Noviny vacenovické farnosti
Hledám tě Bože!
Jsem poutník bludný o holi
hlas, jehož ve tmě zaniká.
Kol bludná světla po poli tma veliká, tma veliká.
Za světlem jdu. Zas jiný svit jdu za ním na vrch, v údolí.
Můj marný krok. - Nenajde klid
ten poutník bludný o holi! Hledám tě Bože!
(V Temnu – Alois Jirásek)

Dobrý den milí farníci
Významné svátky, slavnosti a památky v tomto měsíci.
1. 11. pondělí
2. 11. úterý
9. 11. úterý
21. 11. neděle
30. 11. úterý

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny zemřelé
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Slavnost Ježíše Krista Krále
Svátek sv. Ondřeje
Rok s rokem se sešel zas,
osvítí nás dušiček čas.
V tomto čase vzpomínáme na blízké,
které již nemáme.
Jejich památku uctíváme
a na hřbitov za nimi chodíváme.
U hrobu se sejde celá rodina
a na blízké se vzpomíná.
O tom, jak jsme se rádi měli,
že jsme na ně nezapomněli.
Nakonec jim svíčku zapálíme
a modlitbou se s nimi rozloučíme.
Od svých blízkých odcházíme,
ale v srdci je neopouštíme.
Za rok se tu sejdeme zas, až dušiček
nastane čas.

Z ošatky životní moudrosti
Milostná tematika:
Chytrý muž + chytrá žena = milostný vztah
Chytrý muž + mlčenlivá žena = milostná pletka
Mlčenlivý muž + chytrá žena = manželství
Mlčenlivý muž + mlčenlivá žena = těhotenství
Nákupní matematika:
Muž zaplatí dva dolary za věc, která stojí jeden dolar, ale nutně ji potřebuje.
Žena zaplatí dolar za věc v hodnotě dvou dolarů, kterou vůbec nepotřebuje.
Všeobecná rovnice a statistika:
Žena má strach z budoucnosti, dokud se nevdá. Muž se nikdy nebojí budoucnosti, dokud se
neožení. Úspěšný manžel je ten, který vydělává víc, než jeho žena utratí. Úspěšná žena je ta, která
najde takového muže.
Štěstí:
Chcete-li být šťastni s mužem, musíte mu hodně rozumět a trochu ho milovat.
Chcete-li být šťastni s ženou, musíte ji hodně milovat a vůbec se nesnažit jí rozumět.
Dlouhověkost:
Ženatí muži žijí déle než muži svobodní, ale ženatí muži si mnohem více přejí zemřít.
Šance na změnu:
Žena se vdává a očekává, že se muž změní, ale on se nezmění. Muž se žení a čeká, že žena se
nezmění, ale ona se změní.
Technika diskuse:
Žena má v hádce vždy poslední slovo. Cokoliv muž řekne poté, je začátkem nové hádky.
Jak zastavit lidi, kteří vás cpou do manželství:
Stará teta měla ve zvyku vždycky na svatbě za mnou přijít, dobírat si mě a žvanit: Příště jsi na řadě
ty! Přestala s tím teprve tehdy, když jsem jí totéž začal dělat na pohřbech.
(Výběr textu z bulletinu, který vydává občanské sdružení YMCA Setkání.
Jedná se o občanské sdružení na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje
jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a
ženy, mládež i celé rodiny.
Pastorační rada farnosti předkládá kontakt na prázdninová týdenní setkání mladým i starším
manželským párům, kteří si chtějí prohloubit svůj vztah: https://manzelska.setkani.org

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
Dnes budeme pokračovat v rozhovoru s P. Františkem Adamcem
z knihy „Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel“ od Vojtěcha Vlčka.
Jak jste prožíval jako mladý člověk okamžiky blízkosti smrti?
Tehdy začínaly odvody bohoslovců na práci do Říše a někteří se odtud už nevrátili. Tak jsem si říkal,
jestli zemřít v cizině, anebo doma, tak to raději mezi svými. V olomouckém semináři zůstalo ze 172
bohoslovců asi jen 18, v našem ročníku jen dva, z nichž jedním sem byl já. Ještě nějakou dobu po
propuštění z léčení jsem musel chodit na lékařské kontroly a kvůli komplikacím jsem byl uznán
neschopným pro práci v Německu. Mohl jsem tedy v klidu studovat. Náš spirituál Šuránek mne
navíc ustanovil nemocničním prefektem a mým úkolem bylo starat se o zbytek nemocných
bohoslovců. Naučil jsem se píchat injekce a stal jsem se „pravou rukou“ lékaře. Takže jsem se mohl
rozhodnout i pro medicínu. Velmi jsem obdivoval sestru Romanu, pro niž jsem složil i báseň:
Nemocnice seminární, ať je rájem zvána, dokud v ní hospodaří sestřička Romana.
Které profesory v semináři jste si oblíbil?
Dr. Braita – dominikána, Velkým vzorem byl pro mne také dr. Habáň, s nimž jsem potom seděl
v kriminále. Písmo svaté nás učil dr. Zdislav Škrabal a Nový Zákon Rudolf Col.
Jak vzpomínáte na spirituála Antonína Šuránka ?
