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Říjen je měsíc Panny Marie a misií. 

Na počátku tohoto roku jsem slyšel z úst 

jednoho našeho vrcholného politika, že se nemáme 

čeho bát, protože ekonomika roste a máme se stále 

lépe a lépe. Během několika měsíců bylo všechno 

jinak. Proč to Bůh dopouští? Proč nám nedovolí žít 

v blahobytu a spokojenosti? Protože takto svět není 

nastaven, takto nevyšel z Božích rukou. Rostoucí 

ekonomika a blahobyt nejsou schopné učinit člověka 

šťastným. To si uvědomovali naši předkové a to si 

máme možnost uvědomit i my. Člověka dělá šťastným 

spojení s Tvůrcem a služba Bohu a bližním spojená 

s láskou. Často jsem si říkal, proč Bůh dopustil, 

aby vznikl Islám. Proč dopustil, aby téměř zanikly 

křesťanská společenství v severní Africe a na Blízkém 

východě. Historicky to bylo tím, že světské zájmy 

převládly nad duchovními zájmy a křesťané nebyli 

jednotní. Dějiny křesťanské Evropy jsou spojené 

s modlitbou. Dne 7. října 1571 proběhla velká námořní 

bitva u Lepanta. Jedna z velkých bitev, které 

zachránily křesťanskou Evropu. Nebyla to jen síla 

paží, která pomohla zvítězit nad muslimskou přesilou, 

ale hlavně síla modlitby růžence, ke které vybízel 

papež Pius V. Tento den je od té doby slaven jako den 

Panny Marie Vítězné, později Růžencové. 

Je zajímavé, že víra národů jako jsou Poláci, Řekové, 

Italové, Španělé, Portugalci či Rusové, je pevnější. 

Tyto národy se setkaly s muslimskou expanzí. 

A křesťané, kteří žijí uprostřed muslimské většiny, 

prožívají svoji víru intenzivněji a opravdověji. 

V muslimské zemi si nikdo nedovolí být ateista. 

Nakonec i jižní Morava je díky nájezdům tatarských 

hord v 17. století religióznější, než zbytek republiky. 

Dodnes se zpívá v lidové písničce z té doby: „Bože 

nám pomáhaj aj Panna Maria, aby nezhynula 

moravská krajina.“ 

Pán má vše ve svých rukou, i když se nám 

někdy zdá, že to tak není. Jen my lidé jsme vlivem 

hříchu sobečtí a nevděční. Opravdu se nemáme čeho 

bát, jen nás samotných. Proto Bůh dopouští i epidemie, 

aby nás probudil. Známkou probuzení bude, 

když vezmeme do ruky růženec a budeme se modlit 

za opravdové potřeby tohoto světa. To je také základ 

misií, aby se Boží království šířilo.   

P. Milan Palkovič

 

1. říjen památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

2. říjen památka svatých andělů strážných 

3. říjen  sobotní památka Panny Marie 

4. říjen 27. neděle v mezidobí 

5. říjen sobotní památka Panny Marie 

6. říjen sv. Bruna, kněze 

7. říjen památka Panny Marie Růžencové 

9. říjen sv. Dionýsia, biskupa,  

 a druhů, mučedníků 

10. říjen sobotní památka Panny Marie 

11. říjen 28. neděle v mezidobí 

12. říjen sv. Radima, biskupa 

14. říjen sv. Kalista I., papeže a mučedníka 

15. říjen památka sv. Terezie od Ježíše,  

 panny a učitelky církve 

16. říjen sv. Hedviky, řeholnice    

17. říjen památka sv. Ignáce Antiochijského,  

 biskupa a mučedníka 

18. říjen 29. neděle v mezidobí 

19. říjen sv. Jana de Brebeufa a Izáka Joguese, 

 kněží, a druhů mučedníků 

21. říjen bl. Karla Rakouského 

22. říjen sv. Jana Pavla II., papeže 

23. říjen sv. Jana Kapistránského, kněze 

24. říjen sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

25. říjen slavnost výročí posvěcení kostela,  

 30. neděle v mezidobí 

28. říjen svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

29. říjen bl. Marie Restituty Kafkové,  

 panny a mučednice 

31. říjen sv. Wolfganga, biskupa 
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MISIJNÍ JARMARK V ŠUMPERKU V NEDĚLI 18.10. PO 9. MŠI 
 

Znovu zveme na misijní jarmark.  

Přidávám přesnější informace pro ochotné dárce/cukrářky/inovátory. 

Prosím štrůdly, koláče, zavařeniny apod. doneste po 7. a před 9. mší na středisko. Důrazně prosím o zabalení 

sladkostí k prodeji. Zvlášť ve stávající situaci s koronavirem, ať už nikdo jiný po vašich dobrotách net'ape. Děkuji 

za pochopení a vstřícnost. 

Pokud by se někomu čas nehodil a měl něco trvanlivého, co chce darovat, ozvěte se, domluvíme se na předání 

individuálně. Ideálně taky oceňte balíčky. Např. půl štrůdlu 50 Kč, 2 kousky koláče za 30 Kč – je to sponzorské, 

nebojte se toho. 😏 

Upozorňuji, že přebírat to bude manžel, tak na něm určitě balení (nejlíp ani cenění) nenechávejte.  

Těšíme se na vás - na výrobky i štědrou dlaň a milá setkání. A v případě jakýchkoli nejasností/dotazů 

se nebojte na mě obrátit. 😉 

Jana Pacalová 

janinka.ovecka@seznam.cz, tel 774 520 759 

 

 

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech Zprávy z Medžugorje a Regina,  

vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité 

  
Protože časopisy „Zprávy z Medžugorje“ a „Regina“ vydávané dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité uvádějí 

nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují 

pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, my, biskupové ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. 

Zároveň podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, 

kaplích a na farách ve všech diecézích na území České republiky.  
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MŠE SVATÁ VII. 
 

Žehnací modlitby nad dary a příprava kalicha 

Poté, co kněz s ministrantem převezme od věřících dary k eucharistii, jde s nimi k oltáři a krátkými 

modlitbami za ně Bohu děkuje. Tyto modlitby jsou inspirovány židovskými modlitbami birkot (modlitbou 

dobrořečení – žehnáním Bohu za dobra, která nám dává). V nich uznáváme, že plody přírody i výsledek práce člověka 

jsou v posledku darem Božím, a že tedy Bohu nepřinášíme nic jiného, než co on nám sám dal. 

Jedná se o modlitbu přinášení darů k oltáři: za chléb je tedy vhodné 

děkovat ještě před jeho položením na oltář, za víno hned po převzetí kalicha 

od jáhna. Pokud se zpívá zpěv k přípravě darů, modlí se tyto modlitby kněz 

potichu bez jakékoli odpovědi; pokud se zpěv nezpívá, modlí se je nahlas 

(v modlitbě je množné číslo a kněz se tedy modlí jménem lidu, proto 

je modlitba nahlas vhodná) a všichni odpovídají. 

Smíchání vody s vínem nemá jiný význam než napodobit věrně to, 

co konal sám Ježíš, neboť v prvním století se ve středomoří pilo víno smíchané s vodou. (Například arménská církev 

vodu do vína z historických důvodů nepřidává.) Modlitba, která doprovází přidávání trochy vody do kalicha, má svůj 

původ ve vánoční vstupní modlitbě z 5. století a součástí přípravy darů se stala ve středověku. Jáhen či kněz se ji 

modlí sice potichu, ale v množném čísle, tedy za všechny. Jeho modlitba naznačuje, že eucharistie nám nepřináší nic 

menšího, než sjednocení s Kristem, tedy naše zbožštění. 

Po díkůvzdání za víno se kněz hluboce skloní před oltářem a potichu 

se modlí za sebe samého. Hluboká úklona je gestem pokory a kajícnosti. Text 

je inspirován modlitbou tří mládenců v ohnivé peci (Dn 3) a kněz v něm 

vyznává svou nehodnost a pokoru a prosí, aby se eucharistická oběť, 

jíž předsedá, uskutečnila také na jeho vlastním životě. 

 

Okuřování 

Vonný dým kadidla byl již ve Starém zákoně symbolem modlitby. Římská liturgie kadidlo ovšem užívala 

nejprve pouze ve vstupním průvodu a před evangeliem jako znamení úcty ke Kristu přicházejícímu ke svému lidu. 

Používání kadidla při přípravě darů pochází ze středověké franské říše. 

Kněz nasypává kadidlo u oltáře a žehná prostým gestem kříže beze slov; dřívější modlitba byla nevhodná, 

protože se obracela ke kadidlu jako k něčemu živému, a církev ji proto výslovně zrušila. Kadidelnici pak může podat 

jáhen, neboť se předpokládá, že ví, jak to pro kněze udělat co nejpohodlněji. 

Nejprve se okuřují dary na oltáři. Pokud je kříž na oltáři, okouří se dále on, pokud stojí vedle oltáře, okuřuje 

se, až k němu kněz dojde, v tomto případě okuřování předchází a uzavírá úklona kříži. Při okuřování oltáře kněz 

obchází kolem něj. Kříž a oltář tvoří dohromady jednotu, neboť ta samá oběť, která byla přinesena na kříži, bude 

nyní přinesena také na oltáři. 

Dále je okouřen kněz na znamení úcty ke svátostnému kněžství, neboť mši svaté předsedá sám za sebe, 

ale na místě Krista, hlavy církve. Po knězi jsou okouřeni také případní koncelebranti, všichni najednou. 

Konečně jsou okouřeni také přítomní lidé, neboť ve svém lidu je přítomen vzkříšený Ježíš, a shromáždění 

lidé jsou ikonou církve, těla Krista, který svému Otci přináší 

eucharistickou oběť. 

