, co si pán ráčí přát. Stones váhá, snědý obchodník s orlím nosem se však usměje, kývne a přináší 

tři palice česneku. Kupujeme ještě dvoje olejovky, hroudu kozího sýra a láhev piva a vína. Stones má velkou radost 

a neustále opakuje, že jedině česnek nás může zvednout, a ptá se, jestli nejsou tři palice málo. Říkám, že to stačí 

na tři dny – jeden den, jedna palice.  

Stoupáme dvě hodiny prázdnou asfaltkou na náhorní rovinu s černými horami. Nejsou to vrchy 

s rozervanými skalisky, kamenné kopce se podobají haldám sutě nebo hlušiny. Jsou nádherně barevné a zjevují se 

před námi ve všech myslitelných tónech červené a černé. Po jejich úpatích se plazí pásy zelené kosodřeviny a 

hnědého vřesu, o něco výše jsou už svahy dokonale holé. Studený vítr duje dlouze a rovnoměrně po celý den.  

V soustředěné pohodě pochodujeme až do soumraku, kdy se vítr znenadání mění v regulérní vichřici. 

Cloumá to s námi od krajnice ke středové čáře, tam a zase nazpátek. Připomínám si, že podle katechismu patří 

k lidové zbožnosti nejen pouť, ale i náboženský tanec. Navrhuji ještě růženec, abychom byli nejlidověji 

nejzbožnější. Na konci čtvrtého desátku docházíme už za úplné tmy k velké čerpací stanici. Stojíme před vchodem 

bistra a dokončujeme poslední část bolestného růžence. Skoro křičíme, já, aby Stones věděl, že se za svou víru 

nemá stydět, a on, abych si nemyslel, že se bojí, že na něj lidé budou čumět. Lidé se ohlížejí a pochvalně přikyvují 

– jsou rádi, že jsme jen náboženští fanatici, a ne teroristi nebo lupiči. 

Refugio v Abadinu nacházíme ve sportovní hale. Betonová podlaha dýchá nepříjemným chladem. Noc 

v Abadinu je jednou z nejsilnějších z celé pouti – jsme stále méně odolní proti zimě a vlhku.  

 

Stonesova ranní bujarost svědčí o tom, že nezamhouřil oko. Asi po deseti kilometrech mu bystrý a mrštný 

pes prokousne lýtko. Nestěžuje si, ani dravce moc neproklíná, nalije na ránu štamprli ginu a stáhne ji kusem hadru. 

Spolu pak obdivujeme psovu hbitost, které si, kromě pevného stisku, ceníme na těchto šelmách nejvíc. Po chvíli 

Stones lehce zesiná, nepřipomínám mu proto, že ani němé tváře nemají rády momentky, zvláště když značkují svá 

teritoria. 

Profilem dnešní trati bude to, čemu motoristé říkají houpačka – dlouhý, přímý sestup, následovaný stejně 

dlouhým a rovným výstupem. Krajina je plná zahrad a polí s dýněmi a tykvemi, jejich sytá žlutá a oranžová 

prorážejí stále ještě zelenou krajinu. Stonesovi zranění nevadí, neubírá mu na tempu. Zdá se, že pes ani neměl 

vzteklinu, kolega je zatím v klidu, vůbec nezuří. V jednom baru vidíme v televizi potápějící se tanker a pobřeží 

devastované ropou. Stalo se to včera u tohoto pobřeží, celá Galicie nadává, svolávají se protestní shromáždění. 

Nejde jen o ekologii, bylo zasaženo pobřeží, kde nacházejí obživu tisíce rybářů a pěstitelů mušlí a plodů moře. 
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Máme hlad, všechno jsme už snědli, neděle nám nedává velkou šanci. V liduprázdném městě jménem 

Villalba potkáváme skupinu lidí mně neznámého jazyka. Po chvíli zjišťuji, že to není galicijština, jak jsem se zprvu 

domníval, nýbrž španělština zasažená nějakým strašným virem. Lidé nejsou schopni nebo ochotni snížit se 

k obecné mateřštině, až jedna laskavá paní se přemůže a vysvětlí mi, že na druhém konci města stojí veliký bar, kde 

se podávají americké sendviče. Moc tomu nevěříme, ale při odchodu z města na něj opravdu narážíme. Veliký sál, 

připomínající starodávnou tančírnu s visutými balkony nebo pavlačemi, je obsazený do posledního místa a stále 

přicházejí další zájemci. Některé větší skupiny dlouho postávají v uličkách, my máme štěstí, hned vedle nás se 

zvedají dvě osoby od prázdných talířků se stopami kečupu a hořčice. Mezi stoly pobíhají číšníci se sendviči a 