Mám na něj dvě vzpomínky. Jednak jsem mu chodíval stříhat tonzuru, což je z dnešního pohledu
trochu přežitek, a další moje vzpomínka je poněkud netradiční – cesta k němu mě stála téměř
život. V červenci 1944 jsme doma nosili na půdu slámu, vcházel jsem do vrátek, chytil za kliku a
najednou přede mnou fialový „švihanec“ – kulový blesk. Přese mne to přejelo ještě k sousedům,
kde vyhořela elektřina i rádio. Než mě odvezli do nemocnice, snažili se mě oživit slivovicí, protože
jsem byl v bezvědomí. Ta se mi ale dostala do dutin a od té doby ji nemohu ani vidět. Trošku mne
to sice probralo, ale do nemocnice jsem stejně musel. Odvezli mě do Vyškova, kde jsem byl asi
týden. Prožíval jsem otřes, ani mluvit jsem nemohl. Do toho se blížila fronta, převáželi sem
německé raněné vojáky, amputace..…A tak jsem se rozhodl utéct. Na cestě mne zastihlo americké
bombardování. Schoval jsem se pod viadukt, a tak jsem se zachránil a šťastně se dostal domů.
Vydal jsem se pak poděkovat za záchranu života ke svatému Antoníčkovi do Blatnice, kde dával
Antonín Šuránek právě rekolekce. A tak jsem u něj zůstal asi čtrnáct dní jako kuchař. Vařit jsem se
trochu naučil, ale stejně jsme zůstali jako skromní poustevníci.
Jak jste vnímal okupaci?
Z několika vesnic v okolí Dědic bylo vystěhováno české obyvatelstvo. Také si vzpomínám, že tatínek
ukrýval asi čtrnáct dnů židovské továrníky z Brna, což bylo pro celou rodinu značně riskantní. V den
okupace Československa nacisty – 15. března 1939 – jsem šel v Kroměříži po městě a právě
pochodovala Hitlerjugend, řvala a mávala prapory. Když se ke mně přiblížili, otočil jsem se
obličejem k výkladní skříni. Jeden z nich mi dal takovou přes „čuňu“, až se mi v hlavě zajiskřilo, a
řval na mne, abych se vzpamatoval, když nesou vlajku, že mám vzdát čest, a ne se otočit.
Kdy vás vysvětili na kněze a jaká byla vaše první kněžská působiště?
Kněžské svěcení jsem přijal 5. července 1946 z rukou olomouckého světícího biskupa Stanislava
Zely. Se mnou byli mimo jiné vysvěceni Erich Pepřík, nynější notář olomouckého arcibiskupství, a
František Pevný, který později vstoupil k jezuitům. Pak jsem nastoupil do první farnosti – do

Drahotuší u Hranic, kde jsem kaplanoval u pana faráře Josefa Brhela. Působil jsem tu jen necelý
rok, protože o prázdninách jsem byl pověřen vést studentské tábory na Hukvaldech. Věnoval jsem
se starším studentům kolem osmnácti let a prožili jsme tu dramatické chvíle, když banderovci
ukrývající se v okolí unesli jednu studentku z našeho tábora. Musel jsem s pomocí mého známého
lesníka s nimi vyjednávat. Trochu jsem uměl rusky, představil jsem se jim jako kněz a řekl jsem jim,
že se celá družina modlíme za propuštění naší kamarádky. Byli překvapeni, že s nimi vyjednávám
slušně, a tak dívku propustili, aniž jí nějak ublížili. Na policii jsme tuto příhodu nenahlásili, ještě by
je byli stíhali. V září 1947 mě povolali vyučovat na arcibiskupské gymnázium do Kroměříže, protože
jsem měl dvě státnice k doktorátu, a to praktickou morálku a církevní právo. Také jsem musel slíbit,
že si dodělám doktorát z teologie. Zatím jsem tu učil latinu, ruštinu, češtinu a na státním gymnáziu
náboženství. Rád vzpomínám na studentská divadla, která jsme hrávali. Měl jsem na starosti i
katechetické kurzy a zapojoval jsem se do činnosti Orla. S kluky jsem hrál třeba ping-pong. Ještě
dnes se ke mně hlásí tehdejší studenti. Vzpomínají, že jsem byl přísný, ale mnohému je naučil.
Jak se změnily poměry na arcibiskupském gymnáziu po komunistickém převratu v únoru 1948?
Pamatuji se, že k nám vyučujícím přišel ředitel Lach a řekl: „Nevím, jak dopadneme, církevní školy
budou pravděpodobně zrušeny.“ Po prázdninách 1948, které jsem strávil s mládeží na táboře ve
Štramberku, jsem začal chodit na konverzaci k jedné Rusce, abych se zdokonalil v jazyce.
Komunisté nemohli pochopit, že kněz se učí tento jazyk, a později mě proto označili za
vatikánského špiona.
Co předcházelo vašemu zatčení a jak k němu došlo?
19. prosince 1948 jsem si udělal výlet do Tábora a navštívil i Sezimovo Ústí a hrob Edvarda Beneše.