Použití kadidla krásně odkazuje na mnohotvárnou přítomnost 

Krista v liturgii: v eucharistii, v osobě kněze, ve shromážděném lidu, 

v symbolu oltáře. Kadidlo při přípravě darů by snad (s ohledem na jeho 

franský středověký původ), ačkoli to tak současné liturgické předpisy 

neříkají, mohlo být také chápáno jako znamení očištění: očištění darů, 

které mají být proměněny, oltáře, na který má sestoupit moc Ducha 
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svatého, předsedajícího kněze a koncelebrantů, kteří mají přinést oběť. Dále také očištění lidu, za nějž má být oběť 

přinesena a který na ní svou příslušností ke Kristu má mít podíl. Na základě středověkých modliteb, které doprovázely 

žehnání kadidla, je okuřování také možné chápat jako vyjádření podílu na posvátné Boží moci, která zahaluje dary 

a oltář, podílu, na nějž mají právo také všichni přítomní, a k nimž je tedy proto také vonný dým přinášen. 

převzal P. Jiří Luňák 

 

 

„NEBESKÁ RUČNÍ PRÁCE“  

ANEB PÁR MYŠLENEK NA MĚSÍC ŘÍJEN O MODLITBĚ RŮŽENCE 

 
„Všechny ženy v Lurdech nosí pořád 

u sebe růženec. Je to věrný nástroj jejich 

zbožnosti. Ruce chudých, těžce pracujících 

žen nedovedou klidně spočívat. Modlitba 

s prázdnýma rukama, ne, to pro ně není 

ta pravá modlitba. Ale modlit se růženec je 

jakási nebeská ruční práce, neviditelné dílo 

jehly, pletení nebo vyšívání, horlivě vyrobené 

z padesáti Zdrávasů perlové šňůry. Kdo se 

za den a rok pomodlí náležitý počet růženců, 

ten vyrobí důkladné tkanivo, kterým jednou 

Velké slitování přikryje část jeho viny. Rty 

sice jen automaticky odmumlávají slova, 

která anděl řekl Panně, ale duše se prochází 

po pastvách svatosti. I když myšlenky přitom 

občas zbloudí od jednotlivých strof a povzdechnou si nad nerozumnou cenou vajíček, i když si třeba tu a tam 

nad některým Zdrávasem na pár minut zdřímnou, není to žádné neštěstí, vždyť se uchylují do většího bezpečí než 

jindy.“ 

z knihy Franze Werfela „Píseň o Bernadettě“ 

 
„Růženec je knihou pro slepé, jejímž prostřednictvím vidí a rozehrávají nejvelkolepější drama lásky, 

jakou kdy svět poznal; je to kniha pro jednoduché, která je uvádí do tajemství a poznání mnohem přesvědčivějšími, 

než je vzdělanost druhých lidí; je to kniha pro starší lidi, jejichž oči se už zavírají před stíny tohoto světa a otevírají 

se pro podstatu toho příštího. Síla a moc růžence se nedá popsat.“ 

arcibiskup Fulton Sheen 

  
„Také já se často modlím růženec před jednou mozaikou: maličkou mozaikou Madony s Dítětem, kde se zdá, 

jako by centrem byla Maria, ačkoliv ve skutečnosti Ona sama je díky poloze rukou jakýmsi žebříkem, po němž Ježíš 

může sestupovat mezi nás. V centru je vždycky Ježíš, který se snižuje, aby kráčel spolu s lidmi, abychom my mohli 

s Ním vystoupit do Nebe. V modlitbě růžence se obracíme k Panně Marii, aby nás přiváděla stále blíž k svému Synu 

Ježíši, abychom ho poznávali a stále více milovali. Když rozjímáme nad jednotlivými etapami Kristova života, 

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

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

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

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

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

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

papež František  
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MARIE, MATKA JEŽÍŠOVA 

V městě Šumbarku, 

v desátém roce panování Václava z Hrádečku 

 

Marie, 

dlouho, dlouho jsem se Ti neodvažoval napsat, protože jsi tolik jiná než všechny ostatní osoby, které znám 

z biblické zprávy. Nemohu se na Tebe obrátit v rovnocenném partnerském dialogu, stejně jako nemohu nikdy 

dosáhnout stavu trvalé bezhříšnosti jako Ty. Byl jsem si dobře vědom všech těchto podstatných rozdílů, a tak jsem 

již předem vyloučil možnost srdečné komunikace o všedních problémech, s nimiž se setkávám. Domníval jsem se, 

že by Tě nijak nezajímaly, ba dokonce, že by Tě mohly urazit. Teprve nedávno, když jsem si znovu četl notoricky 

známý příběh o svatbě v Káni, jsem pochopil, jak jsem se mýlil. 

Není snad banálnějšího a trapnějšího problému, 

než je zjištění hostitele, který špatně zvážil vlastní 

možnosti a není schopen dostát svým závazkům. A přesto 

právě s takovou ostudnou záležitostí předstupuje 

před Tebe. Nejspíš ani neví, co má po Tobě chtít, zřejmě 

jen instinktivně hledá útěchu či pomoc v těžké situaci 

u osoby, v niž má důvěru. Ani Ty sama neznáš řešení, a tak 

předkládáš celou záležitost svému Synu. Nechceš po Něm 

nic konkrétního, jen informuješ o situaci. Nedbáš na jeho 

nepříliš zdvořilou reakci – Tvá nevyslovená žádost 

o pomoc Ho zjevně zastihla nepřipraveného – a vyzýváš 

služebníky, aby splnili vše, co jim přikáže. A pak dochází 

k zázraku. 

Je to modelová situace; naprosto stejně 

postupuješ, kdykoli se někdo z nás k Tobě obrátí se žádostí 

o pomoc. Jsi Přímluvkyně a Tvá přímluva je zcela dostačující. Tvůj Syn již dále nezkoumá, zda si adresát onu pomoc 

skutečně zaslouží (kdyby tak činil, musel by nutně zjistit, že nikoliv), a vykoná zázrak. Je lhostejno dokonce i to, 

zda prosí o jakýsi ctnostný úmysl nebo „jen“ o prodloužení světských radovánek. Mohli bychom dlouze spekulovat 

o symbolickém významu prvního Ježíšova zázraku, o paralele mezi proměněním vody ve víno a „posledním“ 

zázrakem, kdy proměnil víno ve svou krev, jsem si však jist, že něco takového jsi Ty ani Ježíš nezamýšlela. Důvod 

byl mnohem prostší: oba jste se na té svatbě cítili dobře a bylo vám líto, že „už nemají dost vína“ a dobrá pohoda je 

tím ohrožena. 

Toto zdánlivě prosté zjištění mě naplnilo velkou radostí a nadějí. Ty ani Tvůj Syn nevyžadujete vzletná 

oslavná slova a myšlenky, nýbrž toužíte po rozpustile radostném společenství nad pohárem vína. Tento dopis píši 

ve dnech postu a připomínám si přitom Ježíšova slova: „Což se mohou hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi?“ 

Uvědomuji si, že jsem účastníkem permanentní hostiny s Kristem a vidím Tě, jak v ústraní nenápadně dohlížíš na to, 

aby všem bylo dobře. Vidím zmatek ve Tvé krásné tváři, když potkáváš tolik podmračených a nespokojených hostů. 

Tak ráda bys jim pomohla, ale nevíš jak. Nemůžeš pochopit, proč se neradují. Přitom se stále znovu a znovu 

přesvědčuješ o tom, že všechny štoudve jsou až po okraj naplněny tím nejlepším vínem. Tak proč je nikdo neochutná? 

Ne, neodcházej ještě, Marie! Neodcházej, Pane! Chci se spolu s vámi napít! 

Pavel Obluk 

 

 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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JOSEF HOVÁD 
 

 

Otce Josefa mnohým nemusíme představovat. Jak sám 

vzpomíná, s některými šumperskými farníky se setkal na pouti 

do Milána, Arsu a La Sallety v roce 2010, kterou tehdy 

organizoval otec Slávek. Tehdy patřil k nejmladším 

účastníkům zájezdu. Od té doby se mnohé změnilo. Nyní je 

z něj novokněz a o tom, jaká byla jeho cesta ke kněžství, jsme si 

povídali v následujícím rozhovoru. 

Přesto, že vás mnozí znají, představte se nám. 

Jmenuji se Josef Hovád, narodil jsem se v Říkovicích 

u Přerova. Mám dva sourozence – Davida a Veroniku, jsou 

mladší a hodnější.  Střední školu pedagogickou jsem 

vystudoval v Přerově a poté odpověděl na Pánovo volání 

a přihlásil se do kněžského semináře.  

Jaké byly motivy toho, že jste opustil dráhu pedagoga 

a zatoužil jste se stát knězem?   

Sehrály v tom svoji roli dvě roviny – přirozená a nadpřirozená. 

V té přirozené rovině jsem měl oporu a opravdu dobrý vzor 

v knězi. Určitě ho dobře všichni znáte, protože jím byl otec 

Slawomir Sulowski, děkan šumperského děkanátu. 1. 9. 1999 mu byly svěřeny farnosti Vlkoš, Říkovice a Stará Ves, 

které spravoval do roku 2009. A právě v tomto období jsme se poznali. Líbilo se mi, jak celebroval mši svatou. 

Krásně. Soustředěně. Dokázal pracovat s lidmi, zorganizovat zájezdy, poutě, a hlavně mě zaujalo, jak se věnoval 

nám – ministrantům. Společně jsme opékali buřty, chodili do kina, na jídlo… Byla to jiná rovina než v kostele a stal 

se pro mě určitým vzorem. Dodnes se cítím povzbuzen, když se vracím z návštěvy u něj. Společně se modlíme, 

prožíváme mši svatou a sedneme si i lidsky.  

Ke vzoru kněze se připojila i rovina nadpřirozená, kdy se v člověku ozývá pozvání: „Chceš mi patřit?“ Uslyšel jsem 

Pánovo volání, ucítil jsem pozvání… 

Při rozhodování jít do semináře mně hodně pomohlo účastnit se tzv. VIRU. Jedná se o duchovní obnovu pro muže, 

kteří hledají svoji cestu. Koná se dvakrát ročně, jako taková příprava na dva nejdůležitější křesťanské svátky – 

Vánoce a Velikonoce. Bývá v kněžském semináři v Olomouci a trvá od pátku do neděle. Začíná se večeří. 

Tím nejdůležitějším na celém pobytu je být úplně v tichu, oddělen od sociálních sítí, mobilu. Účastník jen naslouchá 

přednáškám, modlí se, slaví mši svatou, adoruje. Důležitým pilířem každé obnovy je svátost smíření. Zde jsem se 

také poprvé otevřel jednomu knězi, s kterým jsem řešil kněžské povolání. Dnes už je otec Bernard u Pána. Důležité 

je hlavně ticho a nechat sobě i Pánu Bohu čas na rozhodování… Jen ty a Bůh.  

Co na vaše rozhodnutí stát se knězem říkali rodiče? 

Zpočátku to bylo náročné – hlavně v tom, že naši praktikující nejsou, dokonce byly i chvíle, kdy mi maminka 

zakazovala chodit do kostela s obavou, že mi tam „zblbnou“ hlavu a že ze mě bude farář. Chodil jsem tam mnohdy 

tajně, když nebyla doma, například na májové, a večer před spaním jsem si četl mešní řád z kancionálu, protože slova 

kněze „Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce …“ ve mně stále rezonovala. Musel jsem vše před rodiče předkládat 

postupně. Když jsem si podal přihlášku na Teologickou fakultu v Olomouci, řekl jsem rodičům, že to nutně 

neznamená, že budu knězem. Když jsem začal ve čtvrťáku chodit v klerice, maminka se mě ptala: „Čím ty vlastně 

budeš?“ V legraci jsem jí odpovídal, že popelářem. Postupně se to uklidňovalo, až mi nakonec řekla, že hlavní je, 

abych byl šťastný. Při jáhenském a kněžském svěcení, a především s veškerými přípravami, primicí mi byla velkou 

oporou a pomáhá mi doteď.  
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Studoval jste teologickou fakultu bez přerušení?  