vrážejí do čekajících hostů. Obrazy sendvičů jsou zavěšeny na čelní stěně. Je jich dvanáct a mají dlouhá poetická 

jména jako třeba voňavky nebo sady hliníkového nádobí. Dlouho nejsme s to si vybrat a dlouho nechtěně 

vzdorujeme trpělivosti číšníka, staršího, důstojného muže s umně začesanou pleší. Má nás za blázny a mluví na nás 

s jemnou důvěrností jako na skutečné debily. Opatrně se vyptávám, jestli by nemohl vynechat papírovou 

podestýlku na krásně dřevěné desce stolu. Dělá to nerad, ale nechce nás provokovat. Objednávám si sendvič s 

názvem, který mi připomíná jednu havajskou píseň. Je to houska se třemi chroupavými placičkami, nejblíže to má 

ke smažené strouhance. Mohu si to však dochutit, k dispozici je rudý kečup, žlutá hořčice a krémově bílá majonéza. 

Lidé v sále působí zapadle, zdá se, že americký způsob života tu teprve přichází do módy. V jejich konverzaci se 

neustále objevují jména sendvičů. Vyslovují je s různým citovým zabarvením, podle toho, jak který komu chutná, 

jak si na něj nepotrpí nebo jak je jim z něj na zvracení. 

Přesně o půlnoci jsme v Baamonde. Poutnická ubytovna, moderní novostavba s interiérem obloženým 

hoblovanými prkny natřenými bezbarvým lakem, nemá chybu. Jsou tu i výkonné elektrické teplomety, bohužel 

jsou nastaveny tak, že vypínají několik vteřin po zapnutí. Stones se je pokouší vyladit, po dvou hodinách to vzdává 

a říká, že to holt nejsou Meteory. Říkám, že Meteory nemůžou být všude, protože jsou nejlepší na světě. Uznává to. 

 

Jak překonat naučnou stezku 

 

„Či myslíš, že by byla Alkéstis zemřela pro Adméta 

nebo Achilleus že by byl zemřel hned za Patroklem, 

kdyby se nebyli domnívali, 

že nesmrtelná bude paměť jejich statečnosti,  

kterou my nyní uznáváme?“ 

Platon, Symposion 

 

Etapa z Baamonde do Sobrera vede téměř celá chráněnou krajinnou oblastí po značené stezce. Skalnatá 

pahorkatina s pásy vřesu a kosodřeviny nám v nádherném podzimním dnu doslova učaruje svou ekologicky 

neporušenou krásou, dokud nezjistíme, že se po deseti náročných kilometrech vracíme téměř do výchozího bodu. 

Aniž bychom rezignovali na okouzlení přírodou, pokračujeme dál a naše podezření, že putujeme klikatou naučnou 

stezkou, vzrůstá. Stavitelé této trasy museli být přesvědčeni, že poutníkovi, který se sem dopotácel 

od francouzských hranic a sbírá poslední síly k dobytí Santiaga, nejde o nic jiného, než aby nepropásl žádnou 

z bylin a kochal se žulovými balvany, dokud nepadne vysílením. Když pozdě v noci docházíme do cíle, 

odhadujeme dnešní štreku na dobrých šedesát kilometrů. Ubytovna je v restaurované konírně prastarého, stále 

živého kláštera. Je báječná, dá se tu zatopit.  

Než usnu, vtírá se mi myšlenka, že tato etapa je jedinou vážnou chybou Camina del Norte, pokud nestojí 

někde uprostřed refugio, kterého jsme si nevšimli. Šedesát kilometrů v náročném horském terénu je pro běžného 

compostelského poutníka příliš. Když si to uvědomí, poté co zdolal celé severní pobřeží a větší část galicijských 

hor, odjede z Baamonde do Arzuy autobusem s pocitem takové hořkosti, jakou si běžný smrtelník nedovede 

představit. Nic jiného mu totiž nezbývá: vzdušnou čarou je to sice nanejvýš dvacet pět kilometrů, bohužel v cestě 

stojí skály. Ubohý poutník, který snil celou cestu o triumfu a obětoval pro něj často víc, než byl předtím ochoten, 

dokulhává do Santiaga jako poražený slaboch. Utěšit ho v té chvíli může jenom dobrotivý Bůh, ten s tím ale 

samozřejmě nepospíchá, využívá nicotnou tragédii ke svým svatým záměrům, ve kterých není místo pro triumf a 

pýchu, nýbrž pokoru a oběť. Co tedy radíš, ó bídný červe, nicméně zkušený poutníku? 
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Nevzdávat to. Bůh nám pomůže. Případně příroda, když věříme, že to s námi myslí dobře. Jsou dvě 

