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KAŽDÁ DOBA JE PŘÍHODNÁ
KE KONÁNÍ DOBRA
Letošní postní dobu prožíváme zvlášť dramaticky. V naši
blízkosti zuří válka. Vyvolává silné emoce: strach, úzkost,
hrůzu, ale i soucit, pocit solidarity, účast v utrpení nevinných.
Na vlastní oči vidíme zlo, pláč a smrt, lidi utíkající před nebezpečím. To vše tak blízko nás.

Tato situace v nás povětšinou vyvolala reakci solidarity. Pozvedla se obrovská vlna pomoci. Odpovědí na zlo je velká
30. duben
sv. Zikmunda, mučedníka
snaha činit dobro těm, kteří se stali obětí války. V této naší
reakci na šok spojený s lidským utrpením chceme konat
dobro, postavit se na stranu slabých, zlo se nám příčí. Navzájem se v tomto postoji podporujeme. Vnímáme jakousi mezilidskou soudržnost. Je však potřeba vědět, že tyto individuální a hromadné emoce jednou zákonitě zeslábnou. Člověk není schopen prožívat nepřetržitý šok. Na hrozné
zprávy si zvykne, jinak by se naše psychika zhroutila. Smysly otupí. Je to už tolikrát ověřené. Tentokrát to nebude
jiné.
patronky Evropy

Co s tím? Je potřeba se posunout od emocionální reakce k rozhodnutí, které se zakládá na rozumném uvažování.
Emoce jsou součástí našeho života, je to Boží dar. Emocionální reakce v pradávné minulosti chránily člověka před
smrtí, která číhala všude. Avšak emoce nemohou být našimi dlouhodobými životními průvodci. Potřebujeme se dostat do roviny rozhodnutí: chci konat dobro také tehdy, kdy už to mnozí vzdají, kdy už to tak nebudu cítit. Reaguj
srdcem, pomáhej hlavou. Rozhodni se pro dobro s chladnou myslí, klidně s kalkulačkou nad bankovním výpisem,
soustavně, bez toho aniž by to musel někdo připomínat nebo podněcovat srdcervoucími obrazy. Ty už stejně brzo
přestanou fungovat. Stojí za to konat dobro moudře, s vědomím, že po únavě musím odpočinout, že po vypětí je
nutné zpomalit. Tak, abych byl dlouhodobě užitečný. Toto je pravá láska. Moudrá láska z kříže. Miluj bližního jako
sám sebe.
Za několik dnů budeme prožívat Květnou neděli. Po několikáté uslyšíme zprávu o Ježíšově slavnostním vjezdu do
Jeruzaléma. Velká sláva. Ježíš je prohlašován za krále. V evangelijním vyprávění je možné si všimnout, že se Ježíš
nenechá unést projevy lidského uznání. Ježíš ví, že hromadné emoce se vyčerpají, že za několik dnů budou lidé křičet:
„Ukřižuj“. Možná to nebudou ti stejní lidé, avšak celkový trend se úplně otočí. Emoce poženou dav k opačné reakci.
Když koncem února vypukla válka na Ukrajině, začal jsem zrovna v rámci četby breviáře sledovat příběh biblického
Joba. Byl to bohabojný a úspěšný člověk žijící naplněným, požehnaným životem. Až do chvíle, kdy dorazily rány.
Kromě života přišel o všechno. Jobovou reakcí byla slova: „Dobro bereme od Boha, a zlo brát nemáme?“ K tomuto
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napsal svůj komentář svatý papež Řehoř Veliký. Když se nám daří, nesmíme zapomenout, že o všechno můžeme
přijít. A nezapomínejme na Dárce, díky němuž všechno máme. A když zase prožíváme neštěstí, nesmíme si nechat
vnutit přesvědčení, že je to už konec, totální katastrofa. Máme dobrého milujícího Otce, který nám dával své dary
v době, kdy se nám dařilo a stejně tak nás bude obdarovávat, až se přežene zkouška. Zlo pomine.
Svatý Řehoř to vyjádřil těmito slovy: „Neboť každý, kdo
přijímá dary, aniž by se zároveň bál, že mohou přijít také
rány, nechá se unést radostí do velké výše, ale povznesený
v radosti se potom náhle prudce zřítí. A koho stíhají rány a
on se v čase trápení vůbec netěší z darů, které se mu poštěstilo dostat dříve, tomu zpustoší mysl naprosté zoufalství.“
Je tedy potřeba spojovat obojí, aby vždy bylo jedno druhému oporou: aby trápení v neštěstí zmírňovala vzpomínka
na Boží dar a zároveň aby předtucha trápení a strach z něj
tlumily radost z daru. Nuže, chce-li svatý člověk uprostřed
ran zkonejšit zjitřenou mysl, přemýšlí v bolestech neštěstí o
kráse darů a říká si: „Dobro bereme od Boha, a zlo brát nemáme?“
Ježíš na oslátku věděl, že nadšené volání davu má krátké
trvání. O několik dní později také věděl, že jeho utrpení na
kříži je přechodné. Věčná je Boží láska a život, který nebeský Otec dopřává svým dětem. A my chceme být jako náš
Otec: konat dobro. V době přebytku i v době nedostatku.
Každá doba je příhodná ke konání dobra. Ať nás v tom vede
Duch svatý.
P. Michal Krajewski
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JOEL: BŮH BUDE KONAT
V tomto krátkém článku otevřeme knihu proroka Joela. Zjistíme, že text rozdělený do 4 kapitol je sice stručný, ale
velmi hutný. Četba a výklad nepatří mezi záležitosti jednoho večera, pokud chceme nahlédnout pod pokličku autorových obrazů a přirovnání. Zkusme tedy poodhalit poselství, které nám Bůh chce, skrze tohoto starozákonního proroka
předat. Možná nás opět překvapí, jak aktuální jsou myšlenky dávných dob i v situaci naší současnosti.
Charakteristika knihy
Joel, syn Petúelův, je v knize uveden jako prorok, který přijímá Hospodinovo
slovo. Dá se předpokládat, že působil v Jeruzalémě. V jaké době vznikla kniha
jeho proroctví je velmi těžké říci, protože oproti jiným prorockým spisům neuvádí jména králů, za jejichž působení prorok působil. Většina dnešních badatelů
se přiklání k době poexilní, tedy nejpozději v 6. st. př. K. Kniha se v hebrejském
znění sestává ze 4 kapitol, přičemž latinská Vulgáta ji později rozdělila pouze na
3 kapitoly. V Českém ekumenickém překladu máme uvedeny obě varianty číslování veršů a kapitol.
Svým stylem se kniha Joel nevymyká standardu ostatních prorockých textů. Najdeme zde mnoho literárních obratů jako jsou merismy, paralelismy, rétorické
otázky, metafory, aliterace, chiasmy, nicméně v knize objevíme i texty ironické,
kontrastní, nebo velmi důrazné. Vzniká tak text, který je velmi bohatý nikoli pro
množství slov, ale pro vnitřní vazby, které v sobě skrývá.
Příběh knihy Joel
O čem vlastně je kniha Joel? Na tuto základní otázku nenacházíme jednoduchou
odpověď. V první části (1,1-2,11) se vypráví o soudu nad Jeruzalémem. Nejprve Joel připomíná pohromu, kterou
způsobily kobylky na úrodě. Poté se dozvídáme o jiné armádě, která podobným či ještě horším způsobem zpustoší
vyvolený národ. Není jasné, jestli Joel pokračuje v popisu kobylkové pohromy, nebo zde má již namysli lidsku armádu, která hrozí zničit Izrael. Druhá část knihy (2,12-17) mluví o výzvě k pokání neboli navrácení se k Hospodinu.
Třetí část (2,18-4,21) postupně popisuje záchranu, spásu, kterou Bůh přináší svému lidu, když obnovuje, co bylo
zničeno. Tato krátká kniha nám tedy svým textem ukazuje dynamiku dějin spásy, kdy je národ od Boha vzdálený
nechán napospas nepřátelům, jenž ho pustoší. Pokání a návrat k Hospodinu způsobí obnovu celého národa.
Hlavní témata knihy
Mezi klíčová témata knihy Joel patří „Den Hospodinův“. Tento pojem označuje čas, ve kterém bude Bůh jednat. Kdy
převezme iniciativu a mocným způsobem vstoupí do dějin a zasáhne ve prospěch svého lidu. Další důležitý obraz
knihy Joel mluví o vylití Hospodinova ducha (3,1). Dovídáme se, že nositelem Božího ducha bude každý člověk,
mladý či starý, muž či žena, otrok či svobodný. Díky tomuto vylití ducha budou lidé schopni prorokovat. Tady je
třeba si připomenout, že proroctví není předpovídání budoucnosti. Proroctví je Boží slovo, které se konkrétně dotýká
srdce člověka. Ten pak toto Boží slovo hlásá dál. Navíc jde o silný zážitek Boží blízkosti. Toto zaslibuje kniha Joel
každému. Vnímáme, jak se toto proroctví naplňuje o Letnicích. Proto je o slavnosti Seslání Ducha svatého čteno
právě toto čtení z proroka Joela.

Citáty:
2,12

Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.

2,21

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.

3,1

I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci
budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.

4,1

Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma.
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DOPISY DO PŘEDPEKLÍ