Ano. Nastoupil jsem nejprve do konviktu a poté pokračoval 

ve studiu na CMTF v Olomouci. Potom jsem však neobhájil svou 

diplomovou práci a na pastorační rok jsem byl poslán do Svitav 

k otci Václavu Dolákovi. Měl jsem zde na starosti přípravu na první 

svaté přijímání, učil jsem náboženství, věnoval se biřmovancům, 

seniorům, ministrantům, a dokonce dva kluci projevili zájem 

se naučit na varhany, což mě moc těšilo, tak jsme se pravidelně 

ke hře scházeli. Kromě toho jsem přes týden pracoval v Andělské 

kavárně na náměstí a o víkendech v knihkupectví Kosmas.  

A po večerech psal svoji diplomovou práci. Vzpomínám na ten rok 

s největší vděčností a vnímám ho, že mi ukázal mnohé věci, které mi 

dosud byly skryté a které se nedají naučit nebo předat slovně, 

ale musí se s Pánem Bohem prožít.  

Co bylo náplní vaší „kavárenské a knihkupecké“ práce?   

V kavárně nešlo jen o práci s vůní kávy či jak správně našlehat 

mikropěnu na caffe latte, ale především o práci s lidmi. Moc mě 

bavilo si s nimi povídat – odkud jsou, co prožívají, často jsme se 

dostali i k víře. Byla to taková nenásilná pastorace. Když někteří zjistili, že jsem studoval na kněze, mnozí jeli  

i na mé jáhenské svěcení, i když víru veřejně nepraktikovali. Vybudovalo se mezi námi přátelství, na které rád 

vzpomínám. Byl to třeba bývalý pan primář jednoho oddělení v nemocnici ve Svitavách. Ohromně moudrý člověk. 

Nebo jeden místostarosta, který teprve víru začal objevovat či jeden pán, co měl ve Svitavách zahrádku a byl 

evangelík. V Kosmasu jsem byl zaměstnán jako brigádník, prodával knihy, řezal krabice, vkládal knihy do regálu 

nebo kupujícím doporučoval knižní tituly, pokud měli nějakou představu. Moc mě to bavilo. A jistě znáte tu vůni 

nové knihy, kterou ještě nikdo před vámi nedržel v ruce. Takto jsem mohl mimo jiné zjistit, že Češi patří mezi národ, 

který hodně čte. Prodaných knih bylo opravdu hodně.    

Co bylo tématem Vaší diplomové práce?  

Byla věnována duchovnímu významu toho, co nosil při mši papež Benedikt XVI.   

Další obhajoba proběhla dobře? 

Bohu díky. Po obhajobě přijal otec arcibiskup moji žádost o jáhenské 

svěcení a otec biskup Nuzík mě vysvětil na jáhna v olomoucké 

katedrále. Jako jáhen jsem byl poslán do farnosti Prostějov, 

konkrétně do kostela Povýšení svatého kříže. Zde jsem byl jako jáhen 

zapojený do pastorace mládeže děkanátu, do příprav na křty 

ve farnosti a na zdejším Cyrilometodějském gymnáziu jsem 

vyučoval křesťanskou a etickou výchovu. Jsem vděčný, jak dobré 

lidi jsem v Prostějově poznal a s mnohými z nich jsem často v 

kontaktu i tak, že se setkáváme. Po roce jsem přijal v Olomouci 

kněžské svěcení. (Zde jsem byl potěšen i účastí některých 

šumperských farnic.) Primiční mši svatou jsem pak sloužil 1. 

července tohoto roku v rodné farnosti v Říkovicích. Dokonce přijely 

i „holky“ ze Šumperka, skvělé farnice, které jsem poprvé poznal na 

pouti do Milána, Arsu a La Saletty v roce 2010. Při kněžském svěcení 

je zvykem, že do mešního roucha nově vysvěceného kněze obléká 

někdo blízký. Byl jím právě otec Slawomir a byl rovněž prvním 

koncelebrantem při mši svaté na primici. 
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A kde po kněžském svěcení sloužíte?  

V Bystřici po Hostýnem, domů to mám 

opravdu kousek. Kromě Bystřice máme 

na starosti také farnosti – Bílavsko, 

Vítonice, Loukov a Rusavu.  

Dá se říct, že se zde teprve rozkoukávám 

a snažím se dělat, co mám dělat. V týdnu 

učím 9 hodin náboženství 

na čtyřech školách. Tady se má učitelská 

touha naplňuje. Ale s covidem je to 

ve značném omezení. Kromě toho – coby 

čerstvý novokněz – jezdím po různých 

farnostech s novokněžským požehnáním 

od Opavy po Prahu a nedávno jsem žehnal cisterciákům v klášteře Heiligenkreuz za Vídní, kde jsem mohl 

koncelebrovat s panem opatem a potom tamním mnichům udělit novokněžské požehnání. Bylo to pro mě moc silné. 

Jak se zde cítíte? 

Už jsem zde prožil čtvrt roku kněžství a cítím se zde výborně. Byl jsem opravdu srdečně přijat, Bohu díky. Člověk 

si uvědomuje, že dostává víc, než si zaslouží. Mám i skvělého „šéfa“ – P. Jana Hrudíka, který s otcem Slawomirem 

prožil společný rok na faře v Přerově. 

A co Vaše zájmy? Máte čas na ně? 

Člověk musí mít zájmy, které ho nakopnou. Dají mu odpočinek.  Mám rád hudbu, hraju na varhany, jezdím na kole, 

na koloběžce, rád cestuju, plavu, mým koníčkem jsou i knížky…  

Jakou knihu byste nám doporučil k přečtení? 

Mám rád knihy od Eliase Velly, a opravdu dobrý je titul Maria, matka Ježíšova, kniha, která ve mně proměnila můj 

pohled k Panně Marii.  Moc doporučuji. 

A přání na závěr? 

Drazí, strach je horší než celý koronavirus. Ta situace, která přišla, se děje s Božím dopuštěním. Neměli bychom mít 

strach či paniku, ale spíš každý den prožít s tím, jak přichází. V Boží blízkosti a nezapomínat děkovat. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

 

VÝZNAM NOVOKNĚŽSKÉHO POŽEHNÁNÍ 
 

Říká se, že pro novokněžské požehnání stojí za to si i boty prošlapat. Chceme-li najít odpověď na otázku po 

smyslu a účinku praxe novokněžských požehnání, je třeba začít od toho, čím je požehnání jako takové. Většinou 

jsme totiž v zajetí zužující představy, že žehná pouze Bůh člověku nebo výše postavený člověk osobě níže postavené. 

Avšak žehnat může a má každý člověk, a to nejen ostatním lidem, nýbrž i Bohu. V tomto posledním případě dáváme 

v křesťanském prostředí někdy přednost jiným označením, jako je „velebit“ nebo „dobrořečit“, avšak stále jde o tutéž 

skutečnost: „Protože Bůh dává požehnání, srdce člověka může zase velebit toho, který je zdrojem všeho požehnání“ 

(Katechismus katolické církve 2626). Když Bůh nebo člověk žehná, vyjadřuje své radostné přitakání existenci toho 

druhého; Bůh jako by člověku říkal: „Chci, abys byl a dobře se ti dařilo,“ člověk pak – ať už žehná jinému člověku 

nebo Bohu - navazuje na toto základní Boží obdarování a říká: „Jak je dobře, že jsi!“ Jak vzdálený je takový postoj 
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strachu z Boha anebo škarohlídnému odsuzování „zkaženého„ světa! Žehnání je v katolické církvi vnímáno jako 

svátostina a ta působí mocí víry církve a toho, kdo ji uděluje a kdo z ní čerpá. Žehnání tedy připravuje, otevírá 

člověka, aby přijal milost. Z tohoto pohledu není rozdílu mezi požehnáním novokněze a zkušeného staršího kněze. 

Jedno specifikum ovšem novokněžské požehnání má: spolu s ním získáváme plnomocné odpustky (podle dekretu 

papeže Lva XIII. z roku 1886). Stejně – spojeno s plnomocnými odpustky – působí například i papežské požehnání. 

Také proto lidé chodí v tak hojném počtu každou neděli v poledne na svatopetrské náměstí. 

P. Vojtěch Kohut OCD – KT 29/2009 

 

 

V LOŇSKÉM ROCE PŘIJAL POŽEHNÁNÍ OD ČESKÝCH 

NOVOKNĚŽÍ I PAPEŽ FRANTIŠEK:   
 

Skupina českých a moravských novokněží udělila novokněžské požehnání papeži Františkovi. Stalo se tak 

při generální audienci ve Vatikánu. Papež František řekl novokněžím i pár rad do kněžského života. P. Ondřej Taláš, 

který byl mezi novosvěcenci, řekl: „Papež zmínil čtyři blízkosti kněze – první je blízkost Bohu, druhá blízkost je 

kněze ke svému biskupovi. Nikdy se nevzdalujte od svého biskupa, zdůrazňoval. Třetí blízkost je blízkost kněží mezi 

sebou navzájem – buďte spolu, nepomlouvejte se. A čtvrtá blízkost je blízkost Božímu lidu, buďte se svými ovcemi, 

se svými farníky. Tato slova nám kladl na srdce papež František. To, že i hlava církve se skloní, aby přijala požehnání 

z rukou novokněží, vnímám jako obrovské gesto pokory a citlivosti vůči Božímu požehnání. Je to také gesto toho, 

že Pán neustále žehná, neustále obrozuje svou církev.“ 
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ANDĚLÉ STRÁŽNÍ 

 

Každý člověk dostává svého anděla jako ochránce. Jeho posláním není však 

pouze odvracet fyzické nebo morální zlo, ale především vést k dobru. Anděl 

strážný podporuje náš duchovní růst a provází nás na cestě k naplněnému 

životu, který končí v nebi. Přítomnost andělů (nejen strážných) prostupuje 

celou Biblí (kniha Genesis, Tobiáš, Knihy Makabejské, evangelia, Skutky 

apoštolů, Zjevení Janovo aj.). Zvláštní úcta k andělům strážným se vyvinula ve 

středověku. Její nejstarší dochovaná svědectví jsou z 9. stol. V liturgii byli 

připomínáni nejprve společně se sv. archandělem Michaelem dne 29. 9. Jejich 

samostatný svátek vznikl v 15. stol., a to ve Španělsku. Papež Klement X. jej 

roku 1670 rozšířil na celou církev. Zároveň ustálil datum slavení svátku andělů 

strážných na 2. října. 

