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koj – bylo to něco velmi mimořádného. 
Když potom P. Ján Svorad skončil mod-
litby a vešel do domu, aby si odložil litur-
gické roucho, zůstalo mezi těmi, kteří stá-
li venku, úplné ticho. To jsme do té doby 
ještě nikdy nezažily. Jednohlasně se ze-
ptali, zda bychom se my nemohly modlit 
dále. To jsme, samozřejmě, udělaly rády 
a modlily jsme se, dokud nebylo tělo ze-
mřelého přeneseno na hřbitov. Byl to je-
den z „nejkrásnějších“, nejpokojnějších 
pohřbů, které jsme v misii zažili – a to 
všechno díky svátostem; jejich prostřed-
nictvím sám Pán jako lékař přišel ke své-
mu nemocnému dítěti, aby jako lék daro-
val sebe samého.

Kateřina, Viktorova dcera, okamžitě 
pochopila, že jen Bůh mohl takovýmto 
způsobem a tak rychle změnit jejího ot-
ce. Hned po jeho smrti začala pravidel-
ně přicházet na mši svatou a snažila se 
poznat modlitby a katechismus. Již po 
svých prvních návštěvách kostela řekla 
sestře Tereze: „Celý týden žiji ze mše sva-
té. Je obrovský rozdíl mezi obdobím, kdy 
jsem ještě nechodila do kostela, a mezi 
tím, jak je to nyní. Na duši jsem omládla 
určitě o deset let.“

Mezitím už Kateřina přijala svátost 
smíření a první svaté přijímání a v červnu 
2021 s velkou radostí i svátost biřmování.

Bůh jí daroval život

Bylo to v jistý první pátek roku 1997. 
Otce Thomase Höhleho, původem z Ber-
lína a tehdejšího faráře Talmenky, zavola-
li k umírající ženě do vesničky Kuročki-
no, vzdálené asi třicet kilometrů. Theklu 
Heinemannovou jsme znali velmi dobře, 
protože jsme každou neděli cestovali do 
této vesnice, kde žili převážně ruští Němci. Vesnice Zajcevo

Otec Thomas Höhle a Ves Thekla

Našel pokoj

Před pěti lety jsme poznaly 87letého 
Viktora Hammerschmidta ve vesnici Zaj-
cevo, která patří k naší farnosti Talmen-
ka. Byl již léta nemocný a nyní cítil, že se 
blíží jeho konec. Život mu ztěžoval velký 
neklid. Jeho situace byla pro něho již sa-
mo o sobě dost těžká, když ležel sám s vel-
kými bolestmi na úzké pohovce ve svém 
domě, ale ještě nesnesitelnějším byl pro 
něho příšerný strach, který mu namlou-
val, že Bůh mu neodpustí. Proto byl celý 
zatrpklý a bouřil se proti blížící se smr-
ti. Jeho švagrová ho opatrovala, jak nej-
lépe dovedla, a také jeho dcera Kateřina 
ho navštěvovala tak často, jak jen mohla. 
Avšak teď, když mu již žádný lékař ne-
dokázal pomoct, všichni kolem něho se 
cítili bezmocní a nevěděli si rady – jed-
na věřící z farnosti si všimla, jak je Ka-
teřina smutná, a zeptala se jí, co se děje. 
Když se dozvěděla, co tato rodina proží-
vá, dala jí dobrou radu: „Zavolejte kně-
ze.“ Viktor byl ještě jako dítě pokřtěn, ale 
jako katolík svoji víru nepraktikoval. Do-
konce – jako většina jeho kolegů v práci 
– se stal komunistou a své manželce Ma-
rii zakázal učit děti modlit se.

Když v polovině července 2016 přišel 
P. Ján Svorad k Viktorovi, ještě trochu sly-
šel a kývnutím hlavy dokázal reagovat na 
jednotlivá slova.

On sám si přál, aby přišel kněz. Ni-
kdy v životě se nezpovídal. Po nějaké do-
bě, kdy byl s ním P. Ján Svorad sám, za-
volal příbuzné a nás sestry do světničky 
a mohli jsme být přítomni při udělování 
svátosti pomazání nemocných. Co se dělo 
ve Viktorově srdci, neví nikdo. Avšak úči-
nek svátosti byl ohromující. Nastala úplná 
proměna, do pokoje nemocného vstoupil 
klid. Viktor se uklidnil a z ničeho nic do-
kázal svoji smrt přijmout. Příbuzní rádi 
následovali náš příklad a u jeho postele 
se spolu s námi modlili korunku Božího 
milosrdenství.