TÓBIT, SYN TÓBIELŮV
V městě Šumbarku, v pátém roce panování zemana Potácivého

Tóbite,
píši Ti proto, abych umenšil dluh, který vůči Tobě máme. Abych Ti – konečně – poděkoval za Tvou vytrvalost ve víře předků, dobrotu a statečnost. Za všechno, co tolik chybí ve světě, v němž žijeme. Za svého dlouhého
života ses žádného vděku nedočkal; naopak, byl jsi vystaven posměškům, ústrkům a úkladům. Nikdo z Tvých soukmenovců a sousedů Ti nerozuměl, nechápal Tvé pohnutky a Tvé jednání, jež se tolik lišilo od běžného standardu.
Byl jsi pro ně potížista, který lpěl na starých obyčejích a uplatňoval je na nevhodných místech v nevhodném
čase. Namísto aby ses přizpůsobil životu či spíše živoření ve vyhnanství, abys splynul s davem a co nejméně na sebe
upozorňoval, konal jsi všemožné dobré skutky a pomáhal živým i mrtvým. Ano, i těm, kdo zahynuli rukou tyranského
krále, jsi poskytl řádný pohřeb dle Božího zákona.
A pak jednou, když jsi celou noc kopal další tajný hrob a k ránu znaven usnul na dvoře, Ti ptačí trus oslepil
zrak a Tvůj život se od základů změnil. Najednou jsi byl Ty sám odkázán na milosrdenství druhých. Po dlouhá čtyři
léta jsi neviděl slunce ani tváře svých blízkých.
Skláním se před Tebou v hlubokém obdivu, že jsi nezatrpkl a nezačal zlořečit lidem i Bohu. Ani ve chvílích
největšího zármutku jsi nespílal druhým, namísto toho ses kál z domnělých vlastních hříchů a volal k Hospodinu,
aby Tě vzal k sobě.
Tvůj příběh končí happyendem, když se vrací Tvůj syn Tobijáš, kterého jsi poslal pro prozíravě ukryté peníze, nejen se stříbrem, ale i s manželkou a zázračným lékem na Tvou slepotu. Samozřejmě si takový šťastný konec
zasloužíš a já Ti ho ze srdce přeji, přesto mne mnohem více oslovuje to, co mu předcházelo.
Také já musím ve svém životě řešit podobná dilemata jako
Ty, byť nejsem vystaven přímému
pronásledování a útlaku. Zákon
předků, zákon Hospodinův, je znevažován, relativizován a zapomínán. Čelím stejnému nepochopení a
odmítání.
Čtu si Tvůj příběh, odsunutý kamsi mezi apokryfy a takřka
zapomenutý, a uvědomuji si, že není
jiné cesty. Musím to dělat jako Ty.
Musím se starat o svou rodinu i o ty,
které mi Bůh posílá do cesty. Ne
proto, že se to vyplácí – to spíše naopak –, ale proto, že je to správné.
Takový je Hospodinův zákon či
spíše záměr, takto nás stvořil, byť
bychom se tomu bránili sebevíc.
Ano, v tomto porušeném světě se dějí špatné věci. Dějí se i dobrým lidem jako Tobě. Dějí se i přesto, že se
snažíme konat dobro. Mnohdy na to doplatíme. Někdy nám – stejně jako Tobě – budou kálet na hlavu. Někdy budeme
muset strávit dlouhý čas v temnotě. Máme pouze jedinou jistotu.
Bůh o nás ví a provází nás na všech spletitých cestách. Právě ve chvílích, kdy naše oči zakalí slepota beznaděje, posílá svého anděla, aby nás dovedl k onomu pohádkovému happyendu.
Pavel Obluk
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MARKÉTA PEICHLOVÁ
13. března se na faře v Bludově uskutečnila přednáška o misijní dobrovolnické službě „Krok pro Keňu a Namibii“. O své osobní zkušenosti
si s příchozími povídala Markéta Peichlová, mladá paní učitelka pocházející z Bludova. Při této příležitosti jsme slečnu Markétu poprosili
o rozhovor. Pro čtenáře Tam&Tamu to není host úplně neznámý.
V říjnu v roce 2019 s ní vedl rozhovor farář bludovské farnosti o. Otto
Sekanina. V tehdejším rozhovoru jsme ji zastihli přímo na misiích
v Keni. Jaké byly její další cesty, hlavně ty misionářské😊, co dělá nyní
a jaké má další plány, se dovíme nyní.
Jaká je u mladé dívky motivace odjet na misie?
Už jako malé dítě jsem chtěla jet do Afriky pomáhat chudým lidem. Říkala jsem rodičům, že až vyrostu, tak tam určitě pojedu. O pár let později,
to už jsem studovala na univerzitě, jsem se účastnila Celostátního setkání
mládeže v Olomouci a narazila jsem tam na stánek Adopce nablízko.
Jednalo se o salesiánský projekt vysílající mladé dobrovolníky do rozvojových zemí světa. A stará touha se znovu probudila. Později, stále na
CSM, jsem byla na přednášce o úplně jiném tématu a ve chvíli, kdy přednášející řekl, že „svatost neznamená, že musíte jet zrovna do Afriky,“ já
věděla, že opak je pro mě pravdou. Jako bych vnímala, že mi Bůh říká: „Ale můžeš. Markétko, jestli chceš, tak
můžeš.“ A já ucítila, že opravdu chci. Celý zbytek CSM mě oslovovaly promluvy přednášejících i kazatelů typu:
„Když cítíte, že vás Bůh k něčemu vede, musíte se rozhodnout,“ „Vy mladí máte dělat velké věci!“ „Všichni máme
mít podíl na misiích.“ apod. A tak jsem se pod tíhou velikosti rozhodnutí Bohu zavázala k tomu, že pojedu – a ráda.
Po vystudování vysoké školy – studovala jsem první stupeň a speciální pedagogiku – jsem nějak vnitřně cítila, že už
je správný čas sen naplnit – mám po studiu, nemám rodinu a jsem mladá. Teď můžu.
Asi se nestačí jen rozhodnout, co pro to všechno musí člověk udělat?
Čekal mě roční přípravný kurz misijního dobrovolnictví Cagliero u salesiánů – konkrétně u Salesiánské asociace
Dona Boska (SADBA), která připravuje a vysílá laiky jako misijní dobrovolníky do celého světa, kde se věnují
chudým a jinak znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Dobrovolníci jsou vysíláni do salesiánských středisek v
zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času a vzdělání. Příprava trvala rok.
První polovina byla spíše věnována naší motivaci, zda je dobrá, zda je správný čas na odjezd a tak, a v té druhé jsme
se spíše zaměřovali na to, kam pojedeme. Jednalo se o osm víkendů, ve kterých jsme absolvovali přednášky o salesiánské pedagogice, psychologii, zkušenostech bývalých dobrovolníků, krizových momentech dobrovolné služby,
očkováních, vyřizování víz atp. Čekal nás i zátěžový víkend, při kterém jsme mimo jiné v rámci sebepřekonávání
skákali z mostu (když jsem skočila, věděla jsem, že zvládnu odjet do Afriky😊), dále jeden praktický víkend, kdy
jsme organizovali volnočasovou akci pro děti, a duchovní obnova, na jejímž konci jsme se rozhodovali, jestli chceme
vyjet na dobrovolnou službu a kde by to mělo být.
A kam jste se nakonec rozhodla odcestovat?
Navrhovala jsem Keňu, kde bývalá dobrovolnice učila malé děti. Zaujalo mě to, protože jsem také vystudovaná
učitelka. A salesiáni měli stejný tip, tak to bylo jasné – mé kroky povedou do Keni. Vždy jsem snila o Africe, a proto
jsem si vybírala mezi africkými anglicky mluvícími zeměmi. A zároveň jsem chtěla takovou zemi, kde už dobrovolník byl a já mohla pokračovat tam, kde on začal.
Na jak dlouho jste tam odjela?
Já jsem měla jet do Keni na rok, ale po 7,5 měsících jsem se musela vrátit zpátky kvůli první vlně koronaviru. Situace
tam byla velmi dramatická, ze dne na den se rušili lety, zavírali se hranice, nikdo nedokázal říct, jak se to bude
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v Africe dále vyvíjet. Bylo nám řečeno, že když se zavřou hranice, můžeme
tam být roky zavřené. Srdcem jsem byla stále u dobrovolné služby a nechtěla
jsem zemi opustit, a proto jsem se rozhodovala zůstat. Jenže začalo docházet
k napadávání bělochů, kteří byli domorodými obyvateli obviňováni, že tam covid zavlekli oni. Přestala jsem se tam cítit dobře a bezpečně, dokonce jsem zaznamenala házení kamenů na bělochy. Nakonec keňský prezident vyzval
všechny občany, aby se odebrali do své vlasti, a tak mě čeští saleziáni povolali
zpět domů.
Kolik dobrovolníků tam s vámi pracovalo?
Běžně se na jedno místo posílá jeden dobrovolník, ale do Keni jsme byly poslány dvě dobrovolnice, protože místní komunita měla dvě střediska, ve kterých
bylo dost práce i pro více dobrovolníků.
V kterém městě jste konkrétně pracovala?
Pracovala jsme v okrajové části hlavního města Nairobi. Zde bylo salesiánské
středisko pro děti v nouzi. Centrum slouží jako základní škola s internátem pro
kluky z chudých rodin ze slumů a pro tzv. street boys – kluky bez domova žijící na ulici. Chod centra zajišťují tři
kněží, pomáhají jim tři řeholní bratři, dále tu studují i prenovicové a každý den sem dochází pár zaměstnanců. V areálu centra se nachází salesiánský dům, kaple, základní škola, internát pro kluky, jídelna, venkovní i vnitřní hřiště,
farma a dílny – vše obehnáno vysokou zdí chránící před zvěří i nebezpečnými lidmi. Pro mnohé kluky je toto místo
opravdovým domovem, kde je postaráno o jejich životní potřeby, kde se cítí v bezpečí, šťastní mezi kamarády a kde
mohou získat vzdělání potřebné k lepšímu životu, protože díky němu mají šanci sehnat práci. Sociální pracovníci
vyhledávali děti, které nechodí do školy, převážně ze slumů. Děti se u nás učily i bydlely tři měsíce a pak na měsíc
šly domů. Poté opět nastoupily na tři měsíce a měsíc byly doma. A tak se to stále opakovalo.
Mohla byste čtenářům přiblížit, co je to slum a jak konkrétně v Nairobi vypadal?
Slumy jsou chudinské čtvrtě postavené z improvizovaných malých chatrčí, které se nacházejí na předměstích velkých
afrických měst. Domy zde byly nalepené na sebe – byly to spíše takové boudy dvakrát tři metry, taková malá místnost, kde žije velká rodina. Je tam hliněná podlaha, někde je i postel, jinde ne. Rodina má jen minimum věcí. Mezi
domy vede jen velmi úzká ulička, všude je nepořádek, smrdí to tu… Je zde vysoká kriminalita, výjimkou nejsou
drogy, vraždy, prostituce. V noci se lidé musí zamykat, protože je to tu velmi nebezpečné. Já jsem do slumu chodila
pouze se sociálním pracovníkem.
Stalo se konkrétně něco nepříjemného přímo Vám?
Nepříjemné věci tu jistě byly. Ne přímo útok, ale spíše nepříjemné situace vycházející z jiného postavení ženy
v zdejší společnosti. Udělala jsem vše správně, ale přesto jsem se dostala do určitého konfliktu. Na středisku pracoval
jeden keňský dobrovolník a ten na mě volal, že jsem si nechala někde klíče. Protože tam byl hluk, zakřičela jsem na
něj, ať je tam nechá, že si je potom vezmu. Ale on si to vyložil, že na něj křičím, a chtěl mi dát facku. Zarazilo ho,
že na něj křičí žena, to se na muže nesmí. Já to ale nemohla vědět a nedošlo mi, že by tato situace mohla vyvolat
napětí.
Jaká byla Vaše pracovní náplň?
Dopoledne jsem pracovala ve školce. Docházela jsem do slumu, který byl od střediska vzdálený dvacet minut. Měli
tam i kostel, farnost, postavili si tam i školku. Zde jsem učila děti od tří do čtyř let, které odtud přímo pocházeli nebo
přicházeli z masajské osady vzdálené 40 minut. Děti se musí už v tomto věku naučit základy čtení, psaní, počítání a
rovněž angličtiny. Angličtinu z domu neznají, ale je to pro ně formální jazyk, který musí znát. Docházka do mateřské
školy je pro děti povinná a pro přijetí na ZŠ musí splnit přijímací zkoušky. A i když se mi to na začátku zdálo
nemožné, během jednoho semestru děti začnou opravdu mluvit plynně anglicky a naučí se základy všech dovedností.
Učí se jen v anglickém jazyce, svahilštinu a kmenové jazyky žáci nesmějí používat. Pro ty nejmladší děti je to těžké,
proto jsem používala spolu s anglickými slovíčky někdy i svahilská slovíčka pro lepší pochopení. Angličtina je ale
v Keni nutností a bez její znalosti není možné studovat dál. „Usikule hii kalamu,“ zněl povel k neokusování tužky.
Ano, první týdny byl úspěch, když děti seděly v lavici, netrhaly sešity a nejedly tužky. Vyučování začínalo zpíváním
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s pohybem a recitací veršů z Bible, čtení a psaní v anglickém jazyce, následovala přestávka s pobytem venku, matematika a ve dvanáct hodin děti dostaly oběd a šly domů. Na oběd měly každý den gideri – fazole vařené s kukuřicí a
mrkví nebo sikumawiki (hořkou trávou), popř. špenátem. Děti byly zvyklé už od tří let chodit do školky samy. Na
oběd jsem se vracela zpět do střediska a odpoledne jsem zde měla doučování školních děti a sportovní aktivity, např.
volejbal či fotbal. Večer mě čekala tzv. večerní škola, kdy jsem dětem pomáhala psát domácí úkoly, procvičovat
látku aj. Měla jsem na starosti 40 kluků z první, druhé a třetí třídy.
Učila jste jenom kluky?
V Africe jsou vybudovaná střediska buď pro kluky, nebo pro holky. Vzdělávají se zvlášť. Některá střediska jsou i
rozlehlá, tak tam mohou být i obě školy, zvlášť pro chlapce a zvlášť pro děvčata. Je to ale těžké, škola je sice povinná,
ale když rodiče v měsíční pauze do školy zpět dítě nepošlou, mohou ze školy takto vypadnout a už se nevrátí. Rodiče
musí na školu přispívat, aby si školy vážili. Kde byly školy zadarmo, stávalo se, že si děti nechtěli ze školy vzít zpět
domů. Rovněž se občas stalo, že jsme poslali děti po skončení školy domů, a ony nenašly rodiče doma. Těžko říct,
kde rodiče skončili. Děti pak musely nějak přežívat, chytly se gangu, pro který musely krást, a takto často končily na
drogách.
Jaký byl Váš časový režim?
Má dobrovolnická náplň byla bohatá, program mi začínal v 5:45 ráno a končila jsem v
21:30 večer s hodinovou přestávkou během
dne. Ráno jsme měli společnou modlitbu komunity v kapli, kde jsme se modlili ranní
chvály (naštěstí v angličtině, ne svahilštině),
půl hodiny rozjímali Písmo a měli mši svatou, na kterou se k nám připojili i kluci z internátu (ti vstávali 5:30 na ranní hygienu,
starší žáci už ve 4:30, aby měli čas na studium). Následovala snídaně a po ní odchod
do školky, kde jsem učila v baby class Poté
byl oběd, doučování na ZŠ, sporty s kluky
z internátu a večerní třída. Následovala večeře, růženec a večerní modlitby v kapli se
slůvkem na dobrou noc od salesiánů, nakonec společné sledování zpráv v knihovně.
Bylo toho hodně, ale neměnila bych. Věděla
jsem, že svoji náplň mám jako střiženou na míru, cítila jsem se potřebná a můj čas byl dostatečně využitý.
A vrátila jste se do Keni po covidové krizi zpět? Místo celého roku jste tam byla vlastně jen sedm měsíců.
Chtěla jsem se moc vrátit. Měla jsem tam „svoje“ děti, s kterými jsem byla moc šťastná a vlastně jsem se s nimi
ani nestihla pořádně rozloučit. S kluky z internátu jsem byla odpoledne, večer a o víkendech. Sto pět kluků mi bylo
tou dobou rodinou, nejbližšími lidmi a skutečnými přáteli. Nešlo už jen o práci jako ve školce. Ale právě proto,
že jsme spolu trávili veškerý dlouhý čas po několik měsíců, šlo o velmi blízké vztahy. Jenže ve chvíli, kdy jsem se
už vrátit mohla, na tomto konkrétním místě už nebylo místo. Přijali tam řeholníky a já tím pádem stála před otázkou,
kam půjdu. Nakonec přišla nabídka odletět do Namibie a pracovat zde opět jako učitelka na základní škole. Saleziáni
mají svá střediska po celé Africe. A tak jsem v červenci 2021 odletěla do Namibie. Byla jsem zde půl roku a 4. ledna
2022 jsem se vrátila zpět do České republiky.
A jaké to bylo v Namibii?
Bylo pro mě těžké, že jsem se nemohla vrátit do Keni. Na návrat jsem čekala vlastně rok a čtyři měsíce, a nakonec
jsem skončila někde jinde. Ale i zde to bylo pro mě šité na míru. Učila jsem jeden den v týdnu na základní škole na
vesnici a čtyři dny na středisku ve městě. Z toho dva dny jsem vyráběla různé pomůcky a dva dny jsem učila v různých třídách a ukazovala zdejším učitelkám, jak učíme v Evropě. Snažila jsem se, jak jsem mohla – připravovat se
a učit. Byla to moc hezká zkušenost. Na vesnici jsem učila předškolní třídu a ve středisku první až třetí třídu. Odpoledne jsem se dětem v mimoškolní činnosti, hráli jsme společně volejbal, basketbal, fotbal, já jsem měla pro ně i
různé deskové hry.