 

Slovo anděl pochází z řeckého „angelos“ a znamená „posel“. Zatímco 

většina pozornosti směřuje na osobní andělé strážné, z tradice církve se ví, 

že každá země, město, diecéze a farnost má svého vlastního anděla strážce. 

Jsou to fascinující Boží bytosti obklopené velkým tajemstvím. Za mnoho 

vděčíme našim andělům strážným, kteří nás hlídají a chrání, aniž bychom o tom věděli. Zasahují potichu, plní si svou 

roli tak pokorně, jak je to jen možné. Následující fakta o andělech strážných nám mohou pomoci ocenit tyto nebeské 

pomocníky. 

Každý člověk na světě má anděla strážného (ať už je křesťan, nebo ne)  

Teologové věří a Katechismus potvrzuje, že každý člověk dostává od Boha svého anděla strážce. Je to 

v souladu s Písmem svatým a učením např. sv. Tomáše Akvinského, sv. Basila a sv. Jeronýma, jakož i se zkušenostmi 

nekřesťanů, kteří věří, že jim pomohl anděl strážný. 

Americký církevní historik Mike Aquilina píše o zážitku svého přítele v knize Boží andělé: „Jeden můj přítel, 

významný filozof, který studoval na Harvardu, byl zamlada nevěřící. Jednoho dne plaval v oceánu a smetl ho 

protiproud. Věděl, že se topí a nemá žádnou naději na záchranu. Tehdy ho náhle popadlo silné rameno a přitáhlo ho 

na břeh. Jeho zachráncem byl velký svalnatý chlapík, a když se mu můj přítel snažil poděkovat, on se jen zasmál 

a pak zmizel. Byl to milník na cestě mého přítele k obrácení.“ 

Traduje se, že v brněnském podchodu pod nádražím, nazývaném „Myší díra“, chtěli dva násilníci přepadnout 

nějakou ženu, která zde bude procházet. Touto cestou se vracela z noční služby jedna zdravotní sestra. Jakmile muže 

zahlédla, dostala strach, a jak byla zvyklá, začala se modlit ke svému strážnému andělu. Ti dva se k ní nepřiblížili. 

Když již vycházela z Myší díry, zaslechla zezadu křik a volání o pomoc. Muži napadli osobu, která jako další vešla 

do podchodu. Zdravotní sestra využila blízkého telefonního automatu a na čísle 158 ohlásila přepadení za jejími zády. 

Rychlým zásahem byli oba násilníci dopadeni. K výslechu a k sepsání protokolu se musela jako svědek dostavit i ona 

zdravotní sestra. Ptali se jí, kdo byl ten zdatný muž v bílých kalhotách a v bílém tričku, který ji doprovázel a kvůli 

kterému ji oba násilníci nepřepadli. Ona však vypověděla, co věděla, že s ní žádný člověk nešel. Museli vidět anděla, 

kterému vděčila za svoji ochranu. 

Anděla strážného dostáváme na začátku života 

Jak vysvětluje Katechismus, „lidský život je od dětství až po smrt obklopen jejich ochranou a přímluvou“. 

(KKC 336) Toto tvrzení některé vede k přesvědčení (např. u sv. Anselma), že anděla dostáváme v okamžiku 

sjednocení těla a duše v děloze. Pokud je to pravda (není to dogmaticky uznáno, proto lze o tom diskutovat), 

vyplývalo by z toho, že těhotné ženy mají dva anděly strážné, kteří dávají pozor na ně a také na jejich dítě. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Andělé strážní mají jména, ale ta jména jim dává Bůh  

Katolická církev nás učí, že zvyk připisování jmen sv. andělům by se neměl podporovat kromě Gabriela, 

Rafaela a Michaela, jejichž jména se nacházejí v Písmu. Jméno jako takové zahrnuje určitou autoritu nad druhou 

osobou. Když znám vaše jméno, mohu na vás zavolat, kdy jen chci, a mohu nad vámi cítit určitou autoritu. Nad anděly 

strážnými autoritu nemáme. Oni jsou podřízení pouze jedinému: Bohu samotnému. Můžeme je žádat o pomoc, 

ale neměli bychom si myslet, že jsou nějakými našimi poskoky. Církev nás tedy odrazuje od toho, abychom svým 

strážným andělům dávali jména, neboť v modlitbě určité jméno uslyšet můžeme, ale nemusí to být Boží vnuknutí. 

Mohlo by se jednat o ovlivnění ďáblem nebo našimi vlastními lidskými myšlenkami.  

Když zemřeme, nestáváme se anděly strážnými 

Není možné, abychom se po smrti změnili na anděly. Když zemřeme, budeme odděleni od svého těla,  

ale na konci věků budeme znovu spojeni. Dokud budeme čekat, nestaneme se anděly. Všichni andělé strážní byli 

stvořeni na počátku věků v jednom okamžiku stvoření.  

 

V jedné věci Bůh učinil člověka dokonce větším než anděly: dal mu podíl na své stvořitelské moci, na plození 

dětí. Na těchto svých spolupracovnících Bohu tak velice záleží, že posílá své anděly, aby jim sloužili a pomáhali. 

Tito vznešení Boží poslové nám však neslouží jen proto, že jim to uložil Bůh, ale především proto, že nás nesmírně 

milují. Více než služba z povinnosti je to služba lásky. Andělé nám přejí dobro, které je pro nás připraveno u Boha, 

protože je dokážou náležitě ocenit, vždyť je sami velice dobře poznávají a prožívají. Nechtějí připustit, abychom 

se stali kořistí těch, kteří se vzbouřili proti Bohu a které z jeho příkazu přemohli a svrhli z nebe.  

Náš osobní anděl je nám dokonale věrný a garantuje nám, že nikdy nezůstaneme sami. Stará se o naše dobro 

na plný úvazek. Jeho trvalá přítomnost je potřebná především jako protiváha přítomnosti zlého anděla, který se snaží 

tuto jeho pomoc narušovat a překazit a činí to především tak, že odvádí naši pozornost od andělů, abychom jejich 

společnost přehlíželi a nevyužívali, abychom na ně nemysleli a docela na ně zapomněli, a tak nebezpečně osaměli 

jako ďáblova kořist.  

Andělé splňují ty nejvyšší požadavky, jaké můžeme klást na nejlepšího přítele. Jsou to po Panně Marii 

nejvznešenější a nejsvětější bytosti, které Bůh stvořil. Každý anděl je jedinečný, neopakovatelný tvor. Ví toho 

mnohem více než všichni lidé dohromady a navíc má přehled a vhled do věcí a událostí, které vidí pod stejným 

zorným úhlem jako sám Bůh. Proto jeho rada a jeho vedení je 

nedocenitelné. Obvyklá zobrazení dobrých andělů jsou často 

příliš dětinská a vytrácí se připomenutí jejich ohromné 

inteligence, síly a majestátnosti. Působí dojmem slabých, 

měkkých až přihlouplých stvoření. 

V centru andělovy pozornosti je nepochybně také 

utrpení jeho pozemského přítele. Knihy Písma svatého uvádějí 

četné krásné příběhy soucitné a posilující přítomnosti andělů 

po boku trpících lidí. Anděl posiloval Ježíše v jeho úzkostech 

na Olivové hoře a andělé provází všechny, kdo se trápí, 

a zmírňují jejich bolesti a obavy. 

Andělé jsou čistě duchoví, netělesní tvorové, neviditelní 

a nesmrtelní, jsou to osobní bytosti vybavené rozumem a vůlí. 

Kvůli některým konkrétním úkolům brali na sebe viditelnou, 

lidskou podobu. V té s nimi hovořili někteří světci, jindy jejich 

zviditelnění posloužilo k ochraně těch, kteří je vzývali. 

Ve starozákonní knize Tobiáš se setkáváme s archandělem 

Rafaelem, který pomáhá jako lidský průvodce hlavnímu 

hrdinovi příběhu. Ubezpečující přítomnost Pánova anděla 
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provází izraelský lid na všech jeho dobrých i špatných stezkách. Na prahu Nového zákona je Gabriel poslán oznámit 

Zachariášovi a Marii radostnou zvěst o narození Jana a Ježíše. Anděl, jehož jméno není zmíněno, upozorňuje Josefa 

a usměrňuje ho ve chvílích nejistoty. Sbor andělů sděluje pastýřům dobrou zprávu o Pánově narození a později také 

oznamují ženám radostnou zvěst vzkříšení. Na konci časů budou andělé provázet Ježíše při jeho příchodu ve slávě 

(Mt 25, 31).  

O andělovi pomoci se dozvídáme při Petrově vyvedení ze žaláře (Sk 12,7-10). Známým světcem 

komunikujícím s anděly byl sv. Pio z Pietrelciny. Jeho strážný anděl byl pro něj přítel z dětství, o němž napsal: „Dělá 

všechno, aby zmírnil utrpení, které mi způsobují vzbouření andělé.“ Jistým manželům onemocnělo dítě a oni 

nedokázali zmírnit jeho vysokou horečku. Nezávisle na sobě poslali během noci své strážné anděly s prosbou 

o přímluvu a pomoc k otci Piovi. Ráno bylo dítě zdravé, a když otec dítěte šel poděkovat sv. Piovi, ten mu na uvítanou 

řekl: „Člověk od vás nemá pokoj ani v noci!“ A dodal: „Nemusíš se omlouvat. Já mám vždy radost, když za mnou 

přijdou strážní andělé.“ Děkovat ho pak poslal ke svatostánku a Panně Marii.  

Papež Pius XI. měl velkou úctu k andělům strážným. Vzýval svého anděla na počátku i na konci každého 

dne a v různou denní dobu. Prohlašoval, že považuje za svou povinnost projevovat vděčnost a úctu ke svému andělu 

strážnému, jehož cítil stále nablízku a kterého mu Bůh poslal, aby ho chránil na všech jeho cestách (Ž 91, 11). 

Papež Jan XXIII. prozradil jednou své tajemství: „Když se mi stane, že musím mluvit s někým, kdo je jen málo 

přístupný mým argumentům, obracím se ke svému andělu strážnému. Celou záležitost mu svěřím do rukou a prosím 

ho, aby se přimluvil u anděla strážného toho člověka, s nímž se mám setkat, a prosím ho, aby uklidnil a osvítil svého 

chráněnce. Rozhovor se pak velice usnadní.“ 

Před kázáním s oblibou putoval zrakem 

po shromážděných lidech, a tak zdravil a vzýval 

neviditelné, ale přítomné anděly strážné svých 

posluchačů. 

Začínáme měsíc svatého růžence.  

I v něm mají andělé své místo. V prvním 

z desátků vítáme andělského posla, který 

zvěstuje spásu, a v posledním zdravíme s radostí 

Královnu andělů. Andělé vyzařují radost a pokoj. 

Kde jsou oni, tam je světlo a jasno. Kéž i my jsme 

pro druhé lidi anděly – posly dobra! 