Na jeho pomníku stál nápis:
„Drahý pane prezidente, Vy jste v našem národě víc než král, čeká Vás u nebes bran T. G. Masaryk
a Jan.“
Najednou se tam objevila Hana Benešová, vdova po panu prezidentovi, a pozvala mě k sobě do
rezidence. Ukazovala mi četná blahopřání, která dostala k Vánocům. Bylo s podivem, že jsem se
k ní dostal, protože objekt hlídala Státní bezpečnost, ale momentálně někam odešli, takže jsem o
nich ani nevěděl, Tu návštěvu mi stejně potom při výslechu přičetli „k dobru.“ Za dva měsíce
(19. února 1949) jsem byl zatčen. Přišli si pro mne v sobotu do školy před hodinou ruštiny. Zrovna
jsem vyšel z kabinetu do třídy a už na mne čekali ve vrátnici dva pánové v kožeňácích. Nestačil jsem
se obléci ani rozloučit, odvezli mne rovnou do vazby do Olomouce.
Proč jste byl zatčen?
Znal jsem partu Orlů z Drahotuší a o Vánocích 1948 jsem jel za nimi a za spolužákem P. Františkem
Pevným, který se jim také věnoval. Někteří z nich se mi svěřili, že chtějí utéct do ciziny. Řekl jsem
jim: „Jestli tam chcete být něco platní, musíte znát řeč. Celou věc si dobře rozmyslete a uvažte, co
tím chcete získat. Zvlášť v této době máte povzbuzovat a posilovat druhé, aby nemalomyslněli. “
Útěk ze zbabělosti jsem odmítal. Později jsme si ještě psali a do jednoho dopisu jsem se podepsal
místo Pater jako Kráter. Ten dopis pak zachytila bezpečnost. Z podpisu Kráter pak vyšetřovatelé
udělali potenciálního nebezpečného původce výbuchu.
Jak probíhaly výslechy?
První začal hned v neděli. Vyptávali se mě na můj život a přinutili mě, abych strčil obě ruce do
zařízení připomínajícího buben. Najednou jsem ucítil brnění – elektřinu, která se zesilovala, až jsem
dostal šok a omdlel. Nevěděli, co se mnou, protože v Olomouci nebyla vězeňská nemocnice, a tak
mne v bezvědomí odvezli do fakultní nemocnice. Později jsem se dozvěděl, že mě přivázali k posteli

za pravou nohu a bachař mě hlídal, abych neutekl, přestože jsem byl v bezvědomí! Nabyl jsem ho
až třetí den a zahlédl zde dokonce řeholní sestry, které se o mne staraly při nemoci ucha. Zdejší
doktor ale brzy vydal potvrzení: schopen vazby. Z nemocnice mě pak znovu převezli do vazby.
Přivedli mě pod šibenici a řekli: „Tady visel lump Lecián a tady budeš viset i ty, kurvo vatikánská,
flanďáku! Tady po těch schodech půjdeš k šibenici, už ti nebudeme muset zavazovat ani oči!“ Pak
mě hodili na třetí oddělení do samovazby, kde byli všichni odsouzeni na doživotí nebo k trestu
smrti. Některé z nich jsem potom viděl chodit po dvoře věznice v okovech a s koulí na noze. Já ale
chodil sám, dávali mi po nemoci jenom malé kolečko. Hlídal mě jeden dobrý bachař a ten mi
povídá: „Františku, neboj se, vono to brzy praskne.“ Ostatní vězňové si mysleli, že mi nadává, a on
mi zatím říkal, co hlásí Svobodná Evropa. Na samotce sem našel na zdi vyrytý kříž, ke kterému se
asi můj předchůdce modlil. Brzy však přišli se štětkou a zamazali ho.
Pak už mě při výsleších nebili, měli strach, abych jim zase nezkolaboval. Navíc po odvezení do
nemocnice a mém zhroucení informovala Svobodná Evropa o brutalitě vyšetřovatelů a jejich
zacházení s vězni. Vyhrožovali mi však dál: „Budeš viset, můžeš se modlit, jak chceš, tady ti ani
Pánbůh nepomůže. Vy jste Vatikánem nasazená garda na rozbíjení dělnické třídy.“ Řekl jsem jim,
že jsem dělnickou třídu nezradil, že můj otec byl dělník a já si o prázdninách vydělával na studia na
brigádách. Podmínky byly i nadále dost tvrdé. Spát jsem mohl jen na zádech hlavou ke „špehýrce“
s rukama na dece, celou noc se svítilo. Během noci mě několikrát budili a musel jsem dělat dřepy.
Z čeho vás obvinili?
Vliv na mládež. A dále, že jsem byl duchovním rádcem skupiny Orlů z Drahotuší a prý rozhodoval o
tom, kdo z nich má odejít do emigrace a kdo ne. Také mi vyčítali, že jsem se setkal s paní
Benešovou a údajně mi měla sdělit, kde se nachází Mons. J. Šrámek a jak mu pomoct. Nezapomněli
mi vytknout ruštinu. Odmítali pochopit můj zájem o tento jazyk – vždyť jsem musel
staroslověnštinu zvládnout už v semináři. Nazývali mě vatikánským špionem – podle nich jsem se
měl vetřít do blízkosti Sovětů, vyzvídat od nich zprávy a posílat je do Vatikánu. Všechny z našeho
procesu obvinili ze šíření protistátních letáků, přitom já ani jeden neviděl.
Jak probíhal váš proces?