možnosti, jedna dobrá, druhá skvělá. Když zvolíme první, připravíme se na obyčejnou třicítku. Jedinou podmínkou 

je, aby nepršelo. Do báglu přidáme o trochu jídla navíc a pomodlíme se k Bohu obzvlášť vroucně s žádostí 

o mimořádnou pomoc. Pokud nejsme pobožní, myslíme na ty, které máme rádi, a slibujeme si, že je budeme mít 

ještě raději. Po dvaceti pěti kilometrech zpozorníme, nastává klíčová chvíle celého projektu. Musíme dobře 

vystihnout okamžik, kdy jsme unavení právě tak, abychom v pohodě usnuli, ne víc, ne míň. Dá se to. Navlečeme na 

sebe všechno, co máme s sebou, a zalezeme do spacáku. Kdekoliv. Pokud se trefíme do správné chvíle, spíme 

nejméně tři, čtyři hodiny, což bohatě stačí (kdybychom přes veškerou snahu neusnuli, je třeba ležet co nejdéle, jde 

o tělo, duše vydrží všechno). Vstáváme za tmy, nevěříme na strašidla, pijeme ovocnou šťávu, postupujeme opatrně 

krok za krokem, v případě nutnosti vytáhneme z kapsy baterku. Do rozbřesku nejde o kilometry, ale o udržení se na 

stezce. Odpoledne jsme v cíli, zítra máme volný den, Santiago je za rohem. 

Druhá varianta je techničtější. Hodí se pro typy odpovědné a systematické, byť coby běžné poutníky 

kondičně průměrné. Obvyklou zásobu proviantu obohatíme vitamíny a cukry. Vstáváme v pět. První půlhodinu 

kráčíme pomalu, dáváme tělu šanci pořádně se probudit. Pak postupně přidáváme, dopřáváme si množství krátkých 

přestávek v celkové délce patnáct minut za hodinu, tempo kulminuje mezi desátou a jedenáctou. Nyní dochází 

k první změně naší osobnosti, proměňujeme se v meditativního výletníka, uchváceného krásou přírody. Loudáme 

se, píšeme básně, zpíváme žalmy, případně populární hity, Němci šlágry. Mezi druhou a třetí se z nás stávají 

výkonnostní sportovci. Jsme posedlí obdivem ke své technice chůze a každá geniální kroková variace na kamenité 

stezce v nás vyluzuje výkřik – „výborně“, „jen tak dál!“ nebo „to se mi ale povedlo!“ Cucáme ovocné šťávy, 

žvýkáme čokoládové tyčinky a všechno, co nesouvisí s vrcholovou chůzí, je pro nás ubohou banalitou, potrhlou 

stupiditou. To by nám mělo vydržet dvě až tři hodiny. 

Mezi šestou a sedmou dorážíme do osady, skládající se z několika roztroušených domů a jednoho podniku, 

který je barem a obchodem zároveň a vypadá jako zděná kůlna. V těchto místech se stáváme neohroženými 

objeviteli neprobádaných končin s geniální schopností navazovat kontakty s domorodci, jako byli např. Mungo 

Jerry nebo dr. Emil Holub. Šéf podniku se jmenuje Marcela, ne však baba Marcela, jak jí říká Stones, nýbrž seňora 

Marcela. Uprostřed místnosti se nachází stolek a židle, sem odkládáme bagáž a rozhlížíme se po potravinách 

ve dvou regálech podél zdi. Vidíme, že Marcela je starší nevrlá dáma, a bleskurychle odhadneme, v čem záleží její 

nepřívětivost. Spočívá v dosud nenaplněném snu o dlouhé frontě zákazníků před jejím kvelbem, které vpouští 

dovnitř jen po malých skupinách, neboť nestačí přiobjednávat velké kulaté konzervy s masovými koulemi a balený 

americký toustový chléb. Kromě těchto dvou trháků tu má ještě několik druhů sušenek, bonbonů a lízátek. 