Anička Rozsívalová 

 
 

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH PRO DĚTI LETOS JINAK 

 
Letos vychází slavnost Všech svatých na neděli, proto ji spojíme s nedělní 9. mší. 

Prosíme rodiče, ať s dítětem/dětmi promyslí, za kterého svatého/svatou by mohlo dítě jít a spolu ať vymyslí 

kostým/atribut apod. 

V neděli na 9. mši pak bude dětská promluva jako představení těchto svatých, tak bude super, pokud dítě 

o tom svém něco řekne - kdy a kde žil/ co zvláštního dělal/a, co ho na něm/ní oslovilo. 

Děti se na konci mše coby svatí představí farnosti a po mši si můžou dát na středisku „svačinku svatých“, 

kde si ještě o těch svých svatých můžou popovídat. 😉 

Prosíme maminky o přinesení nějaké dobroty ke společné svačině, ať je svačinka pestrá a příjemná. 

Děkujeme. 

Jana Pacalová  
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CENTRUM PRO RODINU  

 

PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI 

 Sedmikrásek – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ!  

Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek – 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba 

s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání – Lenka Špatná,  

tel. 731 402 395.  

 Scholička – každou neděli po deváté mši svaté na farním středisku (cca 10:15 – 10:45).  

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté. I s nesením obětních darů. 

Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů.  

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Podzimní prázdniny pro děti – 29. října 2020 od 9.00 do 14.30 i s malým obědem.  

 Klubík Neposeda  

- ČAS: pondělky 1x za dva týdny od 8:30 do 14:00  

- MÍSTO KONÁNÍ: farní středisko, Kostelní nám. 4, Šumperk 

- CENA: 200 Kč / den (tzn. 400 Kč / měsíc či sponzorská cena 500 Kč / měsíc ).  

- JÍDLO: obědy budou zajištěny (děti se budou na společné přípravě jídla podílet) svačinu bude mít každé 

dítě vlastní, pitný režim bude zajištěn 

- VĚK: 3 – 6 let (ale samozřejmě se lze domluvit individuálně podle možností a schopností dítěte) 

- PROGRAM bude vždy více tematicky zaměřený, ale hlavní principy zůstanou stejné. Budeme klást důraz 

na křesťanské hodnoty, společenství s modlitbou, ekologii, pobyt venku a v přírodě, co největší pohyb 

dětí, individuální přístup, samostatnost. 

- Do Klubíku bude potřeba děti závazně přihlásit na pololetí, tzn. 1. pololetí od září do ledna  

a 2. pololetí – od února do června. 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Adorace pro ženy /maminky ve střediskové kapli – vždy 1. čtvrtek v měsíci od 19 hod, kontakt: Pavla 

Čermáková 734 265 356. 

 Modlitby matek v Šumperku Jednou za týden, vždy ve středu od 10.00 na farním středisku/farním hřišti. 

Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774 520 759.  

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý od 19:30 v oratoři malínského kostela. Tel. Petra Kočí: 

608 883 111. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku. 

Začínáme v týdnu od 21. září. 

 

JAZYKOVÉ KURZY 

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

 Angličtina pro mírně pokročilé II.: každý čtvrtek od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval 

 Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku,  

lektor Mgr. Alice Jurčíková. 
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NA CO VÁS ZVEME 

Srdečně zveme všechny manželské páry z děkanátu na kurz Manželské večery 

 Osm setkání, osm večerů prožitých s partnerem. 

 Součástí každého setkání – občerstvení, posezení při svíčkách v příjemném prostředí, každý večer 

jedno téma. 

 Závěrečné setkání – i se společnou slavnostní večeří. 

 Úvod každého večera – krátké osobní svědectví jednoho z párů, nosná část tématu – promluva formou DVD. 

 Jádrem večera – cvičení v účastnických příručkách, kterými je promluva proložena. Tato cvičení 

vedou k hlubší diskusi pouze ve dvou, a to o tématech, na která ve spěchu všedního dne nezbývá čas.  

 Respektujeme Vaše soukromí, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat. Skupinová diskuse není 

součástí kurzu.    

 Témata jednotlivých večerů – Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla 

odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večer s večeří. 

 Cena kurzu – 1 100,- Kč za pár (zahrnuje dvě příručky účastníka, občerstvení a nápoje na každý večer, 

slavnostní závěrečnou večeři  a příspěvek na provozní náklady). 

 Každé úterý od 6. října do 24. listopadu vždy od 19:00 do 21:30 na farním středisku v Šumperku, Kostelní 

náměstí 4, Šumperk. 

 Více na www.manzelskevecery.cz 

INFORMUJEME 

 V termínech 3.– 4. 10.,17.-18. 10., 14.- 15. 11., 5.–6. 12. 2020 proběhne na farním středisku kurz „Respektovat 

a být respektován“, který povedou manželé Kopřivovi. Podrobnější informace na cprsumperk@ado.cz nebo 

na tel. 731 402 395. 

 

 

CIKÁNSKÝ EVANGELIA  

Štěpánu Smolenovi, který v současnosti působí jako farní vikář 

v Mladé Boleslavi (a šumperští farníci si jej mohou pamatovat jako jednoho 

z bohoslovců, kteří v Šumperku působili při misiích v roce 2010), vyšla letos už pátá publikace, a to kniha rozhovorů 

s Romy Viktorem a Františkem s příznačným názvem Cikánský evangelia. Prostřednictvím dobře mířených otázek 

a velmi otevřených odpovědí obou dotazovaných nabízí autor pohled do životů Viktora a Františka, jejich cestu 

k Bohu a na romskou kulturu. Viktor a František se v mládí setkali s chudobou, drogami, krádežemi, prostitucí, 

vězením a místy se dostali na dno společenské i vlastní, až se postupně propracovali komplikovanými cestami k víře, 

o které ve druhé části knihy také mluví.   

Na knize je zajímavé, že se autorovi podařilo nechat oba muže mluvit 

o jejich minulosti, která by pro mnoho lidí mohla být důvodem pro odsouzení, 

přirozeným způsobem umožňujícím čtenáři pochopení jejich kořenů i pozdější 

cesty k Bohu. Štěpán Smolen své hrdiny nesoudí a oni, přestože zřejmě 

určitých kroků ve své minulostí litují, se nesnaží přehnaně omlouvat. Dovolím 

si přepokládat, že díky tomu jsou jejich příběhy více uvěřitelné a pro čtenáře 

není těžké vůči nim (i přes jejich chyby nebo právě po ně) získat určité 

sympatie.  

Knížku určitě doporučuji právě proto, jakým způsobem dokáže 

zachytit komplikované lidské osudy bez zbytečného patosu a nutnosti 

představovat hrdiny jako světce nebo osoby, které prošly zásadním obrácením, 

ale spíše jako běžné lidi s vlastními problémy, kteří na sobě pracují  

a od kterých se můžeme něco naučit.   

Jana Havlíčková  

http://www.manzelskevecery.cz/
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Milí farníčci, 

máme tu říjen a s ním svátek jednoho světce, který měl 

moc rád přírodu: rostliny, zvířata, slunce, měsíc, moře… A nejen, že je měl rád, dokonce si s nimi i povídal! 

O životě, o tom, jak se má, ale taky o Pánu Bohu.  A tak tu pro Vás máme jednu dlouhou zvířecí křížovku, 

která Vám prozradí, jak se tenhle pán jmenoval a odkud byl. 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

Doplň názvy zvířat ke správnému číslu do křížovky! 
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PUTOVÁNÍ NA KONCI PRÁZDNIN 
 

 

Několik dětí, které chodí do náboženství, a tatínci 

se v rámci putování na konci prázdnin nazvaném 

S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT vypravili na dvoudenní 

toulky po Jeseníkách 27. - 28. 8. Vyšli jsme z Karlovy 

Studánky nádherným údolím Bílé Opavy, vystoupali 

až na Praděd, který se občas schovával v chuchvalcích 

mraků poháněných silným větrem. Sestoupali jsme 

pak na chatu Bobina, krásnou roubenku schovanou v lese, 

bez elektřiny, s vodou ze studánky a kadibudkou 

v dosahu. U ohně jsme opekli špekáčky. Celý den bylo 

dost chladno (oproti předchozím dnům výrazně)  

a po západu slunce se uchýlili do chaty, kde jsme slavili 

mši svatou a pak u petrolejky u stolu děkovali Pánu za vše 

dobré, co od něj dostáváme. Ráno jsme opět slavili mši svatou a po snídani se vydali na další cestu, jejímž cílem bylo 

odpoledne Červenohorské sedlo. Cestu nám zpestřovaly krátké zastávky k natrhání borůvek, takže fialové pusy 

nebyly vzácností. Příjemné dva dny v přírodě, společně stráveného času, povídání, zážitků.  

Jana A. Nováková, pastorační asistentka  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 
 

 

 

Koledování Tří králů přinášející radostnou zprávu o narození Ježíška, Božího Syna, všem, které koledníci 

potkají a navštíví v jejich domovech … toto je hlavním úmyslem Tříkrálové sbírky. 

Chcete se i vy připojit k této tradiční sbírce, přinášet radost lidem kolem sebe, obzvláště těm opuštěným? 

Chcete touto formou pomoci starým, potřebným a nemocným?  

Chcete-li se zapojit a nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, můžete se 

zkontaktovat s Vaším knězem ve farnosti nebo přímo s  Michaelou Stuchlou, 

tel: 739 002 792, mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz nebo  

Věrou Ponížilovou, tel: 734 796 139, mail: vera.ponizilova@sumperk.charita.cz  

nejlépe do 15. listopadu 2020. 

Každá další nově vzniklá skupinka tak umožní navštívit domácnosti,  

kde se ještě nekoledovalo nebo pomůže s koledováním stávajícím tříkrálovým 

skupinkám.   

Žádáme také rodiče, jejichž děti by chtěly koledovat, ať je přihlásí 

koordinátorce, místním asistentům, popř. kněžím. Ani dětí není nikdy dost. 

Pán Vám žehnej za každou pomoc.  

 

Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky  

 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO UKRAJINU 
 

I v letošním roce bude možnost zakoupit balíček pro děti z ukrajinských dětských domovů. Databáze dětí, 

které bude možno obdarovat, bude zveřejněna během měsíce října na adrese: 

https://charitaproukrajinu.cz/vanocni-balicek/  

 
Prosíme o dodržování následujících pravidel: 

 Balíček musí být jen jeden. 

 Musí v něm být pouze nové věci. 

 Nesmí obsahovat potraviny, ani cukrovinky (z celních důvodů). 

 Váha balíčku nesmí přesáhnout 4 kg. 

 Hodnota balíčku je mezi 900-1 200 Kč.  

 Balíček je zabalen ve vánočním papíře. 