Soud probíhal dva dny (28. a 29. června 1949) v Olomouci. V čele devítičlenné skupiny Orlů stál
Jirka Kostruch, dále byl s námi souzen i P. František Pevný. Já byl odsouzen za velezradu na 4 roky a
10 měsíců. Neměli jsme šanci se hájit, ale rozruch v sále vyvolalo vystoupení mého učitele z fakulty,
dr. Klevety, který přihlížel procesu jako divák. Do pléna vykřikl: „Já jsem byl souzen před německým
soudem a vězněn v koncentráku, ale tak, jak soudíte vy, to je hanba, to je divadlo!“ A to nás velmi
povzbudilo.
Dotklo se vaše zatčení vašich nejbližších?
Bratra, který byl na vojně, degradovali z četaře na obyčejného vojáka a rodičům se začali lidé ve
vesnici vyhýbat, že mají syna kriminálníka.
Co se s vámi dělo potom?
Večer po procesu jsem byl odvezen do sběrného tábora Vykmanov na Jáchymovsku. Setkal jsem se
tam s P. Josefem Poulem, pozdějším rektorem semináře v Litoměřicích, a s arciděkanem Antonym
z Domažlic. Brzy jsem začal pro spoluvězně tajně sloužit mši svatou. Misál jsem neměl, všechno
nazpaměť a místo vína pár kapek šťávy z hroznů. Brzy na to přišli a kvůli nedovolené pastoraci mě o
sobotách a nedělích zavírali do samovazby, tzv. korekce. Byla tam tma, hlad a pod nohama jsme
měli vodu.

I v korekci mohl člověk poznat zajímavé lidi
Na samotce jsem se seznámil se starým kasařem Burdou. Ptal jsem se ho, zač sedí, a on na to: „Za
hovno. A dostal jsem tři roky.“ Pak mi podrobně vyprávěl svůj příběh: „Ti nynější zloději jsou samé
násilí, každý pozná, že tam byli. My, stará škola, to je jako chirurgové, otevřeme kasu, vybereme
obsah a nikdo neví, že jsme je navštívili. Dověděl jsem se, že jedna paní má v sejfu tři sta tisíc. Vzal
jsem náčiní, baterku a večer jsem se tam vypravil. Otevřu – a kasa prázdná! Ta ženská odvezla
peníze na mzdy do práce. To mě nasralo! Řekl jsem si, že když tam nemají ani hovno, tak jim ho
tam strčím. Vykadil jsem se do novin, co jsem měl po ruce, a strčil jsem to do kasy. Za pár dnů
přišel policajt a povídá: ‘Pane Burda, čtete noviny?‘ Já na to, že ano. On: ‘Jaký?‘ Já hrdě: ‘Rudý
Právo, největší a nejčtenější.‘ ‘No, a kdy jste ho četl naposled?‘ Každý den ho čítávám, ‘provokoval
jsem. Policajt na mě: „Pane Burda, to hovno je vaše.“ Kerý?‘ptám se. ‘No to v tom Rudým právu.
Nezapírejte, jste na těch novinách podepsaný.‘ Já blbec jsem si neuvědomil, že listonoška píše na
moje noviny mé jméno. Tak jsem dostal tři roky za hovno.“
Tenhle Burda měl dobré kumpány a nezapomněl na mě, ani když jsme byli s děkanem Antonym na
samotkách a měli nařízenou hladovku. Hodil nám chleba, který mu jeho kolegové propašovali, a
povídá: „Chlapci, zbodněme to, zežerme to, když to u nás najdou, tak nám zvýší trest.“
Co jste dělal v Jáchymově a jaké tam byly pracovní podmínky?
Jezdili jsme fárat na důl Barbora. Odvážel jsem vozíky nebo jsem měl na starosti odčerpávání vody.
Také jsem dělal tlumočníka ruským inženýrům, kteří na těžbu uranové rudy dohlíželi. Když jsme
jednou vyváželi vozík plný hlušiny ven, pořádně jsem se rozjel, vyletěl v zatáčce z vozíku a narazil
hlavou do stěny sloje. Kamarád mi povídá: „Pomni vole, že jsi v dole.“ A pracovní podmínky –
neměli jsme vůbec možnost se koupat. Když pršelo, umývali jsme se a pak se sušili nazí na slunci.
Nebyly tam záchody, jen latríny, (betonový žlab), na kterém jsme vedle sebe seděli, žádné toaletní
papíry, všude plno much. Jen občas to propláchli vodou. Nedivili jsme se, že v táboře vypukla
nějaká střevní epidemie, něco jako tyfus. Proto pak museli žlaby částečně zprůchodnit. Viděl jsem,
jak přinutili spoluvězně, aby se oblečený proplazil v kupách výkalů a „dokázal“ tak, že se tam nikdo
neskrývá.
Zažil jste na Jáchymovsku smrt člověka?