Když P. Jána Svorada potom zavolali 
na pohřeb, zesnulý byl v otevřené truhle 
doma na dvoře. Byl slunečný, ne příliš hor-
ký letní den na začátku srpna. Na dvoře se 
sešlo asi 50 příbuzných a sousedů, avšak 
jen hrstka z nich byla praktikujícími věří-
cími. Všichni ostatní buď zažili katolický 
pohřeb zřídka, anebo ho nezažili ještě ni-
kdy. Když kněz začal se slavností, nasta-
lo naprosté ticho. Na celém smutečním 
shromáždění až hmatatelně spočíval po-

Když přijde Pán
Apoštolské sestry Rodiny Panny Marie působí od roku 1993 v městě Talmenka 

v altajské oblasti na Sibiři. Během těchto let měly možnost spolu s kněžími do-
provázet mnohé nemocné a umírající lidi. K posilnění víry a jako povzbuzení nám 
přinášejí následující výjimečné zážitky, spojené se svátostí pomazání nemocných.
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Ves Thekla, jak jsme ji všichni nazývali, 
byla hluboce věřící žena, která vždy tou-
žebně očekávala neděli, aby mohla jít na 
mši svatou. Jednou nám svěřila své tajem-
ství: „Když v neděli přijmu svaté přijímá-
ní, do středy setrvávám v díkůvzdání a od 
středy se opět připravuji na přijetí svaté-
ho přijímání v neděli.“

Onen první pátek 76letou Theklu po-
stihla mozková příhoda. Sotva jsme se to 
dozvěděli, hned jsme s otcem Thomasem 
pospíchali za ní. Když jsme byli na místě, 
věřící se už modlili modlitby za umírající 
a všude hořely svíce. Bylo vidět, že Ves 
Thekla umírá. Byla již v bezvědomí. Otec 
Thomas jí udělil svátost pomazání nemoc-
ných, ale svaté přijímání už přijmout ne-
dokázala. Pak jsme se s ní rozloučili – 
mysleli jsme si, že navždy. Ale navzdory 
všem očekáváním to bylo jinak! Následu-
jícího dne se Ves Thekla po mnoha hodi-
nách hlubokého spánku znovu probrala.

Ještě nedávno její dcera Róza se slza-
mi vděčnosti opakovala: „Byl to oprav-
du zázrak! Všichni to tak viděli. Nikdo 
by si tehdy nebyl pomyslel, že další den 
bude ještě žít.“

Když jsme ji dva dny nato navštívili, 
seděla na posteli, byla při plném vědomí 
a hovořila s námi. Všichni, kdo to zaži-
li, její rodina, sousedé a i ona sama, by-
li stejného mínění: „Byl to skutečně zá-
zrak“, Pán Bůh jí prostřednictvím svátosti 
pomazání nemocných znovu daroval ži-
vot. Ves Thekla se zotavila a žila dalších 
12 let. V roce 1999 vycestovala se svojí 

o jedné staré ženě, která už léta leží na po-
steli, již nemluví a ani nereaguje, ale ani 
zemřít nemůže. Biskup se rozhodl tuto 
ženu jménem Perpetua okamžitě navští-
vit a udělit jí svátosti.

V domě stařenky poprosil sestru Ma-
rii Hildegardu, aby se společně s příbuz-
nými modlila ve vedlejším pokoji růženec, 
zatímco on se pokusí nemocnou vyzpoví-
dat. Jelikož to však nebylo možné, zavo-
lal přítomné do stařenčina pokoje, kde jí 
udělil svátost pomazání nemocných. Na 
jazyk jí položil i malý kousek hostie, kte-
rou však ona, žel, nedokázala spolknout. 
Biskupa to očividně trápilo a ptal se, zda 
tady konal správně, v Božím duchu. Pro-
to vnitřně prosil Pána o znamení.

Když se tento krátký, jednoduchý, ale 
dojemný obřad skončil, přistoupila sest-
ra Maria Hildegard k posteli stařenky 
Perpetuy, aby se s ní rozloučila jejich ob-
vyklým pozdravem „Pochválen buď Pán 
Ježíš Kristus“, a přitom se k ní sklonila. 
V tom okamžiku Perpetua otevřela oči 
a oběma rukama sáhla po misijním kříži, 
který naše sestry misionářky nosí na hru-
di, a políbila ho. Všichni byli překvapeni 
a užaslí. Pro biskupa to však bylo zname-
ní, o které prosil.