 Je označen jménem a příjmením dítěte a místem, odkud dítě pochází – latinkou nebo azbukou. 

 

Vzhledem k tomu, že minulý rok někteří dárci nedodrželi požadované podmínky a naše Charita pak měla 

problémy, bude dodržování pravidel kontrolováno při převzetí. Pokud nebudou pravidla dodržena, balíček 

nepřevezmeme. 

 

Více informací vám poskytne:  

Michaela Stuchlá, tel. 739 002 792, e-mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz 

 

mailto:michaela.stuchla@sumperk.charita.cz
mailto:vera.ponizilova@sumperk.charita.cz
https://charitaproukrajinu.cz/vanocni-balicek/
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MŠE ZA CHARITU 
 

V neděli 20. září 

byla v kostele sv. Jana 

Křtitele v Šumperku 

sloužena večerní mše svatá 

za Charitu Šumperk. 

Přítomni byli zaměstnanci 

i dobrovolníci Charity. 

Liturgická čtení četly paní 

ředitelka Jana Bieliková 

a nevidomá uživatelka 

Charity Anna Kallerová, 

která měla napsaný text 

v Braillovu písmu. 

Zaměstnanci pak také přinášeli dary, jako například obraz sv. Vincence z Paula, patrona Charity, vlajku Charity jako 

symbol charitního díla, obvazy a masti jako symbol sester a pečovatelek, berle jako symbol pacientů a uživatelů, 

svíci jako symbol umírajících, srdce jako symbol dárců a podporovatelů.  

Byla to také  

 příležitost na chvíli se zastavit  

 poděkovat  
za celé charitní dílo  

za ty, se kterými se během služby setkáváme  

za ty, kdo se na službě Charity podílejí  

za ty, kdo jakýmkoliv způsobem charitní dílo podporují  

sami za sebe a vše dobré, čeho se nám v životě dostává  

 poprosit  
za ty, o které pečujeme a které doprovázíme  

za umírající a jejich pečující rodiny  

sami za sebe i jedni za druhé, aby naše služba byla účinná a podporující  

za těžkosti v našem životě a sílu a odvahu k jejich překonávání  

Jana A. Nováková, pastorační asistentka 

 

MEDAILE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE 
 

13. září 2020 byly v Praze předány pamětní medaile Českého červeného 

kříže „Děkujeme“ určené těm, kteří se nadstandardním osobním nasazením 

zapojili do zvládání epidemie Covid-19 na jaře letošního roku. Mezi oceněnými 

byla i vrchní sestra Charity Šumperk Mgr. Dagmar Remešová, která obdržela 

mosaznou medaili. Vrchní sestra při převzetí medaile sdělila, že toto ocenění 

patří všem pracovníkům Charity Šumperk, kteří v nelehké době pandemie 

pracovali s vypětím všech sil a zajistili nepřetržitý provoz terénních služeb. 

Medaile nese na líci slovo „Děkujeme“ v řadě světových jazyků. Na rubu 

je portrét Florence Nightingalové, patronky moderního ošetřovatelství, 

od jejíhož narození letos uplynulo 200 let, a symbol Červeného kříže, neboť 

Henri Dunanta k založení Červeného kříže inspirovala. „Medaile Děkujeme má být poděkováním i památkou“, řekl 

prezident ČČK Marek Jukl, který oceněným medaile při plavbě parníkem na Vltavě předal.  

Jana Bieliková 
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SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH 
 

Vůbec první setkání pozůstalých uspořádala Charita Šumperk v neděli 

20. září v prostorách pastoračního střediska. Součástí odpoledne byl prostor 

pro vzpomínání, zapálení svíček za zemřelé, představení Knihy živých, 

možnost setkání a sdílení s dalšími, kteří prošli podobnou zkušeností, setkání 

pozůstalých s pracovnicemi Charity. Mluvené slovo střídala hudba v podání 

rodiny Kolčavových. Věříme, že v těchto setkáních budeme moci pokračovat.  

Děkujeme všem, kdo přišli. 

Jana A. Nováková, pastorační asistentka 
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Drazí, zdálo se, že se všechno vrátilo k normálu… Najednou 

přišla „druhá koronavirová vlna“ a zase náš normální život, také ten 

farní, je v ohrožení. Nevíme, zda nepřijdou nějaká omezení v počtu 

účastníků bohoslužeb atd. Vím, že v některých farnostech 

se profylakticky zrušily některé poutě či veřejné akce a do budoucna 

může být ještě hůř. Proto je třeba hledat nové cesty a objevovat 

způsoby, jak organizovat farní život a pastoraci bez velkého 

shromažďování. Určitě lze ve větší míře využívat internet. Tak jako 

„ovocem“ jarní karantény je například pravidelný cyklus 

videokázání z „vlčího doupěte“ pro děti (vřele doporučuji), může 

být ovocem „druhé vlny“ nějaká tradice na úrovní farnosti. Přes 

internet lze dělat soutěže, posílat myšlenky na den či sdílet na FB 

hodnotné věci.  

Nejedná se ale pouze o elektronické sdílení. Jako pokus 

jsme v Šumperku uspořádali „Svatováclavskou soutěž“, kdy farníci 

dostali v neděli soutěžní karty a mohli po celý následující týden 

jednotlivě či s rodinou (hlavně o svátku sv. Václava) hledat na různých místech města skryté úkoly. Snad dnes někteří 

budou mít štěstí a dostanou malé ceny – na závěr nedělní bohoslužby je budeme losovat. Inspirovalo nás k tomu 

Centrum pro rodinu, které už na jaře udělalo podobnou soutěž pro rodiny. Není to nic světoborného, ale jde o to, 

abychom v oblasti náboženského života zůstali aktivní i přes různá omezení či strach z hromadných akcí. Je to úkol 

ne tolik pro kněze, ale i pro pastorační rady ve farnostech a aktivní farníky. Abychom však neobjevovali už objevené, 

ještě jednou zvu všechny členy pastoračních rad na setkání v Zábřehu. Snad to bude hojný pramen inspirací pro naše 

farnosti v současné prapodivné době. Spolu lze udělat opravdu mnohem víc!  

 

 

Přeji vše dobré. I když od 12. 10. budu skoro měsíc mimo farnost, budu na vás pamatovat v modlitbě. 

Pamatujme na sebe navzájem.  

P. Slawomir   
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

 

DIALOGY MEZI NEBEM A ZEMÍ 

„Vtištěním“ stigmat byl otec Pio jakoby „označen“ Bohem. Byl pozemským tvorem, jemuž byla vtištěna 

božská značka. Účel těchto znamení byl zřejmý: označovala člověka, který byl vyvolen k účasti na tajemství Kristova 

vykoupení prostřednictvím utrpení. 

Takové jevy jsou vzácné, dochází k nim většinou na vrcholu mystické zkušenosti, kráčí-li člověk už déle 

cestou dokonalosti, když už dosáhl modlitbou a kontemplací vysokého stupně sjednocení s Bohem. Otec Pio žil svůj 

jedinečný vztah s Bohem už od dětství, od té doby se jeho duchovní život rozvíjel v neobvyklých dimenzích.  

 

Výjimečný úkaz 

Ve všech životech svatých slyšíme o mimořádných „kontaktech“ s nadpřirozenem. Někdy jsou tak 

neuvěřitelné, že vypadají jako produkt bujné fantazie. Prostí lidé jimi bývají fascinováni, ale teologové 

a intelektuálové je obvykle „ignorují“, protože je velmi obtížné tak výjimečné jevy a události objektivně zhodnotit.  

Pro křesťana je však nadpřirozený svět realitou. Dokonce jedinou vpravdě skutečnou realitou, k níž spěje 

celým svým bytím; vždyť na onom světě bude žít navěky, s tělem i duší. Ano, přesně tak. V Krédu přece vyznáváme: 

„Věřím ve vzkříšení těla a život věčný.“ 

Je tu však ještě další pravda víry, která nerozlučně spojuje pozemskou realitu s nadpřirozeným světem. 

Katechismus katolické církve v § 954 nadepsaném Tři stavy církve vysvětluje: „Dokud Pán nepřijde ve své slávě a 

všichni andělé s ním, kdy také zničí smrt a všechno mu bude podřízeno, někteří jeho učedníci putují na zemi, jiní se 

po smrti očišťují, další jsou oslaveni a hledí ‚jasně na samého trojjediného Boha, jak je‘.“ 

Jednoduše řečeno, církev tvoří dohromady lidé žijící v tomto světě, zesnulí, kteří již došli nebeské blaženosti, 

a zesnulí, kteří se nacházejí ve stavu očišťování. Tři kategorie lidí ve třech různých stavech, jež jsou ale mezi sebou 

úzce spojené prostřednictvím Krista, hlavy církve, která je jeho jediným, tajemným tělem. Rozdíly mezi těmito 

kategoriemi v těle Kristově nejsou velké, i vzájemná komunikace je v nějakých mezích možná, díky spojení v Kristu 

– probíhá vlastně neustále, díky víře, naději a lásce (srov. encyklika Benedikta XVI., Spe salvi, čl. 48 aj. – pozn. 

red.). A ve výjimečných případech, když Bůh dovolí, dochází i k přímějšímu kontaktu.  

Téměř všichni světci zakusili komunikaci mezi nebem a zemí. V jejich životopisech nacházíme častá zjevení 

Pána Ježíše, Panny Marie, andělů i dalších bytostí z nebeské říše, ale jsou i případy zjevení zesnulých ve stavu 

očišťování. 

Je známo, že otec Pio měl přímou zkušenost s nadpřirozeným světem už od dětství. Z deníku otce Augustina 

ze San Marco in Lamis, který ho duchovně doprovázel, se dozvídáme, že už od roku 1892, kdy bylo Františkovi 

(budoucímu otci Piovi) teprve pět let, míval pozoruhodné mystické zážitky. Extáze a zjevení byly tak časté, že je 

chlapec považoval za zcela normální.  

 

„A vy Pannu Marii nevidíte?“  

Otec Augustin napsal: „Extáze a zjevení u něj začaly v pěti letech, kdy se mu v srdci vynořila touha úplně se 

zasvětit Pánu, která ho již neopustila. Ptal jsem se ho, jak je možné, že tyto věci tak dlouho skrýval. Odpověděl,  

že o nich nemluvil, protože si myslel, že jde o běžné věci, které se dějí každému. Jednoho dne se mě nevinně zeptal: 

‚A vy nevídáte Pannu Marii?‘ Na mou zápornou odpověď reagoval: ‚To říkáte jen proto, že jste tak pokorný.‘“ 

Jeho další duchovní vůdce otec Benedikt napsal v jedné své vzpomínce: „Ve věku pěti let pocítil malý 

František touhu zasvětit se Bohu. Zašel proto do kostela v Pietrelcině. Před hlavním oltářem se mu zjevil Ježíš, který 

mu pokynul, aby přišel blíž, a na znamení lásky a přijetí jeho oběti mu položil ruku na hlavu.“ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Mystické zážitky budily v malém chlapci instinktivní touhu odpovídat na ně modlitbou a obětí. Maminka 

i pan farář ho naučili, že Ježíš trpěl až k smrti na kříži, aby vykoupil člověka. A malý František chtěl trpět jako on. 