strana 8

Tam&Tam – číslo 4, ročník 13, duben 2022

A kde jste konkrétně byla?
Ve městě Rundu, to je na Namibii větší město, u nás rozlohou něco mezi městem a vesnicí. Namibie má pouze dva
miliony obyvatel. Na mnoha místech jsou rozsáhlé pouště či savany. Město Rundu se nachází v polopoušti Kalahari.
A viděla jste i jiná místa?
Když jsem byla na dobrovolné službě v Keni, cestovala jsem do Tanzánie, kde bylo desetidenní setkání pro dobrovolníky. Bylo to hezké setkání, kde jsme si mohli vzájemně popovídat o problémech, i radostech, které jsme při své
práci prožívali.
Nechtěla jste v Namibii zůstat déle?
To, že se vrátím za půl roku, bylo dané. Je určitá zkušenost, že kdo zůstane na misiích déle než rok (a to by byl
s předchozí zkušeností v Keni i můj případ), má po návratu větší problém se vrátit do normálního života, do předchozích vztahů, rodiny a tak, je jakoby ztracen…
A jaké máte další plány? Láká vás to – ještě se někdy vrátit?
Afriku miluji a chybí mi mé děti a kamarádi. Cítím ale, že jsem naplnila dobrovolnickou službu, a nevím, zda je něco
víc pro mě dobrá cesta. Jako laik už na misie jet nemůžu, ale přemýšlím o tom, že bych se vrátila třeba jen na
prázdniny.
Čím by měl být vyzbrojen (myslím vnitřně) každý dobrovolník, který chce jet na misie?
Musí si uvědomit, že přijdou těžké situace, na které bude sám a nebude mít kolem sebe nikoho blízkého a že se bude
muset spolehnout jen na sebe. Já osobně jsem se v některých chvílích hodně bála. A hodně mi pomáhala moje víra a
to, že mám za sebou Boha. Když jsem neměla sílu, neměla jsem tam nikoho jiného než Boha, a to zocelilo mou víru.
Přes saleziány jezdí málo nevěřících, proto je to dobrá volba právě pro křesťany. V Namibii jsem už měla více zkušeností, a proto jsem tam dokázala být klidnější, mírnější. V Keni jsem byla více plná emocí. Každý dobrovolník by
měl mít srovnané své hodnoty a neslevovat z nich. A dělat jen to, co je dobré a užitečné.
Jaké byly Vaše pocity při návratu z obou zemí? Musela jste se nějak složitě aklimatizovat?
Po návratu z Keni aklimatizace byla opravdu těžká. Musela jsem narychlo opustit místa, kde jsem byla šťastná, a
nevěděla jsem, zda se s dětmi a lidmi tam vůbec někdy uvidím. Nevěděla jsem nic. Z každé situace jsem se třásla,
nebyla jsem psychicky na takovou změnu připravená. Saleziáni doporučují, aby dobrovolník, který se vrátí z misií,
navštěvoval nějakou dobu psychologa, který mu pomáhá s adaptací a zpracováním misijní zkušenosti. Po návratu
jsem toho využila a byla jsem ráda, protože mi to hrozně pomohlo. Měla jsem pocit, že jsem se třásla vnitřně, hlavou
je člověk ještě v Africe, tělem tady. Není smířený, bylo to opravdu ze dne na den. Když jsem se vrátila z Namibie,
bylo to jiné, psychika byla nastavena jinak. Věděla jsem, kdy se vrátím, a vrátila jsem se hned do „děje“. Nastoupila
jsem jako učitelka 5. A v Olomouci. A jsem zde moc spokojená. V Africe jsem učila malé děti, teď jsou to páťáci,
puberťáci, děti z paneláku. Zároveň jsem angličtinář v ročníku. Práce mě moc baví a určitě chci zůstat ve školství.
Máte čas na své zájmy? A jaké to jsou?
Svůj čas nyní trávím hodně s mým skvělým přítelem, který na mě čekal po celou dobu, co jsem byla v Namibii,
nebo rodinou. Mým koníčkem je moje práce. Protože jsem v České republice vlastně začínající učitel, dají mi přípravy hodně zabrat, ale nevadí mi to. V Zábřehu rozjíždíme ve farnosti kurz Alfa, tak ráda pomůžu. Vždy jsem
vedla spolčo, do budoucna bych se k tomu chtěla vrátit. Hraji na kytaru, na klavír a mám ráda sport. O prázdninách
pojedu na tábor pro nevidomé děti.
Jaké jsou Vaše vzory? Máte nějaké?
Jednak je to moje patronka – Johanka – ta mě oslovila odvahou, nebo Don Bosco, kterého mám velmi ráda a určitě
je mým vzorem při práci s mládeží. Hodně mě oslovují knihy od P. Marka Orco Váchy, který v nich klade důraz na
vlastní odpovědnost za sebe i církev a také zdůrazňuje, že se člověk nemá bát dělat velké věci.
Co říci závěrem?
Bůh ví, jak nás učinit opravdu šťastnými. Ač je to nepředatelné, svoji zkušenost bych přála každému z vás. Zažít tu
krásu Afriky. Vidět červenou hlínu, cítit pach všudypřítomného prachu, těšit se z chumlu radostných dětí běžících
k vám a z daleka volajících „Teacher Markéta!“ Zažít chvíle slz či smíchu ze společného štěstí. Cítit, že jste na
místě, na kterém máte být, a děláte, co máte právě dělat. To bych vám všem ze srdce přála.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

Edel Mary Quinnová
(*14. září 1907 Kanturk, Irsko –
† 12. května 1944 Nairobi, Keňa)

Ctihodná Edel Mary Quinnová byla irská katolická laická misionářka. Ve
věku dvaceti let vstoupila do dublinské Mariiny legie a pomáhala chudým v městských slumech. V roce 1936, v pokročilém stadiu tuberkulózy, odjela vykonávat misionářskou činnost do východní a centrální Afriky. Sedm let zakládala pobočky Legie v dnešní Tanzanii, Keni, Ugandě, Malawi a na Mauritiu. Podlehla své nemoci
v Keni ve věku 36 let. Svým krátkým životem na této zemi ukázala, jak mnoho lze
dokázat, pokud máme víru a silnou vůli. Papež Jan Pavel II. ji prohlásil za ctihodnou
dne 15. prosince 1994.
Edel Quinnová se narodila v jižním Irsku jako nejstarší z pěti dětí Charlese
Quinna a jeho ženy Louisy. Čtvrtý den po narození byla pokřtěna v místním kostele.
Své jméno dostala díky nepozornosti kněze. Rodiče ji chtěli pojmenovat Adéle
podle sestry paní Quinnové. Kněz však rozuměl Edel (patrně od edelweis – protěž).
Edel byla pravnučkou Williama Quinna, který se usadil v západoirském Tuamu, aby
zde postavil katedrálu Panny Marie. Edelin otec byl bankovní úředník a rodina se
často stěhovala po celém Irsku podle toho, do které bankovní pobočky byl otec přeložen.
Stejně jako zbytek rodiny i Edel zbožňovala sport. Byla kapitánkou kriketového týmu, hrála tenis. Milovala
jízdu na kole a tanec. Hodně četla. Po dokončení základního vzdělání odešla na krátkou dobu do internátní školy v
Anglii. Učitelky ji popisovaly jako rozenou organizátorku, plnou života, pilnou, pečlivou a stále radostnou. Byla
nebojácná a vše přijímala s klidem.
Její internátní vzdělávání muselo být předčasně ukončeno. Rodina se stěhovala do Dublinu a potřebovala
finanční pomoc i od Edel. Ve svých 19 letech se začala živit jako sekretářka. O rok později se ocitla na křižovatce.
Její francouzský zaměstnavatel se do ní zamiloval a požádal ji o ruku. Edel však již od mládí cítila výzvu k řeholnímu
životu. Přála si vstoupit ke klariskám, žít v úplném pokání a modlitbě. Čekala jen na okamžik, až rodina nebude
potřebovat její pomoc a plat.
Život Edel se zdál být stejný jako u ostatních dívek jejího věku. Většinu dne zabrala práce v kanceláři, večer
pomáhala matce v domácnosti nebo se starala o výchovu a rekreaci dívek – členek klubu Loreto Social Club. Snažila
se každý den zúčastnit mše svaté a přijmout eucharistii. V neděli navštěvovala více mší, někdy i všech pět, které se
v Dublinu sloužily.
V r. 1921 vzniklo v Dublinu hnutí katolických laiků – Mariina legie. Edel se stala její členkou v r. 1927.
Legionáři se snaží najít cestu k lidem, aby jim svou láskou a příkladem zprostředkovali evangelium. Usilují o oddanost Panně Marii, sjednocují se s ní v lásce, odvaze a pokoře. Jsou si vědomi toho, že úspěšní mohou být jen tehdy,
budou-li zajedno s ní a skrze ni s Kristem. Mariina legie je rozšířena téměř ve všech zemích světa. Má přes tři miliony
aktivních členů a velký počet pomáhajících (modlících se) členů. V našem bezprostředním okolí působí Legie v
Litovli a v Olomouci. Základem je společenství – presidium, které se pravidelně schází každý týden na schůzce s
pevným řádem: modlitba růžence, duchovní četba, studium, zprávy o vykonané práci jednotlivých členů, duchovní
slovo a přidělení práce na příští týden. Mezi týdenní úkoly patří např. návštěvy v nemocnicích s knězem, návštěvy
domovů důchodců, rodin, zprostředkování svátostí apod.
Legionáři jsou zavázáni ke dvěma hodinám apoštolátu týdně. Edel apoštolovala pět večerů týdně, navštěvovala opuštěné a staré lidi, kteří potřebovali dlouhé hodiny rozhovorů. V rodinách se snažila propagovat úctu k Nesvětějšímu Srdci. Docházela také do místní nemocnice a pomáhala chudým v dublinských slumech. Po dvou letech
jí byl svěřen delikátní úkol, věnovat se dublinským prostitutkám, oslovovat je na ulicích, navštěvovat ve veřejných
domech.
Edel stále počítala se vstupem do řádu klarisek. Hábit byl již ušitý, datum přijetí stanoveno na začátek roku
1932. Její plány se však mění. Edel začíná krvácet z plic a podrobí se důkladné lékařské prohlídce, která diagnostikuje
tuberkulózu. Následuje 18 měsíců v sanatoriu.
Do svého deníku si Edel napsala. „Bůh nedává neužitečnou ránu, pokud ji neučiníš neužitečnou Ty svou
netrpělivostí.“ Edel všechno své trápení obětovala za Legii. Po 18 měsících ze sanatoria o své vůli odešla. Zdálo se
jí, že vede pasivní život, její zdravotní stav se nelepšil. Navíc její léčení stálo rodinu hodně peněz. Edel si na své
zdravotní potíže nestěžovala, vypadala dobře, působila šťastným a radostným dojmem, takže si lidé mysleli, že se
uzdravila. Začala opět pracovat; jako členka Legie cestovala po Irsku a získávala nové členy. Na ústředí Mariiny
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legie přišla s myšlenkou, zda by mohla odjet do Anglie a působit zde jako legionářka, navzdory odloučení od rodiny
a přátel.
Tehdy však dorazila do Mariiny legie žádost o nové posily od misionářů z Afriky. Vedení váhalo kvůli Edelině nemoci, ale africké podnebí se překvapivě jevilo příznivější a vhodnější než drsné irské počasí. Edel nadšeně
souhlasila. Avšak někteří lidé, kteří už v Africe byli, ji od tohoto kroku zrazovali. Poukazovali na nebezpečí pro
samotnou ženu, na obrovské vzdálenosti, které je potřeba překonávat, na horko a prach, na husté tropické deště trvající dva nebo tři měsíce, které zničí cesty…. Edelina odpověď nakonec všechny rozesmála: „Vím, co je přede mnou
a je to přesně to, co hledám. Pojedu s otevřenýma očima. Neočekávám, že bych jela na piknik.“
Edel si byla vědoma, že je vážně nemocná a že jí kdykoli může vypovědět zdraví. Nebála se však utrpení,
říkala, že láska žije z oběti a každý skutek zbožnosti či lásky, je-li konán s vírou, Bůh „dotuje“ vkladem své milosti.
Dne 24. října 1936, ve věku 29 let, odplula do keňského přístavu Mombasa. Během sedmi let založila společenství Mariiny legie nejen v Keni, ale i v Tanzanii, Ugandě, Malawi a na Mauritiu.
Obtíže byly od počátku obrovské, ale Edel se s neochvějnou vírou a odvahou postavila každé výzvě. Edel
byla ženou s vlastními názory, schopná vést druhé, ale také ženou hlubokého vcítění a velké pokory. Když ostatní
váhali, její neměnná odpověď byla: „Důvěřujme Panně Marii. Naše Paní se o věci postará.“
Vážným problémem bylo nepřátelství mezi rasami. Jen v Keni žilo dvacet různých kmenů, které mezi sebou
nekomunikovaly. Legie však učí, že každá větší nemožnost může být rozdělena na řadu menších možností a každý
by se měl pokusit o první krok. Ačkoli není možné dosáhnout vrcholu hory jedním krokem, můžeme vždy slézt jednu
skálu a jít ke druhé.
Začala navštěvovat nemocnice, nabídla se k výuce náboženství. Postupně se
přidávali další dobrovolníci. Aktivity se rozšiřovaly - péče o kostel, překlady a tisk
modliteb v několika různých jazycích a dialektech a další.
Téměř osm let, kdy se její zdraví neustále zhoršovalo, pracovala na rozlehlých územích, která jí byla svěřena. V roce 1943 už byla tuberkulóza v pokročilém
stadiu a Edel si musela přiznat, že je pomalejší a méně výkonná. Přesto pokračovala
ve svých cestách. Přesvědčovala nejen slovem, ale zejména hrdinstvím svého života,
svým laskavým srdcem a smyslem pro humor. Zemřela dne 12. května 1944 v hlavním městě Keni, v Nairobi, a je pohřbena na místním hřbitově misionářů.
Nairobský arcibiskup J. J. McCarthy o ní napsal: „Slečna Quinnová je výjimečná osobnost, odvážná, horlivá a optimistická. Toulá se ve zchátralém Fordu po
celé zemi. Nikdy se nevzdává, nikdy nad ničím nezoufá. Až se vrátí domů, bude mít
opravdu více zkušeností než jakýkoli jiný misionář, kterého znám.“ Mauricijský generální vikář mluvil za mnohé, když řekl: „Chci položit zvláštní důraz na její neustálou radost; vždy se usmívala, nikdy si nestěžovala; byla vždy lidem k dispozici a
nikdy neváhala věnovat jim svůj čas.“ Představený kontemplativního řádu v Africe se vyjádřil takto: „Myslíme na
Edel jako na první mučednici Legie, nejvíc radostnou a láskyhodnou, která bude mít jistě nyní mnoho moci nám
všem pomáhat.“
Dne 15. prosince 1994 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za ctihodnou. V češtině o ní vyšla kniha
kněze a spisovatele Karla Dachovského Ctihodná Edel Quinnová.
Modlitba za blahořečení ctihodné Edel Quinnové
Věčný Otče, Ty jsi dal své služebnici Edel Quinnové milost žít stále v radosti z Tvé přítomnosti, projevovat navenek
zářivou lásku, kterou do jejího srdce vlil Duch svatý, a neztrácet sílu, kterou čerpala z eucharistie. Prosím Tě, aby
byla oslavena Církví zde na zemi, a mně pomoz na její přímluvu, abych Tě chválil svým životem. Amen.
Z myšlenek Edel Quinnové
- Svou lásku musíme prokázat věrností v modlitbě.
- Meditace každé ráno po dobu jedné hodiny, pokud na to mám sílu.
- Jaký by byl život bez eucharistie?
- Modlitba a akce musí být spojeny.
- Láska Kristova mě pobízí.
- Musíme dělat, co můžeme, a spoléhat na Boha, že nám dá každý den sílu k práci, kterou od nás očekává.
Naše slabost nás nemůže srážet.
- Říkají, že utrpení je stejně dobré jako práce, takže jestliže nemohu pracovat, proč bych neměla trpět?
Anička Rozsívalová
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Pro více podrobností sledujte webové stránky Centra pro rodinu a Aktuality na vývěsce. Na programy je nutné se přihlásit předem. Telefonický kontakt – Lenka Špatná,
731 402 395. Mail - cprsumperk@ado.cz.