Vezli nás do práce na korbě auta, seděli jsme proti sobě na pytlích a v čele náklaďáku seděl dozorce
s namířenou pistolí. Auto znenadání vjelo na kámen, poskočilo, a strážný nechtě z odjištěné pistole
vystřelil. Naneštěstí zasáhl kněze z Olomouce, sedícího proti němu, který brzy zemřel. Později jsme
se dozvěděli, že byl pohřben v blízkém Horním Slavkově. Na pomníku stálo: „Zastřelen na útěku.“
Sám jsem unikl smrti jen o vlásek dvakrát. Poprvé, když navrtali v podzemí jezero, voda se vyvalila
do chodeb, prudce stříkala a my museli rychle utíkat po žebřících nahoru, abychom si zachránili
život. Nikdo se naštěstí tenkrát neutopil. Brzy potom jsem čistil odsávací hadice a stál jsem pod
výtahem. Slyšel jsem podivný hluk, tak jsem se šel podívat za kamarádem a on nikde. Za chvíli
slyším stejné zvuky znovu. Říkám si: „On si snad ze mě dělá srandu.“ Ale nedalo mi to a zaběhl jsem
tam ještě jednou. V tu ránu se vrátek nad místem, kde jsem pracoval, utrhl a zřítil na zem. Stát
tam, už jsem byl na onom světě. Viděl jsem v tom Boží řízení.
V té době se také rozhodlo o vašem odvolání k Nejvyššímu soudu
U Nejvyššího soudu v Praze mi řekli, že trest zůstává stejný, ale že si už nikdy nesmím dodělat
doktorát, Kroměříž mám na celý život zakázanou, navíc během věznění měsíčně půst a tvrdé lože,
konfiskaci majetku a pokutu dvacet tisíc. A ptali se, co na to říkám. Já povídám: „Podívejte se,
slavný soude, v kriminále doktorát nepotřebuju. Ani Kristus neměl doktorát, a co udělal pro svět!“

A usmál jsem se. Oni mi to zvedli na 10 let za zesměšňování a pohrdání soudem. Od soudu mě
odvezli zpět do Jáchymova.
Zažil jste tam pokus vězňů o útěk?
Brzy po příjezdu od Nejvyššího soudu se několik vězňů o útěk pokusilo. Snažili se prokopat ze
šachty ven. Pak je přinesli mrtvé na vozítkách, byli zastřeleni. Bylo to na Štědrý den 1950, museli
jsme promáčeni z dolu stát venku na mrazu hodiny v pozoru, dívat se na ně a nemohli jsme ani
smeknout. Nadávali nám: „Vy svině, takhle dopadne každý, kdo se pokusí o útěk!“ Já jsem byl
obviněn z podílu na organizování těchto útěků. Na gymnáziu v Kroměříži jsem zastával funkci
studijního prefekta, oni si to pletli s policejním prefektem a mysleli si, že jsem extra školený. Já
přitom nebyl ani na vojně. Musím říct, že i já jsem se k útěku připravoval. Několik z nás z naší party
předvedli k výslechu. Museli jsme si vedle sebe lehnout na zem, vyšetřovatelé nás řezali, kopali do
nás a bili železnou tyčí. Černý vlčák mi seděl na zádech a řval do ucha. Museli jsme lízat vlastní
krev. Křičeli na nás: „My jsme nasazovali krev za svobodu národa a vy, hajzlové, vy kurvy flanďácký,
si slízejte aspoň tu vlastní.“ Myslel jsem, že odtud už nevyjdu, že je to můj konec. Vybrali nás
nahodile, ani nevím, kdo se mnou trpěl, přes krev jsem neviděl. Na to se nedá zapomenout.
I v táboře ve Zdicích jste zažil velké ponižování…
Po Jáchymově následovaly Zdice, kde jsem pracoval ve vápence. Na Velký Pátek jsem tu prožil
opravdu velké ponížení. Chtěli mě „odsvětit“ – musel jsem holýma rukama vybírat a mačkat výkaly
z kýblů z baráků a vynášet je do jámy. Bachař mě přitom častoval: „Jestli kecneš, tak máš kuli
v hlavě! Když ty tvé ruce mohly brát pečená kuřata a chlastat víno, tak tě teď odsvětíme, ty
sviňo!“Jak jsem měl ty ruce od hoven, myslel jsem, že mu jednu uvalím. V době, kdy byli zatčeni a
později popraveni bachař Petelík, který nám pomáhal, a lidovecký poslanec Broj, jsem byl obviněn i
já. Předhazovali mi, že podávám zprávy do zahraničí a do Svobodné Evropy a že jako „vatikánský
špion“ mám pro to zvláštní školení. Ze Zdic mě odvedli do Horní Břízy, kde jsem pracoval
v kaolince.
Kde ještě vás věznili?
Pak mě poslali na Bory. Tady jsme dělali řemeny pro vojenské batohy a drali peří. Jednu dobu jsme
byli na cele čtyři a měli jen půl nebo tři čtvrtě litru vody na den. Vodu nebylo čím přikrýt, a tak byla
do večera úplně zkažená. Od peří jsme byli jako sněhuláci a spát jsme museli na zemi. Stanovenou
normu nadraného peří nebylo možné splnit, a tak nás často trestali. Z Borů mě eskortovali do
Valdic. Tady jsme vyráběli síťové rohožky, povřísla a také drali peří. Po práci nás nutili ještě na
celách kompletovat spínací špendlíky, a to i v neděli, a dokonce i kněze. Svérázný řeckokatolický
kněz Tatray z Košic se kvůli nedělní práci jednou naštval a povídá:„Serem na to, s odpuštěním!“ a
vyhodil část dílů do kýblu na výkaly. Brzy nato přišel velitel a rozzlobil se, že nepracujeme. Tatray
mu „vysvětlil“, že nám nedodali všechny potřebné částky. Naštěstí kýbl při vynášení nikdo
nekontroloval. Tak jsme měli volno a mohli jsme světit neděli. Sloužili jsme tajně mše, místo vína
posloužila šťáva z rozinek a místo hostií oplatky, lžička jako kalich, všechny texty zpaměti. Při
celebrování vždycky jeden z nás hlídal u špehýrky dveří.