Proto se hodně modlil a snažil se konat různé skutky kajícnosti, ale tak, aby to nevzbudilo pozornost. 

Matka otce Pia vyprávěla, že jednoho dne, když mu bylo asi devět let, přistihla ho, jak se ukryt za postelí 

bičuje železným řetězem. Přikázala mu, aby přestal, on ale pokračoval. Zeptala se ho: „Synáčku, proč si takhle 

ubližuješ?“ František jí odpověděl: „Musím, vždyť židé bili Ježíše tak, až mu ramena krvácela.“ 

Don Giuseppe Orlando, kněz z Pietrelciny, zase Františkovi vyčítal, že „místo aby spal na lůžku, které mu 

maminka s láskou ustlala, spával na zemi a místo polštáře měl pod hlavou kámen“. 

V mládí jeho mystických zážitků přibývalo. Spolužáci z teologických studií vzpomínali, že v kostele často 

nehybně strnul, avšak oči měl upřené na pevný bod, jako by viděl někoho, s kým pak rozmlouval. Občas se rozplakal 

při pomyšlení na Kristovo utrpení a smrt; plakal tak, že se báli o jeho oči. (Tak jako svatý František z Assisi a jiní 

světci – pozn. red.) 

Když byl nemocen a trávil několik let v klášteře ve Venafro, spolužáci ho chodili navštěvovat do cely, v níž 

ležel. Často ho ale našli v extázi, dlouho pak u něj zůstávali klečet na podlaze. Tyto stavy trvaly celé hodiny 

a opakovaly se velmi často. Znepokojení řeholníci nevěděli, co dělat, báli se o jeho zdraví. Hledali pomoc u lékařů, 

a proto jeho extáze začali sledovat i oni. Jeden z nich jménem Nicola Lombardi nám zanechal zprávu: „Otec Pio ležel 

na posteli, oči otevřené a rudý ve tváři. Oči upíral do jednoho bodu v místnosti, jako by tam někdo stál. Oslovoval 

Krista, Pannu Marii a anděla strážného. Vedl s nimi živý dialog. Tento stav za přítomnosti mojí a dalších dvou 

řeholníků trval přibližně půlhodinu. Průběžně jsem kontroloval srdce a puls otce Pia, všechno bylo v normě. Jakmile 

tajemný rozhovor skončil, otec upadl do hlubokého spánku. Když se pak vzbudil, byl šťastný a veselý, žertoval, jako 

by se nic nestalo.“ 

 

„Mnich zemřel“ 

Podle svědectví otce Augustina ze San Marco in Lamis docházelo k těmto extázím neustále, „i dvakrát nebo 

třikrát denně. Trvaly přibližně hodinu až dvě a půl hodiny. Otec Pio rozmlouval s Ježíšem, Pannou Marií, andělem 

strážným, se svatým Františkem i s dalšími svatými.“ Otec Augustin měl to štěstí, že byl u mnoha extází osobně. 

Snažil se slova mladého kapucína při extázích zapisovat rychle na papír, jak nejlíp uměl, a potom je přepisoval 

do svého deníku. 

Extáze zaznamenali i lidé v Pietrelcině v době, kdy se tam otec Pio pár let zdržoval kvůli své nemoci. Ráno 

chodil slavit mši svatou do farního kostela. Po mši se ještě dlouho věnoval díkůčinění v kostele, přičemž často ztrácel 

vědomí. Když to viděl kostelník Michele Pilla, zpočátku se vždy ulekl, ale potom si zvykl. Odešel z kostela a klíče 

nechal na viditelném místě, aby otec Pio mohl zamknout, až přijde k sobě. Když se jednou kostelník vrátil do kostela, 

aby odzvonil poledne, našel otce ještě ležet jakoby v bezvědomí. Myslel si, že je mrtvý, a běžel zavolat kněze: „Mnich 

zemřel!“  

Kněz, však příčinu jeho stavu znal, tak jen suše odvětil: „Nebojte se, vstane z mrtvých.“ 

Podobné věci se děly v životě otce Pia neustále. Měl důvěrný vztah k nadpřirozeným bytostem a choval se 

k nim, jako by to byli lidé, s nimiž se denně potkává. Obzvlášť velkou důvěru měl k Panně Marii, kterou oslovoval 

láskyplně „maminko“. Všichni jemu blízcí řeholníci se shodují na tom, že se Panna Maria otci Piovi zjevovala velmi 

často. 

 

Nádor na plicích 

V roce 1959 ho Panna Maria uzdravila z vážné nemoci. 25. dubna toho roku musel otec Pio ulehnout. 

Přispěchali lékaři a jeho stav je vyděsil. Sešlo se konsilium tří specialistů: profesoři Valdoni, Mazzoni a Gasbarrini. 

Diagnostikovali otci Piovi zhoubný nádor na plicích s tím, že mu zbývá jen několik měsíců života. 

Jeho stav se prudce zhoršil a otec musel strávit čtyři měsíce na lůžku. V srpnu se ale stalo něco mimořádného. 

„V té době putovala po celé Itálii socha Fatimské Panny Marie, která už procestovala celý svět,“ vyprávěl mi otec 

Mario Mason, jezuita a zakladatel Mariánského eucharistického hnutí. (Pozn. red.: Hlavním organizátorem celé pouti 



 
 

Tam&Tam – číslo 10, ročník 11, říjen 2020  strana 25 

 

i zastávky v San Giovanni Rotondo byl otec Gabriele Amorth, známý římský exorcista a duchovní syn otce Pia 

z Pietrelciny. Srov. G. Amorth, Otec Pio, KNA 2005).  

A otec Mario pokračoval: „Do Itálie jsme s ní přicestovali právě 25. dubna, v den, kdy otec Pio vážně 

onemocněl. Do Foggii na jihu Itálie jsme dorazili 5. srpna. Odtud jsme měli jet na dva dny do Beneventa, ale tamější 

biskup váhal. Říkal, že jeho věřící jsou všichni na dovolených a na slavnost by přišlo málo lidí. Proto jsme se rozhodli 

zkrátit zastávku v Beneventu a zastavit na jeden den v San Giovanni Rotondo. 

Věděl jsem, že na 9. srpna připadá výročí kněžského svěcení otce Pia a do San Giovanni Rotondo se vždy 

sjíždí mnoho poutníků. Měl nás tedy přivítat opravdu velký zástup a tak se také stalo. Do městečka otce Pia jsme 

přijeli 5. srpna večer. Během noci přicházelo k soše Panny Marie velmi mnoho lidí, aby se modlili za otcovo 

uzdravení. Druhý den před polednem, kolem desáté, jsem s pilotem helikoptéry, která sochu převážela, šoférem 

a několika misionáři zašel navštívit otce Pia do jeho cely. Řeholníci, kteří mu asistovali, nás prosili, abychom ho 

příliš neunavili. 

Otce jsme našli v posteli. Byl celý zpocený a těžce dýchal. ‚Otče, dejte nám požehnání a řekněte mi, co mám 

vyřídit poutníkům, kteří se přicházejí modlit k soše Panny Marie.‘ 

S velkým úsilím mi otec Pio slabým hlasem odpověděl: ‚Ať vám Bůh požehná za dobro, které děláte 

pro církev a Itálii. Řekněte lidem, aby uskutečnili všechny dobré úmysly, které v nich Panna Maria vzbudí.‘ 

Kolem poledne, když bylo v kostele méně lidí, přinesli otce Pia na nosítkách až k soše Fatimské Panny Marie, 

aby ji mohl spatřit zblízka. Několik chvil zůstal pohroužený do modlitby a potom ho odnesli zpět do jeho cely. 

Ve dvě hodiny odpoledne jsme ze San Giovanni Rotondo odlétali. Když se helikoptéra vznesla do vzduchu, 

řekl jsem pilotovi, aby dvakrát zakroužil nad klášterem, kde byl otec Pio, a potom jsme vyrazili směr Foggia.“ 

 

„Uzdravila mě Panna Maria“ 

„Když už jsme byli kousek dál, cosi mě zvláštním a mocným způsobem táhlo zpátky k otci Piovi, zdálo se 

mi, jako by mě volal. Řekl jsem pilotovi: ‚Vrať se zpátky, leť nad kostel a zastav se chvíli nad klášterem.‘ Kapitán 

poslechl. Letěli jsme nad místo, kde se pod námi nacházela cela otce Pia, a zůstali jsme několik sekund viset 

ve vzduchu. Později mi řekli, že když otec Pio uslyšel zvuk helikoptéry, modlil se úpěnlivě: ‚Svatá Panno, když jsi 

připutovala do Itálie, upoutalas mě na lůžko s touto nemocí. Teď odcházíš a necháš mě tak?‘ 

Jakmile pronesl tuto modlitbu, celé tělo mu zachvátil silný třes. Bratři kolem něj se polekali, báli se, že umírá. 

Avšak zvláštní úkaz trval jen pár vteřin a vzápětí otec Pio pocítil úlevu. Tvář mu zrůžověla, dýchal klidně 

a pravidelně. Prohlásil, že už necítí žádnou bolest, síly se mu vrátily. Chtěl vstát z postele, okamžitě tedy zavolali 

lékaře. Provedli pečlivé vyšetření, ale po strašné nemoci nebylo ani stopy. O dva dny později už mohl zase sloužit 

ranní mše, zpovídat a setkávat se s věřícími. 

13. srpna téhož roku poslal otec Pio jednomu ze svých duchovních synů dopis, v němž potvrdil, že za své 

zázračné a náhlé uzdravení vděčí přímluvě Panny Marie Fatimské. ‚Poděkuj za mě Panně Marii,‘ napsal, ‚právě v den 

jejího odjezdu jsem se začal opět cítit dobře.‘“ 

V dubnu 1967 jsem měl možnost vést s otcem Piem rozhovor v klášteře Santa Maria delle Grazie. Připomněl 

jsem mu zázračnou událost a otázal se, zdali je pravda, že ho uzdravila Panna Maria. On se rozplakal a zvolal tónem, 

jako by si naříkal: „Ale ano, ano, Nejsvětější Panna mě uzdravila!“  

A představený kláštera, který mě doprovázel, mi pak řekl: „Když o té události začneme mluvit, otec 

se vždycky rozpláče. Už víckrát o tom začal vyprávět, ale nával dojetí a slz mu nikdy nedovolil vyprávění dokončit.“ 

 

„Vidím dvě maminky“ 

Panna Maria mu byla nablízku i v hodině smrti. Potvrdil mi to otec Pellegrino ze Sant´Elia a Pianisi. Byl 

pověřen úkolem být v noci u otce Pia, aby mu v případě potřeby asistoval. Byl u něho i té noci, kdy umíral. Otec 

Pellegrino uvedl: „V jednu chvíli jsem si všiml, že otec Pio hledí na stěnu. Jeho ztrhaná a bledá tvář zářila. Přistoupil 

jsem k němu. On si toho všiml a ukázal na stěnu: ‚Kdo je to tam?‘ 
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‚Fotografie tvých blízkých, maminky, tatínka a několika nemocných,‘ odpověděl jsem. 