PRO DOSPĚLÉ
•

JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.00 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval. Probíhá online.
Angličtina pro mírně pokročilé II.: každý čtvrtek od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel
Rozsíval. Probíhá online.
•

MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU
Jednou za týden, vždy ve středu od 10.30 na farním středisku/farním hřišti. Určeno pro maminky na rodičovské dovolené. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759.

•

CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY
Každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku. Noví zájemci se mohou hlásit u
Lenky Špatné, tel. 731 402 395

•

DIVADELNÍ SESKUPENÍ OCHOT(NICK)É ŽENY – setkání dle domluvy. Kontakt: Lenka Špatná,
731 402 395.

•

ČTENÉ APOKRYFY S VELIKONOČNÍ TEMATIKOU OD KARLA ČAPKA - Představení se uskuteční v 16.00 na Velikonoční neděli 17. dubna na farním hřišti (Při setkání u ryby).

•

POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – Kostel narození Panny Marie v Novém Malíně Probíhá do 1. 5. 2022.
Podrobné informace ve zvláštní rubrice.
PRO DĚTI

•

SEDMIKRÁSEK
Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek - 9.30 – 11.30 na farním středisku. Na program
srdečně zveme i ukrajinské maminky. Koordinátor setkávání – Lenka Špatná, tel. 731 402 395. Výjimečně
ve středu 13. 4. zveme všechny maminky a děti na velikonoční setkání s krátkou katechezí a hostinou
Agapé.

•

ZELENÝ ČTVRTEK PRO DĚTI
14. 4. 2022 na farním středisku od 9.00 do 14.30. Srdečně zveme děti od 5 do 15 let. Děti se mohou těšit na
tvořivou dílnu, velikonoční katechezi, symbolický oběd a hry na farním hřišti. Účastnický příspěvek – 40
Kč/dítě. Na program je nutné se přihlásit.

•

SCHOLIČKA
Každou neděli po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10:15 do 10:45). Kontakt: Pavla Čermáková,
tel. 734 265 356.

UŽ NYNÍ INFORMUJEME
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Už nyní informujeme o příměstských táborech, na které můžete přihlásit svoje děti. Tábor bude probíhat ve dvou
turnusech. Tematika v obou táborech bude obdobná, nikoliv však identická. Děti si každý den prožijí jeden z oblíbených svátků v roce a s ním spojené hry, soutěže, bojovky, výlety. Výběr jednotlivých dní se zatím upřesňuje a bude
rezonovat s věkem dětí.
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SVÁTKY ROKU POZNEJ TROCHU
1. turnus - 11. - 15. července mladší děti - 4/5 let (podle vyspělosti dítěte) - 8 let
2. turnus - 18. - 23. července starší děti - 8–15 let
Rezervace a podrobné informace na cprsumperk@ado.cz nebo 731 402 395
OSOBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE
Od února 2022 nově nabízíme osobní poradenství a konzultace s PhDr. Miladou Herodkovou, a to každý čtvrtek od
10.00 do 16.00. (Po domluvě je možné domluvit i jiný den.) Poradenství bude probíhat na farním středisku, Kostelní náměstí 4, Šumperk.
Konkrétní termín si můžete objednat na tel. čísle 731 402 395. Konzultace jsou možné i v ruštině a zdarma je nabízíme ukrajinským uprchlíkům.

POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE V NOVÉM MALÍNĚ
Kdy můžete kostel navštívit?
Je to možné o nedělních mších v 10.15 a ve čtvrtky v 18.30 počínaje nedělí 3.
dubna a konče nedělí 1. května.
Kde najdete úkolový list a obrázek skřítka Děkanátníčka?
Na stolíku v kostele.
Co zajímavého jsme pro vás zjistili o kostele Narození Panny Marie?
Původní středověký kostel byl postaven na místě pohanského chrámu zřejmě
už v 15. století. Podoba původního kostela je znázorněna na obecním pečetidle
z roku 1705. V roce 1724 byl kostel značně přestavěn a v barokním slohu rozšířen stavitelem Janem Wisnerem z Uničova a Antonínem Scholzem ze Šumperka. Dostavěna byla věž kostela s hodinami, na kterou byla slavnostně usazena kostelní báň. Na dvoupatrové hudební kruchtě jsou instalovány varhany
vyrobené firmou Bauer z Uničova, které
nahradily původní nástroj z roku 1829.
Generální opravou prošly v roce 2002.
V roce 2004 dostal kostel novou fasádu. V roce 2013 byla dokončena fasáda
věže a opraveny věžní hodiny, restaurovány kamenné prvky na portále kostela.
O rok později byla provedena celková úprava kostelního náměstí a bezprostředního okolí kostela včetně výsadby nových stromů.
Kostel byl dříve obklopen hřbitovem, který byl obehnán kamennou zdí se třemi
brankami a sloužil až do roku 1892, kdy byl zrušen pro nedostatek místa. U
kostela stojí dřevěná socha Anděla naděje od Jaroslava Mináře z roku 2013,
která je vyřezaná z kmene jednoho stromu. V areálu kostela se nacházejí dvě
chráněné kulturní památky – žulový památník z roku 1922 věnovaný obětem první světové války a pískovcový kříž z roku 1791 s plastickým korpusem Krista a poloplastikou Panny Marie na podstavci.
Kostel je podélná jednolodní stavba dlouhá 42 m a 11 m široká. Presbyterium je stejně vysoké a široké jako loď, zakončené půlelipsou. K jižní zdi přiléhá čtyřboká sakristie s oratoří v patře.
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Monumentální 10 m vysoký klasicistní oltář s bohatými ornamenty ovládá svou architekturou celý prostor kostela.
Na oltáři jsou uloženy relikvie sv. Jana a sv. Pavla. Hlavní oltář má ve sloupovém retabulu obraz Narození Panny
Marie, který kostelu daroval zdejší rodák rytíř von Hochman (1792–1859). Tři nástropní fresky zachycují některé
výjevy ze života Panny Marie (Navštívení Panny Marie, Svatba, Nanebevzetí). Kostel má ještě dva boční oltáře.
Volně zavěšený, původně oltářní obraz z roku 1813, představuje apoštoly sv. Jana a sv. Pavla jako ochránce proti
bouřkám a zobrazuje historické jádro obce s kostelem. Čtrnáct obrazů křížové cesty pořídili farníci na vlastní náklady
v roce 1805. V roce 1914 byly restaurovány a dány do nových rámů.
Co zajímavého jsme zjistili o Novém Malíně?
Obec Nový Malín se až do roku 1947 jmenovala Frankštát. Tento název byl převzat z německého Frankstadt, po
zakladatelích, kteří byli pravděpodobně Frankové. Původní osada vznikla v kopcích uvnitř lesa jako Mlýnská ves a
rozrůstala se podél potoka směrem dolů až na území dnešního Malína.
První písemné zprávy jsou z roku 1350. Již ve 13. století se v okolí obce údajně těžila měď, později i stříbro, o čemž
svědčí šachty a štoly v okolních lesích.
V polovině 19. století se ve Frankštátu začala rozvíjet průmyslová výroba. Vznikly závody na výrobu šamotového a
hliněného zboží. Byla zde výroba hřebíků, menší tkalcovna, likérka a výrobna dřevěných tkalcovských člunků, takzvaná špulkárna. Roku 1893 byla založena cihelna. Výstavné obytné domy a statky byly důkazem úspěšného hospodaření i zdejších zemědělců.
Počátkem 20. století měl Frankštát již 2320 obyvatel. K německé národnosti se tehdy hlásilo 95 procent obyvatelstva,
zbytek tvořila česká a částečně i slovenská menšina. Ekonomice regionu napomohla stavba železniční trati Šumperk
– Olomouc. Hospodářský rozmach zbrzdila 1. světová válka.
Po roce 1945 došlo k vysídlení místního německého obyvatelstva a jejich místo zaujalo české obyvatelstvo. Mezi
nimi bylo mnoho i tzv. volyňských Čechů přicházejících z území obsazených Sovětským svazem a další osídlenci ze
Slovácka, Valašska a Ostravska
Dne 13. července 1947, při příležitosti čtvrtého výročí vypálení Českého Malína na Volyni nacisty, byl Frankštát
přejmenován na Nový Malín.
Kam se odtud můžeme vydat na výlet?
•