Měli jste ve vězení kontakt s okolím?
Byli jsme úplně izolováni od vnějšího světa a chyběly nám jakékoliv zprávy. Proto jsem jednou
v kuchyni ukradl bachařovi Rudé právo. Chtěli jsme se dovědět, co je nového. Zjistili jsme, že právě
probíhá proces se Slánským. Nečekaně však proběhla osobní prohlídka, „filcunk.“ Podařilo se mi
naštěstí na bachaře vyzrát. Postavil jsem se do druhé řady vězňů a když skončil prohlídku první,
nenápadně jsem do ní přestoupil. Noviny jsem měl ukryté pod košilí na hrudi. V cele pak povídám:

„Chlapci, jsme zachráněni, Rudé právo máme, budeme číst.“ Zničehonic se ale objevil bachař a
noviny s výmluvou, že je nám někdo podstrčil, jsme museli odevzdat. A tak bylo po zpravodajství.
Konec 2. části

Milí farníci,
příroda se pomalu ukládá k spánku, listí stromů se barví do těch nejpastelovějších barev, dny se
zkrátily, z komínů se dýmí. Ven se už příliš nechce, ale mnozí jste přesto v těchto dnech vyšli upravit
hroby svých předků a zapálit světlo, které z našich hřbitovů činí zářící zahrady vzpomínek a lásky.
Přišly k nám dušičkové svátky a s nimi i duchovní možnost, jak svým předkům odplatit jejich lásku
k nám. Máme totiž v rukou mocné duchovní prostředky, které jsou větším a účinnějším projevem
lásky k předkům, a které daleko přesahují onu vnější krásu ozdobených hrobů a rozžatých svící.
Jaké to jsou prostředky? Jsou to tak zvané odpustky. Tedy vyprošení odpuštění všech časných trestů
za hříchy našich předků, které sice již vyznali ve zpovědi, ale které mohly dost dobře zanechat jejich
lásku k Pánu zatíženou jinými zájmy, než je On. Zastavme se proto nyní u učení Církve, které nás
moudře vede k vyjádření účinné lásky pro naše zemřelé. V Katechismu katolické Církve čteme: „ Církev
již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou
oběť, aby byli očištěni, mohli dosáhnout blaženého patření na Boha. Církev také doporučuje almužny,
odpustky a kající skutky za zemřelé“ (čl. 1032). Katechismus cituje slova konstantinopolského
patriarchy, svatého Jana Zlatoústého, který žil ve čtvrtém století: „Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme
na ně. Jestliže Jobovi synové byli očištěni obětí jejich otce, proč bychom měli pochybovat o tom, že naše
obětní dary za mrtvé jim přinášejí útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a
obětujeme za ně své modlitby.“
Možná si někdo řekne, jaképak očišťování, proč pomoc zemřelým? Svatá Faustyna Kovalská, známá
svým důrazem na Boží milosrdenství ve svých poznámkách, spisu, kterému dáváme název Deníček
sestry Faustyny, říká tuto zkušenost: „Krátce potom jsem se roznemohla. Drahá matka představená mě
poslala spolu se dvěma jinými sestrami na prázdniny do Skolimova, kousek za Varšavu. V té době jsem
se Pána Ježíše zeptala, za koho se ještě mám modlit? Ježíš mi odpověděl, že příští noc mi dá poznat, za
koho se mám modlit. Uviděla jsem anděla strážce, který mi řekl, abych šla za ním. Za chvíli jsem se
ocitla na zšeřelém místě, naplněném ohněm a v něm bylo mnoho trpících duší. Tyto duše se velice
vroucně modlí, ale pro ně samé to nemá žádný účinek, jim můžeme pomoci jen my. Plameny, které je
pálily, mě nezasahovaly. Můj anděl strážce se mi nevzdaloval ani na chvíli. A zeptala jsem se těch duší,
čím trpí nejvíce. A odpověděly mi shodně, že nejvíce trpí touhou po Bohu. Viděla jsem Matku Boží, jak
navštěvuje duše v očistci. Duše říkají Marii "Hvězda mořská". Přináší jim úlevu. Chtěla jsem s nimi více
pohovořit, ale můj anděl strážce mi dal znamení k odchodu. Vyšli jsme za dveře toho vězení trpících.
[Uslyšela jsem vnitřní hlas], který řekl: Mé milosrdenství to nechce, ale spravedlnost nařizuje. Od té
chvíle se důvěrněji stýkám s trpícími dušemi“ (srov. Den. 20).