On řekl: ‚Já vidím dvě maminky.‘ 

Myslel jsem si, že mu zeslábl zrak. Přistoupil jsem ke stěně a ukázal na obrázek: ‚Tohle je tvoje maminka.‘ 

Otec Pio na mě pohlédl a odvětil: ‚Neboj se, vidím velmi dobře, ale jsou tam dvě maminky.‘ 

Tehdy jsem pochopil, že tou ‚druhou maminkou‘ byla Panna Maria. 

Vědělo se, že otec Pio často vídával Pannu Marii. Sám jsem byl svědkem těchto výjimečných zkušeností. 

Někdy jsem ho potajmu sledoval, když se modlil. Často jsem slyšel, jak s někým mluví, že se jedná o rozhovor. 

V takových chvílích jeho tvář vyzařovala nádherné světlo. Tu noc si přede mnou s ‚oběma maminkami‘ sice nezačal 

povídat, ale z povzneseného výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že někoho vidí.“ 

Otce Pia nenavštěvoval jen Ježíš, Panna Maria nebo svatí, ale také ti, kteří už odešli z tohoto světa a prosili 

ho o modlitbu nebo chtěli jednoduše zanechat nějaký vzkaz. Mnoho svědků mi vyprávělo, že ho častěji viděli, 

jak mluvil sám se sebou. Později vyšlo najevo, že si povídal s někým, kdo už dávno odešel na druhý břeh. 

Angelo Battisti, správce nemocnice Casa Sollievo, jednou rozprávěl s otcem Piem v jeho cele. Najednou ho 

slyšel, jak si povídá s někým, koho on neviděl. „Četl jsem mu zrovna důležitý dopis,“ řekl mi Battisti. „A zatímco 

jsem předčítal, otec gestikuloval a říkal něco s pohledem upřeným na druhou stranu. Bylo zřejmé, že si povídá 

s člověkem, kterého jsem nemohl vidět. Překvapeně jsem přestal číst. On si toho všiml a řekl mi: ‚Chlapče, když si 

se mnou přijdeš popovídat, nesmíš hledět na to, co dělám, protože já dělám i čtyři, pět věcí najednou. Nemám čas, 

abych dělal jednu po druhé. Chápeš?‘ 

Odpověděl jsem mu: ‚Chápu, otče, buďte v klidu, budu to tak dělat.‘ Mohl jsem to přece už vědět,“ 

komentoval tu lekci Battisti. 

 

 

Čtyři poutníci 

Otec Alberto D´Apolito slyšel od samotného otce Pia vyprávět o několika setkáních s již zesnulými lidmi. 

„Když měl otec Pio hovornou náladu, rád se rozvykládal a bylo velmi zajímavé ho poslouchat,“ řekl mi otec Alberto. 

„Byl to vynikající vypravěč. Nejraději vyprávěl po večeři. S dalšími mladými spolubratry jsme se kolem něho sesedli, 

jako by to byl náš dědeček, a on povídal. 

Jednou večer nám vyprávěl: ‚Byl jsem sám v rekreační místnosti a stál jsem u sálajících kamen, abych se 

zahřál, protože venku byla velká zima. Bylo už pozdě, bratři se rozešli do svých cel. Najednou jsem vedle sebe spatřil 

čtyři bratry, které jsem nikdy předtím neviděl. Sedli si k ohni s kapucemi na hlavě.  

Pozdravil jsem je: Pochválen buď Ježíš Kristus.  

Nikdo mi neodpověděl. V úžasu jsem se na ně zahleděl, abych zjistil, kdo to je, ale nikoho z nich jsem 

nepoznal. Stál jsem několik minut a pozorně jsem je sledoval. Měl jsem pocit, že je něco trápí. 

Zopakoval jsem pozdrav, ale nedostalo se mi odpovědi. Vyšel jsem do prvního patra za otcem kvardiánem, 

abych se zeptal, jestli u nás mají nocovat nějací cizí bratři. On mi odpověděl: Otče Pio, kdo by si troufnul jít sem 

k nám nahoru v takovém nečase? ... 

Já jsem pokračoval: Otče kvardiáne, dole jsou ale čtyři bratři kapucíni, sedí na lavicích kolem ohně 

s kapucemi na hlavách a ohřívají se. Pozdravil jsem je, ale neodpověděli mi. Pozorně jsem si je prohlédl, ale nikoho 

z nich jsem nepoznal. Nevím, kdo jsou. 

Otec kvardián zvolal: Jak je možné, že cizí bratři přišli bez mého vědomí? Pojďme se na to podívat. 

Přišli jsme ke kamnům, ale nikoho jsme nenašli. Tehdy jsem pochopil, že ti čtyři bratři byli zesnulí řeholníci, 

kteří možná jen prosili o pomoc. A tak jsem celou noc strávil v modlitbě.‘“ 
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„Přicházím z očistce“ 

Jednoho nádherného květnového odpoledne trávil otec Pio čas v přístřešku v klášterní zahradě. Kolem něj 

bylo pět spolubratrů a monsignor Alberto Costa, biskup z Melfi. A právě biskup se ho zeptal, jestli měl někdy zjevení 

nějakého zemřelého. „Mnohokrát,“ odpověděl otec. A začal vyprávět. 

„Bylo to uprostřed světové války. Klášter v San Giovanni Rotondo, tak jako všechny ostatní kláštery, byl 

téměř prázdný, protože bratři museli odejít do války. Zůstala nás jen hrstka, mezi nimi já a otec Paolino. Měli jsme 

na starosti chlapce, kteří tu studovali. 

Jednoho zimního odpoledne hodně sněžilo a do kláštera přicestovala sestra otce Paolina, slečna Assunta Di 

Tommasso, aby tu strávila několik dní. V podvečer řekl otec Paolino své sestře, aby šla dolů do vsi a ubytovala se 

u paní Racheliny Russové, podporovatelky kláštera. Assunta však v tom špatném počasí odmítla odejít do vesnice, 

protože se bála, že ji roztrhá nějaký vlk samotář nebo přepadne zbojník. Otec Paolino jí řekl: ‚Assunto, dobře víš, 

že v klášteře je klauzura a ženy do něj nemají přístup. Co teď s tebou?‘ 

Assunta odpověděla: ‚Zařiď, ať mi přinesou do téhle místnosti něco na spaní, jednu noc už tady nějak 

vydržím. Zítra půjdu k Rachelině.‘  

Otec Paolino na to řekl: ‚Pokud se spokojíš s noclehem tady v návštěvní místnosti, dám ti tu připravit postel 

a můžeš tu klidně přenocovat.‘ Potom přikázal pár studentům, aby přinesli lůžko a zatopili v kamnech, místnost bylo 

třeba prohřát. 

Po večeři, když šli chlapci spát, jsem šel s otcem Paolinem Assuntu pozdravit. Povídali jsme si a pak jí otec 

Paolino řekl: ‚Assunto, já se půjdu do kostela pomodlit růženec, ty tu zůstaň s otcem Piem.‘  

Asunta ale řekla: ‚Já půjdu také.‘ 

Když vyšli z návštěvní místnosti, zavřeli dveře a já zůstal u kamen sám. Modlil jsem se s přivřenýma očima, 

když v tom se otevřely dveře a vstoupil stařec zahalený do pláště, jaký nosili venkované ze San Giovanni Rotondo. 

Přistoupil blíž a přisedl si ke mně. Podíval jsem se na něj, ale neptal jsem se, jak se v tak pozdní hodinu dostal 

do kláštera. Jen jsem se zeptal: ‚Kdo jsi? Co chceš?‘ 

Odpověděl mi: ‚Otče Pio, jmenuji se Pietro Di Mauro, říkávali mi Nicola, zvaný Precoco.‘ A dodal: ‚Zemřel 

jsem v tomto klášteře 18. září 1908, v cele číslo čtyři, když tu byl ještě útulek pro žebráky. Jednou večer jsem v posteli 

usnul s hořící cigaretou, od níž chytil slamník, a já se udusil a uhořel jsem. Potřebuji modlitbu, abych došel 

vysvobození. Pán mi sem dovolil přijít a požádat vás o pomoc.‘ 

Když domluvil, řekl jsem mu: ‚Buď klidný, zítra odsloužím mši svatou za tvé vysvobození.‘ Vstal jsem a 

doprovodil ho k bráně kláštera, aby se dostal ven. 

V tu chvíli jsem si neuvědomil, že brána je zabouchnutá a zamčená: otevřel jsem mu a pustil ho ven. Silný 

měsíční svit osvětloval náměstí pokryté sněhem. Ten muž mi najednou zmizel z očí, jako by se rozplynul. Dostal 

jsem strach, zavřel jsem bránu, vrátil jsem se do návštěvní místnosti a šly na mě mdloby. Otec Paolino a jeho sestra 

se po růženci vrátili, a když viděli, jak jsem bledý, mysleli si, že se mi udělalo špatně. Paolino jen popřál Assuntě 

dobrou noc a doprovodil mě do mé cely. O zjevení zesnulého jsem mu ale nic neřekl. 

Když o několik dní později sestra odjela, otec Paolino se mě zeptal, co se mi tehdy večer přihodilo. Vyprávěl 

jsem mu všechno o zjevení zesnulého, do nejmenších podrobností. A dodal jsem: ‚Ten večer jsem nemohl říct před 

tvou sestrou, že se mi tam zjevil zemřelý, nechtěla by spát ani v té pohostince.‘ 

V následujících dnech se otec Paolino vydal na matriku s údaji, které jsem mu sdělil. Zkontroloval záznamy 

a zjistil, že všechno odpovídalo skutečnosti.“ 

pokračování příště 



 

strana 28  Tam&Tam – číslo 10, ročník 11, říjen 2020 

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.  

Neprodejná tiskovina.  

Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Heiserová, Tomáš 

Havlíček. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Šumperku nebo poslat 

e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 20. 10. 2020. Příští číslo vyjde 1. 11. 2020 

 

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

tel. 583 213 747, tamtam@hotmail.cz, www.farnostsumperk.cz 

http://www.farnostsumperk.cz/