•

Místo s krásným výhledem s místním názvem Kamenec (Kamenný vrch) je od malínského kostela vzdálené
necelých 7 km. Dostaneme se k němu po zelené značce. Kamenný vrch se nachází na pomezí katastrů obcí
Hraběšice a Nový Malín. Na vrcholu se tyčí asi 9 metrů vysoká skála, ze které je krásný rozhled, zejména
pak z dřevěné vyhlídkové plošiny postavené v roce 2016.
Nad horním koncem Nového Malína můžeme najít zajímavou stavbu. Jedná se o Mohylu letního slunovratu.
Dříve se jednalo o místo se slušným výhledem na Malín a okolí, dnes je ale hodně zarostlé a příliš velké
rozhledy neposkytuje. Mohyla má tvar hradní věže, odhadem je asi 5 m vysoká. U mohyly se v době letního
slunovratu konaly slavnosti k uctění starogermánské bohyně Ostary. Nevede k ní žádná značená cesta,
nicméně se dá poměrně snadno najít. Za poslední autobusovou zastávkou v Malíně (horní konec) odbočíme
uličkou doleva a postupujeme stále asfaltkou do vrchu, poté polní cestou. Uprostřed svahu – před remízkem
– odbočíme do lesa, kde narazíme na neudržovanou, ale jasně patrnou cestu a ta nás zavede přímo k mohyle.
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Rozdělené křesťanství
Žertovné úsloví praví, že ani Bůh netuší, kolik v tomto světě existuje křesťanských církví. A ačkoli jde opravdu jen o vtip, naznačuje smutnou skutečnost
rozděleného křesťanství. Od doby Ježíše a jeho Dvanácti uplynulo bezmála 2000
let, během kterých křesťanské společenství nejen rostlo, ale také se dělilo. Toto dělení bylo způsobeno jak teologickými či mocenskými spory, osobními nesváry a
lidskou pýchou, tak i upřímnou touhou po obnově křesťanství, návratu k životu
podle Písma, touze po oživení vztahu s Pánem nebo očištění církve.
Na jednoduchou otázku: Kolik existuje křesťanských církví/společností neexistuje přesná odpověď. Nejvěrohodnější odhady mluví o 45 tisících křesťanských
denominací, které dnes existují. V tomto článku tak stojíme před nelehkým úkolem:
krátce představit hlavní skupiny křesťanství. Náročnost tématu spočívá v různosti
těchto 45 tisíc denominací. Každá z nich má svou vlastní historii, ale také teologii, organizační strukturu, způsoby
společné modlitby či přímo liturgii. Zákonitě bude tedy tento příspěvek jen velmi hrubým náčrtem, který musí zjednodušovat a zobecňovat.
Tři proudy křesťanstva
Mezi křesťanskými církvemi/společenstvími můžeme rozlišit 3 hlavní proudy. Prvním z nich je katolická
církev, která tvoří nejpočetnější část křesťanstva (50% všech křesťanů jsou katolíci). I katolická církev je však tvořena z 24 různých tzv. církví sui iuris (lat. vlastního práva). Mezi ně patří např. římskokatolická církev, řeckokatolická církev, koptská, maronitská a další. Všechny však tvoří jednotu, která dostává svou viditelnou podobu v úřadu
papeže. Díky této jednotě můžeme mluvit o jediné katolické církvi, třebaže v sobě obsahuje mnoho různých tradic.
Další velkou skupinou jsou církve východní (zhruba 12 % všech křesťanů). Mezi ně patří církve pravoslavné
(řec. ortodoxní). Tuto skupinu tvoří 14 autokefálních (tzn. se samostatným vedením, nezávislých) církví. V ČR působí Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku. Existuje množství dalších pravoslavných církví, které
mají větší či menší samostatnost vůči větší autokefální církvi, z níž vycházejí. Pravoslaví má vlastní bohatou teologickou, spirituální a zvláště liturgickou tradici, kterou většina těchto církví navzájem sdílí. Mimo pravoslavné církve
řadíme do skupiny východních církví i velmi prastaré církve jako jsou Arménská apoštolská církev, Koptská pravoslavná církev atd.
Třetím proudem (historicky řazeno) je protestantství, které tvoří 37% celkového křesťanstva. Do tohoto
proudu zahrnujeme doslova desítky tisíc církevních společenství, které jsou vzájemně rozdílné. Hlavní charakteristikou tohoto proudu je důraz na Písmo svaté, jako jediný pramen a měřítko víry. Dále pak na ospravedlnění skrze
víru, důraz na milost Boží oproti skutkům člověka.
Existují i společenství, které do tohoto trojího dělení křesťanstva nespadají, nebo přesněji jsou někde mezi.
V ČR působí například Starokatolická církev, která se vydělila z církve katolické po I. Vatikánském koncilu (1870).
Tato církev má k naší katolické tradici velmi blízko. Vyznává téměř stejnou věrouku, včetně 7 svátostí. Sdílíme
většinu věcí, nicméně nás stále odděluje pohled na papežství, strukturu církve ale např. i význam lidové zbožnosti.
Protestantské denominace
V následujících řádcích si představíme hlavní skupiny
křesťanských společností vycházejících z protestantské tradice,
přičemž se budeme soustředit pouze na ty skupiny, které se objevují v naší vlasti.
1. Luterské církve
Jak název naznačuje, tyto církve úzce navazují na učení Martina Luthera. Svou věrouku mají vyjádřenou většinou v tzv.
augsburském vyznání víry. Tyto církve vysluhují svátost křtu a
Večeři Páně. Obvykle slaví i další obřady (zpověď, konfirmaci,
svatbu, ordinaci), nicméně již v nesvátostné rovině. Zachovávají
organizační strukturu biskup-kněz-jáhen, kterou však doplňuje synodní rada složená také z ne-duchovních. Svaté ctí, ale nevnímají
je jako přímluvce. Mariánská úcta v luterství nechybí, nicméně má
značně střízlivější podobu než v katolické církvi. V ČR se mezi
tyto církve řadí: Slezská církev evangelická augsburského vyznání; Luterská evangelická církev a. v.; Evangelická církev
augsburského vyznání.
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2. Reformované církve
Vycházejí z tradice kalvínské tradice. Tyto církve již značně omezují liturgii v její
symbolice a zdůrazňují roli Bible. Večeře Páně má symbolický charakter, není zde reálnou přítomností Krista. Ve věrouce najdeme učení o predestinaci a absolutní Boží svobodě v otázce spásy člověka. Církve mají obvykle kongregační strukturu = každý sbor
je plně nezávislý (organizačně, ekonomicky) na ostatních. Do této skupiny řadíme Církev bratrskou a Českobratrskou církev evangelickou, která však vzniká spojením reformní tradice s luterskou tradicí. Proto tato církev, která je druhou největší v ČR, kombinuje nauku a praxi obou směrů.
3. Baptisté
V zahraničí široká skupina baptistických církví má u nás zástupce v podobě Bratrské jednoty baptistů. Toto společenství vychází z tradice reformní, má tudíž kongregační strukturu (viz výše), nicméně je zaměřeno také evangelikálním způsobem (viz níže). Baptisté dávají důraz na křest, který je svobodným a vědomým rozhodnutím dospělého člověka. Proto také neuznávají křest dětí. Křest dospělého
se děje výhradně ponořením (řecky baptidzó, odtud název baptisté).
4. Metodisté
Tato skupina křesťanských církví vzniká původně jako hnutí vycházející z anglikánské tradice. Díky svému způsobu (metodě) prožívání víry si vysloužili název metodisté.
Důraz je položen mimo jiné do sociální oblasti praktické lásky vůči bližním, ale také na
život dle Písma, kázání a duchovní písně. V zahraničí je toto hnutí značně rozšířené
(okolo 80 mil. křesťanů), u nás ho zastupuje pouze Evangelická církev augsburského vyznání v České republice.
5.
Evangelikální hnutí
Další hnutí, které silným způsobem proniklo do většiny protestantských církví, je evangelikální hnutí. V některých církvích způsobilo toto hnutí rozštěpení a založení nových společenství. Název odkazuje na evangelium, které tato společenství vezmou a snaží se podle
něj žít bez větších teologických či organizačních struktur. Důraz je kladen na Písmo jako
jediné a absolutní měřítko víry. Dále je zde typický dogmatický minimalismus (pouze základní křesťanské vyznání víry), nasazení pro evangelizaci a sociální rozměr. Struktura
společenství je značně rozdílná, nicméně obvykle jsou členěni na jednotlivé sbory, které
vedou neordinovaní (nesvěcení) pastoři. U nás se k tomuto odkazu hlásí mimo jiné tato
společenství: Křesťanské sbory, Slovo života, Armáda spásy, Křesťanská společenství,
Jednota bratrská.
6.
Letniční hnutí
Posledním výrazným hnutím, které zde zmíníme, je letniční nebo také pentekostální hnutí. Svůj název odvozuje
od události Letnic, kdy byli apoštolové vyzbrojeni mocí Ducha svatého. Tato hnutí
dávají velký význam otevřenosti Duchu svatému, charismatům (např. modlitba
v jazycích), křtu v Duchu sv., ale také misijnímu zápalu. V ČR nacházíme tento
zápal v mnoha společenstvích, nicméně typické je například pro Apoštolskou církev, církev Nová Naděje, církev Slovo Života.
7. Československá církev husitská
Tato církev vzniká v roce 1920 jako národní církev. Vzniká v reakci na vznik samostatného Československa a touhy po osamostatnění i v oblasti náboženské. Věroučně navazuje jak na římskokatolickou tradici, tak i na tradici českého husitství. Vysluhují všech 7 svátostí, často způsobem
velmi blízkým katolické praxi. V organizaci církve si drží strukturu biskup-kněz-jáhen s tím, že
fungují i synodní orgány (staršovstva).

o. Jan Berka
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EXODUS 11.-12.3.
Po nějaké pauze se znovu konala tato víkendovka pro
mládež na střední škole. I když náš nebylo moc, přesto
to byl dobře strávený čas. Začali jsme v pátek mší svatou, následovala hra, kdy jsme si tvořili vlastní šifry a
přeposílali tajné zprávy a nechyběla ani modlitba. V sobotu nám nakonec nevyšel plánovaný výlet,
ale za to jsme se zamýšleli nad synodálními tématy,
diskutovali o nich a odpoledne jsme si užili při hraní
různých her.
Marie Schubertová

MLÁDEŽNICKÁ MŠE
V pátek 18.3. proběhla v Šumperku Mládežnická mše
svatá. Sloužil ji otec Petr Káňa, který zde dříve působil
jako kaplan pro mládež. Po mši jsme se přesunuli na
středisko, kde jsme si povídali u dobrého jídla. V týmech jsme potom soutěžili ve hře Riskuj zaměřené na
otázky o Pánu Ježíši, svatém Petru a našem děkanátu.
Všichni jsme si večer moc užili.
Anna Krmelová
V sobotu 6.3. vyrazili kluci z celého děkanátu na
výlet do Olomouce. Při dobrodružné hře museli
po cestě centrem najít indicie, které jim pomohly
odhalit tajenku, nechyběla ani mše svatá a návštěva katedrály. Třešničkou na dortu pak byla
laser game. Velké díky patří panu kaplanovi Berkovi, za přípravu celého výletu.

UŽ JE TO TADY!
Máme tu další Camino. Poslední víkend v dubnu 29.4. - 1.5.
pojedeme na faru do Libiny. Můžeš se těšit na spoustu her,
zábavy a také modlitbu.
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KARNEVAL 2022 – NOVÝ MALÍN SE BAVÍ ☺
26. února se naši nejmenší se svými rodiči
sešli na faře v Bludově, aby si všichni společně zařádili, popovídali, zahráli hry a
předvedli své karnevalové kostýmy. Na
karnevale se tak objevil námořník, sněhulák, květinková víla, včelka, ovečka, královna motýlků, 2 Spidermani a 1 Superman, čarodějnice, vlk a nechyběla ani
Tlapková patrola, konktrétně Marshall a
Chase a pár nejmenších dětiček, kteří
představovali sebe☺. Během zábavy jsme
si pochutnali na jahodách, zmrzlině a dalších sladkostech. Obohacením programu
byla pohádka O Popelce, kterou nám přijeli zahrát naše velké úžasné děti z farnosti, konkrétně: Maruška Schubertová,
Klárka Eliášová, Zuzka Hovancová a Otík
Vrana. Chtěla bych jim moc poděkovat, ani si kolikrát neuvědomujeme, jaké poklady v Malíně máme.
Odměnou za karnevalové kostýmy byl diplom a čokoládová (zlatá) medaile. Odměněni byli všichni, protože všechny kostýmy byly nádherné. Děkujeme Otci Ottovi
za jeho pohostinné přijetí na faře.
za farnost Nový Malín Lenka Valentová
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA ☺
29. ledna vyrazili rodiče a děti z farnosti Nový Malín vlakem na
výlet do Koutů nad Desnou. K našim zavazadlům patřili batůžky
s dobrotami, kočárek, ale hlavně boby. Chtěli jsme si užít pořádného a čistého sněhu☺. Při vystoupení z vlaku jsme dostali fix na
tabulku, abychom cestou mohli plnit úkoly, které byly zalaminované. Našim cílem bylo osvobodit Jeníčka a Mařenku. To se nám
povedlo, Jeníčka a Mařenku jsme sice nezastihli, ale nechali nám
dopis, ve kterém psali, že rychle utíkali domů. A my se po vyblbnutí šťastně mohli vrátit vláčkem do našich domečků.

POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – VELKÉ LOSINY
Na měsíc březen jste vybrali Velké Losiny. Do Losin, to je skoro jako domů. Chcete článek nebo knihu? Před mnoha
lety jsem byla pozvána na faru do Losin na modlitební společenství. Několik let jsem patřila k nim a našla tam řadu
dobrých přátel. Po nějaké době jsem přišla o práci a potřebovala novou. A zrovna v té době hledal otec Milan Palkovič
novou pečovatelku ke své mamince, která s ním už žila na faře. Tuto práci u babičky Lidušky jsem ráda přijala. Stala
jsem se pečovatelkou a zároveň farní kuchařkou. Tehdy jsem procházela jednou z nejtěžších etap svého života a otec
Milan mě provázel jako zpovědník. Za mnohé jsem mu vděčná. Velké Losiny jsou mi blízké. Když jsem letos v lednu
v rámci naší akce Poznej svůj děkanát plánovala cestu do Bludova, přemýšlela jsem, co vlastně v Bludově poznávat.
Když teď v březnu přijímám vaši nabídku k návštěvě Velkých Losin, uvažuji jinak: Co ještě v Losinách poznávat?
Co jsem z té opravdu bohaté nabídky Velkých Losin ještě nenavštívila?
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Je tam krásný, veliký zámek a zámecký park. Domnívám se, že lidem z našeho děkanátu není důvod ho
zvláště představovat. Chcete-li poznávat krásy naší vlasti, chcete-li svým přátelům třeba z Prahy nebo Olomouce
ukázat něco opravdu zajímavého v okolí svého bydliště, co jiného je blíž než zámek ve Velkých Losinách? Hrad
Bouzov, zámek Úsov, jeskyně Na Pomezí, Mladečské jeskyně, jeskyně Javoříčko,… to všechno je dál než Velké
Losiny. Když byly naše děti malé, vzala jsem je několikrát do losinské ruční papírny, odkud si můžete odnést papír
vyrobený vlastníma rukama. Velmi doporučuji pro rodiny s dětmi. Losiny lázně a termální koupaliště. I tam jste už
byli? A což takhle okolí Losin? Už jste navštívili dřevěné kostely v Maršíkově a v Žárové? Já si také oblíbila poutě
do Pekařova a na Štolnavu. Byly to německé obce, které po vyhnání Němců po druhé světové válce prostě zmizely.
Když jsem do Losin jezdila do práce, pamatuji si, že se to často opakovalo: Ráno v Šumperku napadl sníh, v Losinách
byl také. Když jsem se odpoledne vracela domů, v Losinách zůstávala vrstva sněhu, v šumperských ulicích mě čekala
už jen břečka. Šumperk je totiž asi 300 metrů nad mořem, Velké Losiny jsou položené přibližně o sto metrů výš. Co
umí rozdíl sto metrů nadmořské výšky! Teď je březen, dny se prodlužují a polojasné počasí láká k cestě na kole. I tu
cestu ze Šumperka do Losin na kole mám ráda. Když jedete do Losin, máte dojem, že jedete po rovině. Cestou z
Losin do Šumperka to pěkně frčí z kopce.
Vyjíždím asi tak, abych do Losin přijela na mši svatou. Tentokrát to vezmu cestou přes les. Pár dní v podstatě
nebyly žádné srážky, snad až dojedu do cíle, nebudu od bláta. A dnes, dnes si to prodloužím přes moji Bukovku,
letos jsem tam ještě nebyla. Už se mi doma smějí, jestli jsem tu rozhlednu opravdu koupila, že o ní mluvím jako o
svojí. Nekoupila, ale je moje! Andělská stezka, potom přes rejchartickou silnici... začíná poletovat sníh. Lesní balneo,
Jandova křižovatka, Pěticestí. Tady mám v plánu zamknout kolo a ten kus prudké cesty vyšlapat pěšky ke svému
prvnímu cíli, k rozhledně. A tady se to stalo: Z mírného sněžení se stala skoro chumelenice a my byli na chvíli
zahaleni mrakem. Říkám my. Dala jsem se totiž tady na chvíli do řeči s lidmi z Brna, kteří jsou teď ubytovaní v Losinách v lázních. Zhodnocuji situaci: Stejně nahoře nebude dobrý výhled. Bukovku tedy vynechávám a mířím si to
přímo k Losinám. Už na Ludvíkovském sedle jsem pochopila, že to byla jen přeháňka, paprsky slunce prozrazují, že
ti turisté z Brna tam nešli zbytečně. Dnes jsem to tedy neodhadla, ale vracet se už nebudu. Však já můžu na tu svoji
rozhlednu za týden nebo za dva. A to si pište, to už mi nebudou nad hlavou jen občas krákat vrány. To už si sem
pojedu pro ptačí koncert! Losiny zámek a zámecký park, Losiny lázně a už jsem skoro u kostela. Za deset minut
začíná mše svatá. No vidíte, tak mě ta sněhová přeháňka pomohla, abych byla na mši včas.
Losinský kostel je zasvěcený
svatému Janu Křtiteli, je veliký a krásný.
Samozřejmě nejsem tady poprvé, ale musím uznat, tady o sobě píšu jako o znalci
Velkých Losin, ale kostel tolik prohlédnutý nemám. Na vaše otázky odpovídám,
ale zpaměti bych to rozhodně nedovedla.
A jak tak píšu, napadlo mě... A hledejte,
prosím, odpověď teď hned, na tom místě,
kde právě sedíte... v kuchyni u stolu, v
pohodlném křesle v obýváku, či ve vaší
posteli, kde si pročítáte náš časopis před
spaním. Tak tedy: Čím je zdobený váš
kostel, do kterého každou neděli chodíte?
Kolik má vitráží a jestli jsou zdobené,
tedy jak? Kde začíná a končí křížová
cesta vašeho kostela? Jaké má váš kostel
varhany a jaké fresky na stropě či na stěnách? Čím je váš kostel zvláštní a jedinečný?... Tak co, jde to? Lidé ve městech
i na vesnicích budovali své kostely jako největší skvost, jako místo setkávání člověka s Bohem. Jako místo začátku
i konce lidského života, místo největších životních událostí jednotlivce i společenství. Čím je tento kostel ve Velkých
Losinách zvláštní? Oltář je dosud postavený tak, jak to bylo běžné před Druhým vatikánským koncilem. Kněz je při
některých částech mše svaté otočen zády k lidu čelem ke svatostánku. Ale teď už tiše! Mše svatá v kostele svatého
Jana Křtitele začíná. Začíná něco, co je postaveno na slovu. Především na Slovu Božím, ale také na slovech lidských.
Něco, čehož se chceme stát součástí. Něco, co nelze rozumem pojmout ani dobře lidskými slovy popsat.

Renata Rusnáková
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ZAČALY PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA OBNOVĚ KAPLIČKY
U KOSTELÍČKA BOŽÍHO TĚLA
Jak už jistě mnozí víte, v polovině února při vichřici poškodil zlomený kmen stromu kapličku Panny Marie z roku
1905. Co se tedy za první měsíc od události podařilo udělat?
Postup přípravných prací směřujících k opravě kapličky koordinujeme s
bludovskou farností i se zástupci obce Bludov. Škody na místě již zmapoval likvidátor pojišťovny a kapli prohlédl i statik. Dostali jsme také
nabídku na kompletní opravu střechy formou sponzorského daru. Zároveň nám byla panem Pavlem Hegedüsem nabídnuta možnost uskutečnit
benefiční akci, jejíž výtěžek bude využit právě na obnovu poničené
kaple. Srdečně tedy všechny zveme v neděli 3. dubna 2022 od 14 hodin do areálu Vlčího dolu v Bludově. Plakát s podrobnostmi najdete
na naší facebookové stránce www.facebook.com/kostelicek.
Pokud se nemůžete akce zúčastnit, a přesto nám chcete pomoci
s rekonstrukcí, pak Vaši pomoc
uvítáme na čísle účtu našeho
Spolku pro Kostelíček Božího
Těla: 1102096001/2700.
Děkujeme za podporu, jíž si
velmi vážíme.
PS: V polovině března také u
kostelíčka Božího Těla začaly práce na renovaci varhan. Byly demontovány
a odvezeny k restaurování do speciální varhanářské dílny na Litovelsko.
Práce na nich budou trvat dlouhé měsíce, ovšem v rukou profesionálů budou
jako v bavlnce! Děkujeme, že jste v tom s námi a držíte nám palce.
Karel Směšný, Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z.s.
Foto: Karel Směšný

POZVÁNÍ
Postní pouť svobodných k Panně Marii Sedmibolestné na
Cvilín, sobota 9. dubna 2022, sraz poutníků v 9.00 v Krnově (Krnov, žel. st. - nádraží ČD).
Procházka městem, křížová cesta, poutní mše svatá na úmysly
poutníků (cca 12.00), prohlídka kostela s výkladem, společný
oběd, rozhledna Cvilín, zřícenina Šelenburk, posezení (buď na
hradě, nebo v nějaké restauraci, resp. cukrárně). Bližší info
a přihlášky www.poutesvobodnych.cz.
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Právě tuto neděli jste v kostele slyšeli prosbu otce arcibiskupa o příspěvek do sbírky na kněžské platy.
Dopis byl krátký, opravdu je těžké celou problematiku vysvětlit v pár větách. Proto jsem se rozhodl o tématu napsat i v této rubrice.
Už před časem, v listopadu 2020, nám o tomto problému říkal v Tam&Tamu otec arcibiskup. Dovolím si
jeho slova ocitovat. Říkal následující:
V olomoucké diecézi je potřeba na platy ročně zhruba 200 milionů. To, co nám chybí, si musíme sami
vydělat – je to teď kolem 100 milionů. Přitom velká část peněz se vrací státu v podobě daní či sociálního a
zdravotního pojištění. A pamatujme, že pokud hospodaříme třeba v lesích, které jsme dostali zpátky, musíme
z výtěžku napřed zaplatit daně a zbytek se může převést do pokladny diecéze. Z toho uděláme výplaty a
znovu se státu odvede daň. Podnikání s restituovaným majetkem a s náhradami zajistí významnou část na
platy, ale rozhodně ne všechno. Je nutné, aby se podílely farnosti, aby se podíleli věřící. Jestli dostaly
farnosti zpátky nějaké pozemky v restitucích, tak pamatujme, že původně je měly proto, aby z nich živily
svého faráře… Takže zjednodušeně řečeno to, co farnost získá na pachtu z těchto pozemků, by měla odvést
do pokladny na platy kněží. V naší diecézi zatím platí pravidlo, že se nemusí odvádět všechno, ale musí se
odvést 30 procent z veškeré ekonomické činnosti, tedy z pronájmů budov, věží kostelů pro telekomunikační
antény, propachtovaných pozemků atd. Ze sbírek se také odvádí část, říká se tomu lidově „desátek“, i když
je to mnohem méně než deset procent, a malé farnosti, kde je v neděli méně než 50 osob, jsou úplně osvobozeny. Zatím mohu říci, že ty dva zdroje společně zajistí platy kněží na jeden měsíc. Samozřejmě vedle
platů kněží máme také církevní školy, administrativu, úřad, který musí fungovat – všechno to něco stojí, ale
to už jsou nesrovnatelně menší částky než mzdy.
Pamatujme, že otec arcibiskup to říkal před dvěma lety, a příspěvek státu se za tu dobu zase zmenšil. Jsme
skoro poslední, ostatní diecéze sbírky na platy dělaly již v minulosti, například v pražské proběhla už loni
a dokonce dvakrát. V budějovické diecézi farnosti odvádějí všechny příjmy z hospodaření (kromě darů) na
mzdy kněží. V Brně byl založen fond s názvem Puls, o kterém jste možná slyšeli v Proglase či TV Noe.
Funguje na principu dobrovolného ale pravidelného příspěvku v určené výši. Říkají o sobě „velká rodina
malých dárců“. Něco podobného chce otec arcibiskup zřídit i u nás, je to ale ve fázi přípravy. Prozatím se
rozhodlo, že tradiční velikonoční sbírka, která byla „odjakživa“ na seminář, bude nyní příspěvkem do
mzdového fondu. Seminář má totiž mnohem menší potřeby, protože bohoslovců je zhruba 40 a ne třeba
100, a navíc nadbytečné prostory pronajímá laickým studentům, čímž se stal víceméně soběstačným.
A tak jste letos poprvé žádáni o podporu našich platů. Nejedná se však jen o kněžské platy. Součástí podpory jsou také tři lidi z každého děkanátu: vedoucí Centra pro rodinu, děkanátní technický administrátor a
účetní, a na konec třeba i biskupové včetně arcibiskupa. Určitě vám vrtá hlavou, jak velké ty naše platy
jsou. Není to tajné. Průměrná hrubá mzda kněží je 25 000,- Kč a čistá kolem 20 000,- Kč. Samozřejmě
existují rozdíly. Já jako děkan po 30 letech kněžství mám čistého zhruba 26 tisíc, za to kaplan je na tom jen
nepatrně nad úrovní minimální mzdy. Ostatní kněží jsou někde uprostřed. Tzv. mešní stipendia, čili peníze,
které darujete knězi za odsloužení mše svaté na váš úmysl, jsou vašim obětním darem, a o jejich účelu
rozhoduje podle kanonického práva biskup. U nás jsou příspěvkem do tzv. fondu dopravy. Kněží musí ke
své službě používat auto, mají je ale v soukromém vlastnictví. Nemají žádná služební auta. Proto rozhodnutím arcibiskupa používají intenční peníze na zajištění dopravy a údržbu auta a nevyužitou částku ukládají
do tohoto fondu na arcibiskupství. Z něj si pak mohou bezúročně zapůjčit peníze na zakoupení nového
vozidla. Z tohoto zdroje také arcibiskup částečně přispívá na auto novokněžím, kteří nemají žádné vydělané
prostředky. Jinak řečeno: kněží kupují auta za své (případně půjčené) peníze, údržbu vozu financují z intencí. Veškeré ostatní dary věřících patří farnosti pro hospodářské či pastorační účely.
Všichni kněží platí paušální nájem za soukromé prostory na farách a přispívají na režie. Například my
s panem kaplanem přispíváme ročně na chod fary částkou 60 000,- Kč.
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Jsme za naše platy vděční, protože jsme zajištěni a oproti příjmům kněží v mnoha zemích jsou ty naše
postačující. Třeba v Moldávii kněží vůbec žádné platy nemají. Proto naše arcidiecéze a také my sami při
kněžské sbírce na Zelený čtvrtek přispíváme moldavským bratřím, aby měli zaplacené aspoň zdravotní a
sociální pojištění. Pražští kněží pomáhají takto kněžím v Albánii.
V arcidiecézi také existuje tzv. fond kněžské solidarity, do které je povinen přispívat každý kněz pravidelně
ze svého platu. Z tohoto fondu pak přispívá otec arcibiskup kněžím, kteří se dostanou při kněžských přesunech na nějakou „neobyvatelnou“ faru. Pokud jde o kvalitu far, existují totiž velké rozdíly a na mnoha
místech byly ještě nedávno fary, na kterých byly mokré zdi a suchý záchod… 😊 Teď už je to mnohem
lepší, ale nikdo z nás neví, zda se jednou neocitne na faře, na které hned při nástupu bude muset udělat
nutné opravy. Tento fond také zajišťuje údržbu domu pro přestárlé kněze na Velehradě. Každý z nás může
jednou ubytování v tomto domě potřebovat…
Takto zhruba vypadá situace, pokud jde o naše platy. Nikdo ale neví, co bude za pár let. Otec arcibiskup se
snaží řešit situaci opatrně a rozumně. Je ale vidět, že má starost, jestli se v této zamotané době podaří nastavit příjmy a výdaje diecéze tak, aby byli kněží finančně zajištěni. A zdá se, že stejně jako farnost nemůže
ani diecéze fungovat bez podpory věřících. Proto je o Velikonocích tato sbírka. A v příštím roce se bude o
tomto tématu určitě mluvit více.
Všem, kterým není cizí počítač a budou si to umět najít, doporučuji pěkný rozhovor s pražským knězem
P. Janem Balíkem na toto téma. Najdete ho na Ecclesia podcast pod názvem: Jan Balík: „Věřící mají mít
spoluúčast na platech kněží.“
A tak jsem se pokusil vám vysvětlit něco, co se nevešlo do ohlášek ani arcibiskupovi... 😊 Třeba vám to
pomůže věc pochopit, a tak do sbírky příští neděli přispět s větším klidem.
P. Slawomir
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VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2022
Datum
5. NEDĚLE
POSTNÍ

STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

SOBOTA

KVĚTNÁ
NEDĚLE

3. 4. 2022

6. 4. 2022

7. 4. 2022

8. 4. 2022

9. 4. 2022

10. 4. 2021

Obec

Zpovídání

Zpovědník

Mše sv.

BOHDÍKOV

přede mší sv.

P. Jan Berka

7:30

BRATRUŠOV

po mši sv.

P. Michal Krajewski

10:30

RAŠKOV

po mši sv.

P. Jan Berka

10:45

DOLNÍ STUDÉNKY po mši sv.

P. Michal Krajewski

LOUČNÁ

16:30-17:00

P. Jan Berka

7:30
17:00

SOBOTÍN

18:00-18:30

P. Jan Berka

18:30

BOHUTÍN

16:00-17:00

P. Michal Krajewski

17:00

NOVÝ MALÍN

16:00-18:00

P. Milan Palkovič

18:00

BLUDOV

16:30-18:00

P. Jan Berka, P. S. Sulowski

18:00

V. LOSINY

15.30-17.00

P. Otto Sekanina

17:00

RAPOTÍN

17.15-18.15

P. Milan Palkovič

18.15

RUDA/M

10:30-12:00

P. Otto Sekanina, P. Slawomir Sulowski
P. Michal Krajewski, P. Jan Berka

BRANNÁ

po mši sv.

P. Artur Górka

8:00

STARÉ MĚSTO

po mši sv.

P. Artur Górka

9:30

HANUŠOVICE

po mši sv.

P. Piotr Grzybek

10.15

ŠUMPERK

15:00-18:00

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski, P. Jan Berka, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič

18:00

-

„Bůh se za vás nikdy nestydí. Miluje tě právě tam, kde se za sebe stydíš. A vždycky tě miluje. Kdy se Bůh
urazí? Až ho půjdete požádat o odpuštění? Ne, nikdy. Bůh trpí, když si myslíme, že nám nemůže odpustit,
protože je to, jako bychom mu říkali: "Jsi slabý v lásce!"... Bůh se však raduje z toho, že nám odpouští
pokaždé. Když nás pozvedá, věří v nás jako poprvé, nenechá se odradit. To my jsme zbaveni odvahy, ne
On. Nevidí hříšníky, které je třeba onálepkovat, ale děti, které je na místě milovat. Nevidí špatné lidi, ale
milované děti; možná zraněné, a pak má ještě větší soucit a něhu. A pokaždé, když jdeme ke zpovědi –
nikdy na to nezapomeňte – v nebi se slaví. Kéž je tomu tak i na zemi!

Zpověď je "SVÁTOST RADOSTI", vskutku "SVÁTEK", v nebi i na zemi.“
papež František
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BOHOSLUŽBY V DOBĚ VELIKONOČNÍHO TRIDUA
A O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 2022
KVĚTNÁ
NEDĚLE

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

Bludov

8:45

17:00

Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov
Dolní
Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Kopřivná
Loučná n Des.
Malá Morava
Nový Malín
Ostružná
Rapotín
Raškov
Rejchartice
Ruda n Mor.
Sobotín
Staré Město

7.30
7:30
8:00
10.30

FARNOST/
KOSTEL

BÍLÁ
SOBOTA

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

(12.00 –
křížová cesta
u kostelíčku)