Ano, v těchto dnech se skutečně modlíme za duše v očistci. Co je to očistec a jaký má základ v Písmu
svatém? Nauka o očistci se formulovala na koncilech v Lionu roku r. 1254 a 1274 a na koncilu
florentském roku 439 a je obsažena v Dekretu o sjednocení s pravoslavnými ve věci nauky o osudu
zemřelých, kde se píše: „Jestliže kajícník zemřel v Boží lásce, ovšem plody jeho pokání nebyly upokojivé,
bude po smrti očišťován v očistci. Úlevu jim může přinést přímluvná modlitba věřících, přinášení oběti
mše svaté, almužny a jiné kající skutky stanovené Církví .“ Papež Benedikt XII. v Bule Benedictus Deus
roku 1336 o očistci píše: „Duše zemřelých, kteří zemřeli v ospravedlňující milosti (tj. bez těžkého hříchu)
se bezprostředně účastní nebeské blaženosti, zatímco duše těch, na nichž ještě ulpívají menší
nedostatky, budou plného patření na Boha účastny až po procesu očištění. Duše těch, kdo zemřeli ve
smrtelném hříchu, budou vydány zatracení, které si sami vyvolili. Při všeobecném soudu a všeobecném
vzkříšení mrtvých na konci budou nakonec všichni lidé obnoveni ve své tělesnosti (jedni k věčné
blaženosti, druzí k věčnému zavržení).“

Kde koncilní otcové, ale už mnohem dříve i mnozí biskupové, jako třeba sv. Jan Zlatoústý ve čtvrtém
století, či papež Řehoř Veliký v šestém století, vzali tuto jistotu, že učení o očistci je ve shodě
s Kristovým učením obsaženým v Písmu svatém? Papež Řehoř Veliký se odvolává na Matoušovo
evangelium, když učí: „Co se týká některých lehkých hříchů, je třeba věřit, že před posledním soudem je
očistný oheň; vždyť ten, který je pravda, říká, že jestliže se někdo rouhá Duchu Svatému, nebude mu
odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím (srov. Mt 12,33). Z tohoto tvrzení se odvozuje, že jisté viny
mohou být odpuštěny v tomto věku, ale jiné v budoucím věku.“ Papež Řehoř vycházel z toho, že Ježíš
ve svém kázání zmínil dva druhy hříchů: jedny, které jsou odpouštěny již v tomto čase, a druhé, které
jsou odpouštěny až na věčnosti – ve věku budoucím: „Proto vám říkám: Každý hřích i každé rouhání
může být lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu odpuštěno nebude. Řekne-li někdo slovo proti Synu
člověka, může mu být odpuštěno, ale kdo by (ho) řekl proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani
v tomto věku, ani v budoucím“ (Mt 12,31-32). Soud spravedlnosti, který má nastat pro každého ve chvíli
po smrti, Ježíš komentoval těmito slovy: „ Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního halíře“
(Mt 5,26), což přepokládá jistý čas očišťování, jak bych dodal, když plně nepřijímám tu skutečnost, že
Kristus za mě zcela zaplatil na kříži. Stěžejním textem učení o očistci je První list apoštola Pavla
Korinťanům: „Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš
Kristus. Ale když někdo dále staví na tom základě (a přidává) zlato, stříbro, drahé kameny - (nebo) dříví,
seno, slámu, bude u každého jasné, co je to za dílo. Onen den to ukáže, protože se zjeví v ohni, a právě
oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když něčí dílo, které tak nadstavil, přetrvá, dostane svou
odměnu. Když však někomu jeho dílo shoří, utrpí sice škodu, ale sám se zachrání, ovšem tak, jako (kdyby
vyběhl) z ohně“ (1 Kor 3,11-15). Mluví se o očistném ohni, i svatý Pavel mluví o ohni, který protříbí lidské
dílo při soudu. Bůh a jeho láska jsou ryzí jako plamen ohně, který na jedné straně přetváří to, co je
hodnotné a pálí to, co nemá před ním žádnou cenu. Jeho pohled vroucí lásky je při soudu jako pohled
stravujícího ohně. Začtěme se do několika ilustračních úryvků Písma o Bohu, coby ohni. Mojžíš ve
Starém zákonu učí: „Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou
s vámi uzavřel (…) neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující“ (Dt 4,23-24). Stejně
tak prorok Izaiáš: „Hle, Hospodin přichází v ohni a jeho vozy jsou jako vichřice, aby vylil hněv svůj v
prchlivosti a své hrozby v plamenech ohně“ (Iz 66,15). Také Nový zákon nese tematiku Boha, jako
stravujícího ohně, v listu Židům: „(Bůh) otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je
neotřesitelné. Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak
se jemu líbí, s bázní a úctou. Vždyť `náš Bůh je oheň stravující´“ (Žid 12,27-29). A poslední kniha Bible,
Zjevení svatého Jana učí o Kristu: „Uprostřed těch svícnů (byl) někdo jako Syn člověka, oděný řízou až
na zem, a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen
ohně“(Zj 1,13-14).