Dva týdny nato biskupu Josefovi 
Werthovi do Novosibirska zavolali pří-
buzní této staré ženy a oznámili mu ná-
sledující skutečnost: „Hned po vašem od-
chodu se Perpetua najednou postavila, 
udělala pár kroků a řekla: »Nyní již znám 
cestu.« Uložili ji znovu do postele, kde od 
té chvíle opět bez pohnutí ležela, až do-
kud deset dnů nato nezemřela.“

Z Víťazstvo Srdca 144/2022  
přeložil a upravil -dd-

Thekla (vpravo) v kruhu své rodiny v Německu

Biskup Josef Werth v roce 1997 při rozhovoru s bábuškami

dcerou do Německa, kde potom 8. čer-
vence 2009 už skutečně odešla na věčnost.

Nyní již znám cestu

V létě 1994 doprovázela sestra Maria 
Hildegard biskupa Josefa Wertha a otce 
Thomase na misijní cestě do města Ka-
men-na-Obi, vzdáleného pět hodin cesty 
vlakem. Už tři roky byl biskup Werth apoš-
tolským administrátorem tehdy největší 
diecéze na světě se sídlem v Novosibirsku.

Jak mnozí rusko-němečtí katolíci, tak 
věřící tohoto města již dlouho nevidě-
li žádného kněze. Požádali tedy biskupa 
Wertha, aby je navštívil, protože toužili 
po svátostech. Jelikož v širokém okolí ne-
byl žádný katolický kostel, celebroval bis-
kup Werth s otcem Thomasem mši svatou 
v soukromém domě, kde se shromáždili 
mnozí věřící. Potom biskupovi vyprávěli 
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OTCEM PRO KAŽDÉHO • ŽIVOTNÍ 
PŘÍBĚH ELIASE VELLY
Rozhovory vedl Václav Čáp • Předmluva 
P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Překladatel a laický misionář Václav Čáp 
několik let vedl rozhovory s maltským kně-
zem P. Eliasem Vellou (1941–2022), jehož 
působení v České republice zanechalo hlu-
boké duchovní stopy. Cílem bylo představit 

život tohoto výjimečného kněze a řeholníka minority od útlého 
dětství až po současnost. To se beze zbytku povedlo.

Jiří Brauner – Kartuziánské nakladatelství  
Váz., 150x225 mm, křídový papír, 256 stran, 300 Kč

REKTOR BEZ KYSLÍKU • KAPITOLY ZE ŽIVOTA 
MONS. JOSEFA POULA
Hubert Poul • Redakce Mgr. Martina Řehořová, PhD. 
Úvodní slovo Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

První životopis kněze, pedagoga, publicisty, ale také politické-
ho vězně a především muže, který se zásadním způsobem podí-
lel na formování bohoslovců jako rektor jediného kněžského se-
mináře v obtížném období přelomu 60. a 70. let 20. století. Bůh 
v osobě Josefa Poula (1910–1990) obdaroval celou generaci kně-
ží, z nichž také později vzešlo našemu ná-
rodu dvanáct biskupů. Duševní trýzeň, kte-
rá u mnohých vede k rezignaci, u jiných 
dokáže proměnit utrpení v aktivní vnitřní 
výkon, který týraným otevře dveře do krá-
lovství duchovní svobody a k většímu bo-
hatství jejich duše: Josef Poul toho byl ži-
voucím příkladem.

Virgo Art • Váz., 150x215 mm,  
192 stran, 399 Kč

PŘIPRAVTE CESTU PÁNU
Milan Hromník SJ • Ze slovenštiny přeložila 
Věra Všetičková

Meditace na všechny dny doby adventní, vychá-
zející z liturgického čtení příslušného dne. Kniha ob-
sahuje také krátký úvod k adventní liturgii.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., 120x190 mm, 88 stran, 
25 Kč po slevě (pouze pro čtenáře Světla), původní cena 119 Kč

ADVENT
Josef Janšta • Ilustrace Lucie Fričová

Příběhy ze života dětí a mládeže, příklady 
světců, svědectví, čtení na pokračování, mod-
litba na konci každého čtení – to vše tvoří sou-
bor na každý den adventu. Vyšlo jako první 
svazek edice Večerní čtení, která postupně za-
hrnula další období církevního roku.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Druhé vydání • Brož., A5, 128 stran, 97 Kč

ADVENT A VÁNOCE •  
SAMOLEPKY – OMALOVÁNKY – HRY – MODLITBY
Ilustrovala Sejung Kimová • Z francouzštiny přeložila Marie 
Benáková • Odpovědná redaktorka Ludmila Martinková

Chcete strávit krásný advent a Vánoce? Hle-
dání rozdílů, omalovánky, bludiště, spojovačky, 
puzzle, samolepky, vybarvování hry! To všechno 
tvoří 20 zábavných úkolů pro děti od 3 do 6 let.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 195x240 mm, 24 stran, 149 Kč
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