Pochopíme, že Marcelinu nedůvěru prolomíme upřímným zájmem o její tovar a potom jasným důkazem naší 

solventnosti. Žasneme nad každou sušenkou, bereme ji do ruky a voláme: „Můj Bože, vždyť jsou čerstvé!“ Pár si 

jich vezmeme, jsou lehké, zítra se budou hodit. Přejedeme něžně rukou po celofánu amerického toustového chleba 

a obrátíme prudce hlavu k Marcele: „USA?“ tážeme se s nadějí blížící se jistotě. Když přisvědčí, pokýváme hlavou 

dvěma středně velkými kmity a hlesneme například – klasa nebo ťip ťop. Nato uchopíme oběma rukama konzervu 

s masovými koulemi a zachroptíme zkoprnělí úžasem: „Vždyť to je ona! Sním, nebo bdím?!“ Otáčíme hlavu 

k Marcele, tentokrát pomalu. Spiklenecky zamrkáme a prohodíme: „Nešla by ohřát?“ Marcela zaváhá, pak nám ji 

vytrhne z rukou a odkráčí do vedlejší komory, kde má vařič. Máme osm až dvanáct minut na úpravu výstroje a sérii 

protahovacích cviků. Masové koule plavou v pikantní tomatové omáčce a s měkkým toustovým chlebem docela 

ujdou. Marcela nás zpoza pultu provrtává zkoumavým pohledem, nevšímáme si toho, občas se rozhlédneme po 

cimře a pokýváme pochvalně hlavou. Za osm minut se otvírají dveře, vstupuje mladý sympatický muž a poručí si 

sklenku červeného. Chvíli zdvořile mlčíme, potom se pohodlně opřeme, decentně se protáhneme a zeptáme se 

mladíka, kolik má krav. Mladík řekne, že patnáct. Uznale pokyvujeme a říkáme, že patnáct krav už trochu práce dá, 

to ano! Když dojídáme, roztálá Marcela nám nabídne šálek horké kávy. Zdvořile, avšak rázně odmítáme, byla by 

kolosální chyba, přišlo by na nás spaní. Místo toho do sebe kopneme sklenici vína nebo panáka, jakéhokoli, bez 

ohledu na vinětu.  

Po třiceti pěti minutách pobytu dáváme babě Marcele a mladíkovi sbohem. Ocitáme se na úzké okresní 

silnici, do cíle nám zbývá čtrnáct kilometrů. Jsme unavení, velmi unavení, bolí nás nohy, především v kolenou a 

kyčlích, chodidla pálí jako čert. Vyrážíme prudce, stáváme se teď bájnými reky, neohroženými jako Achilles a 

podšitými jako Odyseus. Naše podšitost spočívá v našem vztahu k naší únavě. Nezaháníme ji hrubými slovy, 

jednáme s ní jako s rozmazleným dítětem, neboť naše únava, to jsme my sami a ti, kdo ji oslovují, to jsme také my, 

ale my lepší, my budoucnosti. Na její ustavičnou otázku, kolik toho ještě zbývá, říkáme pokaždé o dva kilometry 
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méně. Kdyby pak ve finiši ztratila nervy, dva kilometry dojdeme třeba po čtyřech. Mezi desátou a jedenáctou jsme 

v cíli. Jsme šťastní. Chválíme Boha, případně kosmos. 

 

V Sobreru jsme zjistili, že v naší ubytovně spali kdysi dávno koně a jiný dobytek. Začal jsem příbytek 

zkoumat a shodl jsem se na tom, že jsem v klášteře. Před usnutím jsme si tedy řekli, že půjdeme na jitřní mši svatou. 

Ráno jsme vstali do tmy a přes klášterní zahradu šli loubím do otevřených dveří, za kterými se rýsovala dlouhá, 

slabě osvětlená chodba. Cestou nás probudilo hodně špačků, sedících na všech kamenných ozdobách kláštera. 

Seděli všude, každý na svém, a všichni štěbetali do ranního svítání. Na konci chodby byly ještě jedny dveře 

na štěrbinku otevřené. Tudy 

unikaly jemné tóny zpěvných 

modliteb. Veliká místnost, 

do které jsme vstoupili, byla 

na několika místech prosvětlena, 

aby prostor dotvářel důstojnou 

kulisu při modlitbě a přítomnosti 

Ježíše Krista. V těžišti místnosti 

stál dlouhý oválný stůl, kolem 

kterého sedělo v bílých kapucích 

šestnáct osob. Zpívaly a seděly. 

Mezi bratry augustiny byly i dvě 

augustinky, podle intonace jasně 

rozeznatelné. Šestnáctý byl opat. 

Působili dojmem příjemných 

mužů. Tichým krokem 

přistupujeme k posledním 

řadám. Úvod mše je často 

přerušován kašlem augustinů, 

při obřadu vypadne jednomu 

usínavšímu augustinovi z rukou 

kniha. Představený kláštera 

každého navštívil se svatým 

přijímáním. Šel i k nám a my 

k němu. Při přijímání u tohoto 

muže jsem zažíval opravdu 

otcovskou lásku. S tímto 

prožitkem jsem se vydal na 

poslední etapy před Santiagem. 

Člověk je vyprazdňován, aby byl 

naplňován, říká sv. Augustin. 

pokračování příště 
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