Jak pochopit tyto úryvky? Ježíš učí takto: „ Milovat budeš Pána svého Boha celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou silou, bližního pak tak, jako sám sebe“, a nejenom učí, ale dává nám k tomu sílu
Ducha Svatého, abychom to dokázali. Ne každý člověk rozvine svůj potenciál Bohem daný v oblasti
lásky, a to i když chodí do kostela, přijímá svátosti, ba i když dělá mnohé dobré skutky. Jeho srdce
plně nehoří Boží láskou ani důvěrou k Bohu a to i ve chvíli smrti. Když se pak setká s Boží ryzostí, to,
co nebylo za života proměněno Bohem, je Bohem stravováno v očistci, aby se člověk plně s Bohem
spodobil, tak je mu určeno. Jsme přece stvořeni podle Božího obrazu a k Boží podobě. Lidé trpící
v očistci sice nezemřeli v těžkém hříchu, ale během života upřednostňovali věci tohoto světa před
láskou k Bohu. Také ty jim nyní chybí a sám Bůh je z tohoto nedostatku očišťuje.
Jak si to můžeme představit? Představme si malé dítě, kterému maminka zakázala pobíhat v obývacím
pokoji. Dítě na to pozapomnělo a svou neopatrnou hrou rozbilo nějakou vzácnost právě v této
místnosti. Když přišla maminka, vběhlo jí do náruče a začalo plakat. Maminka je však ráda, že se
nestalo nic horšího a dítě s láskou obejme. Nemá v úmyslu ho trestat, protože se dítě vytrestalo samo
uleknutím a zahanbením, navíc vázu koupila ona a nemusí tak nikomu nic platit. Pevně tak drží dítě

v náruči a dítě bude tak dlouho plakat a štkát, dokud nepochopí, že je mu odpuštěno a že maminka
ho má stále ráda. Právě toto štkaní a plakot v náručí Boží je očistec, dokud duše zemřelého nepochopí,
že Kristus za ni již vše vyrovnal a zaplatil a je jí plně odpuštěno. Již se také nemusí hanbit za svou
nečistou lásku, očišťována Božím objetím. Dokud to však nepřijme, bude trvat ono očišťování.
A ta naše pomoc? Láska k druhému člověku smrtí nemusí končit a lze ji jim projevit, či v ní pokračovat,
i po jejich smrti. Projevit akt čisté lásky a důvěry ke Kristu je účinné i pro naše zemřelé. Je totiž tím, co
potřebují duše v očistci. Potřebují se povzbudit naší vírou, ač jsme hříšníky jako i oni. Vírou, kterou
projevíme tím, že se snažíme být s Kristem v té nejužší blízkosti svých srdcí a konáme vše pro to, aby
mezi námi nebyla žádná propast. Tomuto se říká pokání – obrácení se za Kristem. Tím mizí nečistoty
naší lásky a zároveň roste naše důvěra k Němu. Tato naše důvěra bude pak chytlavá i pro duše v
očistci. K tomu vyzývá tradice Církve. Koncily i církevní otcové hovoří o slavení mše za duše zemřelých,
spojená se svatým přijímáním, učí o modlitbách za ně zvláště po zpovědi a konání dobrých skutků
pro duše v očistci. Tato praxe je souhrnně nazývána získáváním odpustků pro duše v očistci. Proto
získat odpustek není nic snadného, ale je to velmi účinná pomoc.
Odpustky, tedy úplné odpuštění časných trestů za hříchy zemřelých, tedy vymanění se z onoho sevření
vlastní nedůvěry, můžeme získávat tak, jak stanový postní řád Církve. Ten určuje i čas a to jsou ony
naše dušičkové svátky. Přesně je to ve dnech od 25. 10. do 8. 11. A jaké jsou podmínky?

1. Vykonat v nejbližší době svatou zpověď a být ve stavu milosti posvěcující a nemít zálibu ani
v lehkém hříchu. Tedy přijmout v důvěře milost Kristova odpuštění a v ní setrvávat.
2. Přijmout svaté přijímání a tak být stále spojený s Kristem. Každým přijímáním v těchto dnech
můžeme denně získat jeden odpustek pro duše v očistci, když se však také:
3. pomodlíme na úmysl papeže schválený text modlitby (např. některou z hlavních modliteb
v kancionále) a navštívím hřbitov, kde se pomodlím ještě za zemřelé.
Zakončil bych písní z kancionálu, která vyjadřuje to, o čem jsem psal: „ S vírou na ně vzpomínejme,
z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budem umírat“ (č. 924).
Přeji požehnané dušičkové svátky.
Zdraví a žehná + Otec Radek

Úsměv - Kardinál Leo Suenens
Usmívat se znamená dívat se na druhého očima Krista. Úsměv je jako jasný paprsek, který vyšel
z Boží tváře. Úsměv spojuje lidi, staví malý most, plodí důvěru. To znamená, že dělá z lidské
společnosti velkou rodinu a vytrhává člověka – byť by to bylo jen na vteřinu – z nepřátelské a
ledové bezejmennosti.
Úsměv je předchuť ráje. Je to takřka odraz jiného světa. Úsměv znamená zapomenout kvůli
druhému na sebe samého. Znamená stát se průhledným směrem k Bohu. Proto se úsměv tak
dotýká lidí a proto se instinktivně usmívají, když se naklánějí nad kolébkou dítěte – nad tím
nejkrásnějším, co země člověku nabízí.
Úsměv se dotýká toho nejlepšího, co je v člověku. Uvolňuje se původnost pod škraloupem tradice a
svoboda z podmínek omezenosti.
Jaký to blahodárný čin!