19:00

8:45

8:45

------16.45

----16:30
16.45

---------

7.30
7:30
8:00
10.30

--7:30
---10.30

7.30

16.30

16.30

---

7.30

7:30

10.15
---10.30
9.45
7.45
10:30
---9.00
10.30
---9.00
11.15
9:30

18.00
--------19:00
--19.00
-----18.00
--18:00

18.00
----15.30
--15:00
--19.00
-----15.00
15.30
15:00

18.00
--------21:00
--21.00
-----20.30
--20:00

10.15
10.30
10.30
9.45
7.45.
10:30
11:00
9.00
10.30
15.00
9.00
11.15
9:30

10.15
----------10:30
--9.00
-----9.00
--9:30

7.00, 9.00,
18.00

18.00

18.00

20.00

7.00, 9.00,
18.00

7.00, 9.00

8.15
-----

17.00
-----

17.00
---

20.00
---

---

---

8.15
16.00
14.30

8.15
-----

17:00

Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Žárová
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NA POKRAČOVÁNÍ
RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA
Četl v srdcích
„Zpovídal jsem se u otce Pia. Poklekl jsem před ním a chtěl jsem se mu vyznat ze svých hříchů, on mě však předběhl
a vyprávěl mi celý můj život. Věděl o mně všechno, i věci, na něž jsem sám už dávno zapomněl.“ Podobné tvrzení
opakuje řada lidí, kteří se setkali s otcem Piem. Na předešlých stránkách o tom mluví slavní konvertité. Je to neuvěřitelná zkušenost, kterou zažily tisíce jeho ctitelů.
Schopnost otce Pia číst myšlenky (tzv. dar kardiognoze – pozn. red.) neboli znát nitro příchozího, to bylo něco neslýchaného. Zdálo se, že lidské nitro před ním nemělo žádná tajemství. Otec Pio vyjmenovával osobní i skryté zážitky
lidí, jako by četl v knize. Události uváděl zcela přesně, i když si lidé už sami přesně nevybavovali, jak se věci staly.
Jeho tajuplné intuici nic neuniklo.
Řada senzibilů, čarodějů a mágů tvrdí, že mohou číst myšlenky lidí, a ohromují tak své klienty. Ale to nemá nic
společného s tím, co dělal otec Pio. Dar číst v lidských srdcích nacházíme v té míře pouze u mystiků, říká se mu
obvykle dar „kardiognoze“. Není to nějaká vágní intuice toho, co v té chvíli prochází myslí druhého člověka, ale plné
„poznání srdce“, tedy poznání myšlenek, pocitů, trápení, radostí, tužeb a úmyslů člověka.
Je to schopnost vysoké duchovní hodnoty, může ji dát pouze Bůh. Španělský teolog Rojo Marin ji definuje jako
„nadpřirozené poznání tajemství srdce, které Bůh dává svým služebníkům“. A Francouz Adolphe Tanquerey zase
jako „vlitou schopnost číst tajemství srdce a rozlišovat dobro od zla“, přičemž „vlitá schopnost“ v řeči teologie znamená, že jde o něco, co nezaslouženě dává sám Bůh.
Také svatý Tomáš Akvinský, jemuž se přezdívalo „andělský učitel“, zdůrazňuje, že tato schopnost je velký dar.
Uvádí, že „svatyně duše“, tvořená rozumem a vůlí, je pro všechny stvořené síly nepřístupná. Dokonce ani andělé,
tedy bytosti, jejichž inteligence převyšuje lidskou přirozenost, nemohou bez zásahu jedinečného Božího zjevení poznávat tajemství lidského srdce.
Vícero velkých světců obdrželo tento dar; především ti, kteří se věnovali službě duchovního doprovázení. U otce Pia
se tato schopnost někdy projevovala jako přesné vnímání myšlenek člověka, který stál před ním. Začala se projevovat
už v mladém věku, dříve, než dostal stigmata.
„Pán přijal i váš úmysl“
V roce 1911 ležel otec Pio nemocen v klášteře ve Venafro. Přišel ho navštívit jeho duchovní vůdce otec Agostino ze
San Marco in Lamis. Otec Pio ho prosil: „Dnes se za mě zvlášť modlete.“
Když otec Agostino odešel do kostela, řekl si, že bude na spolubratra zvlášť myslet během mše svaté, ale potom na
to zapomněl. Jakmile se vrátil k otci Piovi, ten se ho zeptal: „Modlil jste se za mě?“
Otec Agostino odpověděl: „Bohužel jsem na to zapomněl.“
„Naštěstí Pán přijal i váš úmysl pomodlit se za mě, který jste vzbudil ve chvíli, kdy jste scházel po schodech,“ řekl
otec Pio.
Při jiné příležitosti otec Agostino viděl, že je otci Piovi zle a blouzní. Šel tedy do kostela, aby se za něho pomodlil,
neboť se bál, že zemře. Asi za čtvrt hodiny se vrátil do jeho pokoje a našel ho v klidu. Řekl mu: „Modlil jste se za
mě a dobře jste udělal. Myslel jste i na pohřební řeč, ale to má ještě čas.“
Když otec Pio dostal stigmata a začal svůj apoštolát, dar čtení v srdcích se projevoval neustále. Ve zpovědnici, jak
jsme mohli vidět ve vyprávění svědků až doposud, ale i mimo zpovědnici. A někdy to bylo i zábavné.
„Tvrdí, že jsem komediant“
Carlo Campanini jednou přivedl do San Giovanni Rotondo kolegu z herecké branže, který byl zároveň zvědavý i
skeptický. Chtěl se však zúčastnit mše svaté. Kostel byl přeplněný. Když se blížili k oltáři, Campaniniho kolega se
rozhlédl kolem a řekl: „Kolik hlupáků sem chodí, aby poslouchali toho komedianta, který předstírá, že je svatý.“ V tu
chvíli se otec Pio obrátil od oltáře směrem k lidu a s pohledem přímo upřeným na toho muže řekl: „Modlete se, bratři,
ne za mě, ale za toho ubohého syna, který tvrdí, že jsem komediant.“
Jeden lékař ze San Marco in Lamis zakázal svým dvěma dcerám líbat otci Piovi ruku, protože jeho rány považoval
za důsledek vážné nemoci a bál se nákazy. Obě dívky se jednoho dne vydaly s dalšími kamarádkami do kláštera.
Když viděly, že všechny jejich kamarádky líbají otci Piovi ruku, chtěly mu ji též políbit, aby nevypadaly divně. Ale
on schoval ruce za záda se slovy: „Ne, raději poslouchejte svého otce.“
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Věděl o všem?
Janovský arcibiskup kardinál Giuseppe Siri mi vyprávěl tuto příhodu: „Už dlouhou dobu jsem váhal s jedním vážným
rozhodnutím, které bylo třeba udělat v mé diecézi. V té věci se nabízela dvě řešení, ale nevěděl jsem, které bude
lepší. V jisté chvíli jsem musel jednat, a tak jsem se rozhodl pro jedno z nich.
Druhý den jsem dostal telegram od otce Pia, který mi napsal, že rozhodnutí bylo správné, a povzbuzoval mě, abych
pokračoval po nastoupené cestě. Ve své nejistotě a pochybnostech jsem se zmítal sám, nikomu jsem o nich neřekl.
Jak je možné, že otec Pio o všem věděl?“
Podivíni
Dar poznání srdcí otec Pio využíval zejména při výběru svých nejbližších spolupracovníků. Když začal uvažovat o
uskutečnění svého velkého sociálně-zdravotního díla, nemocnice Casa Sollievo della Sofferenza, která je dnes největší nemocnicí v jižní Itálii a jednou z největších v Evropě, potřeboval do týmu lidi, jimž by mohl zcela důvěřovat.
Jednalo se o velmi náročnou, citlivou a složitou záležitost. Rozumný člověk by se obrátil na prověřené profesionály,
na poctivé lidi. Otec Pio si však vybral i mnohé podivíny: lékaře v penzi, roztěkaného farmaceuta, veterináře, který
uměl vařit pivo, prchlivého správce a nenapravitelného „světoběžníka“.
Farmaceut se jmenoval Carlo Kiswarday, pocházel z města Zara a do San Giovanni Rotondo se dostal náhodou v roce
1938. Neměl v sobě pokoj. Cítil se ztracený ve světě, jemuž nerozuměl. Hledal duchovní oporu, a protože slyšel
mluvit o stigmatizované Terezii Neumannové, vydal se nejprve do Německa. Ale když dorazil do Brixenu, z nějakého důvodu náhle změnil směr, vydal se do Říma a potom do San Giovanni Rotondo, kde se po setkání s otcem
Piem trvale usadil.
Případ veterináře doktora Maria Sanvica byl v něčem podobný. Žil v Perugii a věnoval se své velké zálibě – vaření
piva. Jednou mu někdo vyprávěl o otci Piovi, a tak se vydal do San Giovanni Rotondo a už tam zůstal. Zavřel pivovar,
postavil si domeček nedaleko kapucínského kláštera a vedl poklidný život penzisty.
„Kdo mu o mně řekl?“
S jedním lékařem to bylo komplikovanější. Jmenoval se Guglielmo Sanguinetti, byl z Toskánska. Nesnášel kněze,
byl to svobodný zednář. Po letech lékařské služby v Borgo San Lorenzo ve Florencii, kde působil jako lékař železničářské pojišťovny, odešel do penze.
Jednoho dne roku 1940 souhlasil, že doprovodí svou ženu do San Giovanni Rotondo, protože si velmi přála poznat
otce Pia. Sanguinetti o něm nechtěl ani slyšet a upřesnil, že cestu podstoupí jen jako „manželčin šofér“. Druhý den
po příjezdu do San Giovanni Rotondo se žena doktora Sanguinettiho vydala na otcovu mši svatou, přičemž ji manžel
doprovázel. Po skončení se s ostatními vydal do sakristie, protože byl zvědavý a chtěl také vidět zblízka toho řeholníka, o němž se tolik mluvilo.
Když se otec Pio obrátil ke skupině lidí, která na něj čekala, ihned zaměřil svůj pohled na toskánského lékaře a oslovil
ho jménem, jako by ho znal odjakživa. Řekl mu: „Měl bys sem přijít, abys mi pomohl postavit velkou nemocnici.“
Doktor Sanguinetti se dal do smíchu, ale zároveň na něho udělalo dojem, že ho otec Pio oslovil jménem. „Kdo mu o
mně řekl?“ ptal se sám sebe znepokojeně.
Manželé Sanguinetti měli zůstat v San Giovanni Rotondo jen pár dní, ale doktorovi se už nechtělo odjet. Opakovaně
se setkal s otcem Piem, který se jednoho dne vrátil k tématu nemocnice: „Prodej to málo, co máš ve Florencii, a usaď
se tady u mě,“ řekl.
Sanguinetti mu odpověděl: „To nejde. Jsem v penzi a nemám našetřeno tolik, abych si tu mohl postavit dům.“
Otec Pio prohlásil: „Máš ale jeden papír, který brzy tvé problémy vyřeší.“
Sanguinetti se vrátil do Florencie. Pořád myslel na ta záhadná slova, ale jejich smysl nechápal. Jednoho dne mu
oznámili, že vyhrál velkou výhru. Už nějakou dobu vlastnil pár státních dluhopisů a jeden z nich vyhrál ve slosování
vysoký finanční obnos. Tehdy pochopil výrok otce Pia a rozhodl se přestěhovat do San Giovanni Rotondo. Z peněz,
které vyhrál, si tam opravdu postavil dům a stal se pravou rukou otce Pia při stavbě nemocnice.
Otec Pio měl doktora Sanguinettiho velmi rád, jako vlastního bratra. Když pak zemřel, otec plakal jako dítě. Byl u
toho novinář Giovanni Gigliozzi, který mi sdělil: „O Sanguinettiho smrti jsem se dozvěděl v Římě a ihned jsem odjel
do San Giovanni Rotondo. Když jsem dorazil do kláštera, šel jsem ke schodišti, které vede k cele otce Pia, ale tam
jsem se zarazil. Otec Pio stál v půli schodiště a opíral se o velký dřevěný kříž. Ramena se mu otřásala mocnými
vzlyky. Nechtěně jsem se stal svědkem srdcervoucí scény. Otec Pio v slzách pronesl tato neuvěřitelná slova: ‚Ježíši,
kdybys mi byl řekl, že umírá, já bych ti ho vyrval z rukou.‘ Tahle věta ukazuje, jak důvěrný vztah měl otec Pio
s Ježíšem a jak miloval svého přítele.“
Všeuměl Angiolino Lupi
Tak velké dílo, které otec Pio plánoval ve velkém stylu, by si žádalo zkušenosti vynikajících architektů a inženýrů.
Místo nich si však otec vybral někdejšího podvodníka a prchlivého dělníka. Jmenoval se Angiolino Lupi, pocházel

strana 26

Tam&Tam – číslo 4, ročník 13, duben 2022

z regionu Abruzzo a měl dost nemožnou povahu. Vyrůstal v chudé rodině a školní docházku ukončil v páté třídě
základní školy. Nikdy neměl trvalé zaměstnání. Když se uvolnilo nějaké místo, přišel, představil se jako odborník
v dané profesi a prostě „zkusil štěstí“.
V mládí například fotografoval v Castelfreddone zesnulé, aby si něco vydělal. Lidé v tom kraji byli totiž velmi chudí,
a proto za fotografování nechtěli platit. Po smrti si ale pozůstalí stěžovali, že nemají žádnou fotografii zesnulého. To
byla příležitost pro Angiolina s fotoaparátem za pár lir: Potřel tvář zesnulého plenkou namočenou do teplé vody,
takže mu dokázal na pár vteřin otevřít oči, což na vyfocení stačilo.
Když město opustil, pracoval v Chieti, v Lancianu, v Pescaře, v Římě, a dokonce až v Sýrii či v Egyptě. Pracoval
jako stolař, dekoratér, soustružník a scénograf.
Byl to hromotluk vysoké a rozložité postavy. Nosil stále pumpky, plandavý svetr a těžké boty. Byl dost prchlivý.
Jednou pracoval v nějakém klášteře, pohádal se s řeholníky a v záchvatu zuřivosti osm z nich přivázal k lešení.
Když se otec Pio rozhodl začít se stavbou nemocnice, prostudoval řadu projektů slavných profesionálů. Úplně ho
uspokojil jen jeden, pod nímž byl podepsaný jistý inženýr Candeloro z Pescary, a rozhodl se, že podle něj se bude
stavět. Zavolali tedy autora projektu a přišlo se na to, že žádný inženýr Candeloro neexistuje. Projekt vypracoval
Angiolino Lupi, který nebyl ani zeměměřič.
Mniši v San Giovanni Rotondo byli v šoku, chtěli dát podvodníka k soudu, ale otec Pio byl proti. Četl v jeho srdci a
pochopil, že to je ten správný člověk, s nímž chce spolupracovat. Lupi se stal nakonec projektantem, realizátorem i
stavbyvedoucím obří nemocnice. V krátké době vzniklo impozantní staveniště. Zemědělce z Gargana naučil řemeslům jako je stolařství, kovářství, zedničina i malířství. Vyřešil všechny velké technické obtíže a uskutečnil dílo, které
významní architekti označovali za „skutečný zázrak“.
Stalo se, že jeden inženýr z Foggii dal Angiolina ze závisti k soudu, a to kvůli „nezákonnému výkonu povolání“.
Angiolino o tom informoval otce a znepokojeně se ho ptal: „Teď půjdu za mříže?“ Otec Pio mu klidně odpověděl:
„Synu můj, ničeho se neboj, soudci budou mít zdravý rozum. Ten, který tě udal, dostal diplom od lidí, ale ty jsi ho
dostal od Boha.“ A celá kauza šla do ztracena jako mýdlová bublina.
Příchod „Casanovy“
Třetí muž, kterého si otec Pio vybral na základě svého charismatu „poznání srdcí“, byl Emanuele Brunatto, který se
stal jeho zastáncem, jakýmsi „agentem 007“, a správcem kapitálu na stavbu nemocnice. Pro své jednání a minulost
byl Brunatto nepohodlným člověkem. Velmi nepohodlným. Zřejmě proto ho oficiální životopisy vynechávají nebo
ho zmiňují jen letmo. Mnozí nechápou, proč si takové individuum otec Pio vybral za spolupracovníka a svěřil mu
tak důležité a choulostivé úkoly. Podle nich se dokonce v tomto případě zmýlil.
Tak to ale nebylo. Otec opravdu „četl v srdcích“ a poznal, že v srdci Emanuela jsou výjimečné kvality, díky nimž se
stal jeho velmi cenným spolupracovníkem, a to přes všechny jeho nedostatky a minulé hříchy. Otec Pio o něm věděl
všechno, a přesto ho už při prvním setkání okamžitě přijal za svého duchovního syna.
Emanuele Brunatto přijel do San Giovanni Rotondo v roce 1919 a měl za sebou dost zmatený život. Jeho otec byl
sice jeden z posledních lidí, které před smrtí vyzpovídal svatý Jan Bosco, ale Emanuele nechtěl o víře ani slyšet.
Z domova utekl jako velmi mladý.
Miloval život. Ve svých pamětech napsal: „Ženy mě přitahovaly víc než práce, má živočišnost způsobovala mou
nestálost a nedůslednost. Nebylo mi ještě ani dvacet let, když jsem završil své avantýry a z nezralosti uzavřel manželství, které bylo jedním velkým neštěstím. Moje snoubenka a zároveň milenka byla starší o jedenáct let a měla za
sebou bohatý milostný život. Její sestry měly v tomto ohledu ještě více zkušeností a bratr si odpykával trest v německém vězení…“
Když vypukla první světová válka, povolali Brunatta do zbraně, ale i tam dokázal manipulovat a podvádět. Odhalili
ho a zavřeli do vězení. Když vyšel z vězení, dal se na potulný život. Pak se s tehdejší přítelkyní rozhodli, že se budou
věnovat divadlu, a stal se tanečníkem. Když jednou vystupovali v Neapoli, přečetl si v deníku Mattino článek o otci
Piovi. Četl ho jen zběžně, ale příběh mnicha ho zaujal. Čas od času si na něj nechtěně vzpomněl.
Odjel na turné na Sicílii, ale i tam se do lecčeho zapletl a musel nakonec utéct. Vrátil se do Neapole a tam potkal
svou někdejší milenku, která to zatím z šansoniérky v pochybných kavárnách dotáhla na krejčovou. Začali spolu žít.
Brunatto však nikdy nezapomněl na článek o otci Piovi. Často na něho myslel a rozhodl se, že ho navštíví. Ve svých
pamětech vypráví o své první cestě do San Giovanni Rotondo: „Byl úplněk. Procházel jsem pustým, nehostinným
údolím a nepotkal jsem živou duši. Cestu lemovaly vulkanické hradby skal, ponořené do bílého a studeného světla,
připomínaly hrůzostrašné ruiny mrtvého města. Tu a tam se náhle jako přízraky zjevovaly pokřivené obrysy starých
fíkovníků. Jako bych znovu procházel po své životní cestě: cesta nocí k neznámému cíli…“
pokračování příště
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