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PŘIJÍMAT 
Není to dlouho, co jsme prožívali Svatý týden. Zase 

jsme rozjímali o Ježíšově utrpení a přechodu ze smrti do ži-

vota. Pozorovali jsme ty, kteří v tehdejší době byli přímými 

svědky události Ježíšovy smrti a vzkříšení. Vnímali jsme bez-

radnost Ježíšových učedníků, jejich snahu něco dělat a sou-

časně neschopnost provést něco smysluplného.  

V dnech Svatého týdne jsme mohli objevit, k jakému 

smysluplného jednání nás vede náš Pán. K popisu toho, co po 

nás chce Bůh, bych použil jednoduché sloveso „přijmout“. 

Bůh nás nenabádá k tomu, aby iniciativa byla na naší straně, 

abychom aktivně něco podnikali nebo abychom za každou 

cenu něco vytvářeli, pouze po nás chce, abychom „přijímali“.  

Ježíš se modlil v Getsemanské zahradě, aby Otec od něho od-

ňal kalich utrpení. V těchto okamžicích bojoval proti instink-

tivnímu odporu přijmout kříž. V této chvíli Ježíšovým úkolem 

nebylo udělat něco, činit něco. Ježíšovým posláním bylo při-

jmout Boží vůli. Dovolit, aby Otec jednal v Jeho životě. Na 

Zelený čtvrtek Ježíš ustanovil eucharistii. Janův popis události ve večeřadle se soustřeďuje na omývání nohou učed-

níkům. Vidíme, jakým problémem je pro Petra přijmout službu od svého Mistra. Přijmout není snadné. Petr chce 

něco dělat, organizovat, přiložit ruku k dílu.  

Čeština má výjimečný název pro eucharistii, který se v jiných jazycích téměř neobjevuje. Eucharistii říkáme 
„svaté přijímání“. Já, člověk, nevyrábím eucharistii, není to 

produkt lidského úsilí, výsledek výrobního procesu, který na-

zýváme bohoslužbou nebo mší svatou. Přijímání je dar. Při-

cházím a dostávám. Potřebuji pouze připravit své dlaně, ote-

vřít ústa a hlavně předem připravit své srdce.  

Stejný princip platí v modlitbě. V modlitbě přede-

vším přijímáme. Nepřibližujeme se k Bohu výsledkem na-

šeho modlitebního úsilí. Platí logika přijetí. Učíme se přijí-

mat. To Bůh je aktivní. Bůh se snižuje k nám, aby nás po-

zvedl. Bůh nás dostává z našich hrobů neochoty, nesoustře-

dění, roztěkanosti, sebestřednosti. Modlitba je Boží jednání 

v nás.  

Mnozí lidé mají touhu po kvalitní modlitbě. Když 

učedníci zažili modlitbu svého Mistra, prosili Ho, aby je nau-

čil modlit se. Ježíš však nepřišel, aby je naučil nějaké modli-

tební formule. On přišel, aby je přesvědčil, že mají Otce. 

Modlit se ve skutečnosti znamená dovolit jednat Otci ve svém 

1. květen 3. neděle velikonoční 

2. květen památka sv. Atanáše, bískupa  

a učitele církve 

3. květen svátek sv. Filipa a Jakuba,  

  apoštolů 

6. květen památka sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 

8. květen 4. neděle velikonoční 

10. květen sv. Jana z Avily,  

kněze a učitele církve 

12. květen sv. Nerea a Achillea, mučedníků 

13. květen Panny Marie Fatimské 

14. květen svátek sv. Matěje, apoštola 

15. květen 5. neděle velikonoční 

16. květen svátek sv. Jana Nepomuckého, 

kněze a mučedníka 

18. květen sv. Jana I., papeže a mučedníka 

20. květen památka sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 

21. květen sv. Kryštofa Magallanese,  

kněze a jeho druhů, mučedníků 

22. květen 6. neděle velikonoční 

25. květen sv. Bedy Ctihodného,  

kněze a učitele církve 

26. květen slavnost Nanebevstoupení Páně 

27. květen sv. Augustina z Canterbury,  

biskupa 

29. květen 7. neděle velikonoční 

30. květen sv. Zdislavy 

31. květen svátek Navštívení Panny Marie 
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srdci, ve svém životě. Přijmout Otce s jeho dobrotou, velkorysostí a s jeho plánem. Toto přijetí je mnohem náročnější 

než vytvářet, vyrábět, podnikat, vymýšlet, mít pod kontrolou. Modlitba tedy není výkon, není to technika, není to 

lidský výdobytek, je to Kristova milost, kterou se učíme přijímat. 

V květnu se obracíme v modlitbě k Panně Marii. Ona je mistryní v přijímání. A zároveň je to po Ježíši první 

a největší osobnost, která udělala nejvíce pro záchranu světa. Přijala ve svém životě Boží vůli, která se u ní zhmotnila 

v podobě Božího Syna se všemi důsledky, které s tímto mateřstvím byly spjaty. Maria z Nazareta byla ženou odváž-

ných rozhodnutí, úžasné iniciativy, což není v rozporu s postojem přijímání. Ona poznala, že Bůh je Otec, který jedná 

v životě člověka, aniž by ho zbavoval svobody, jedinečnosti nebo ho uváděl do pasivity. 

Přijímat Ježíše znamená důvěřovat Mu. Vybavují se mi slova z obrazu milosrdného Krista: „Ježíši, důvěřuji 

Ti.“ To je odpověď na častý pocit bezradnosti, na nutkavou snahu něco dělat. Přijímat Ježíše však neznamená nicne-

dělání. Přijímat Ježíše znamená chtít to, co chce Bůh. A to je nesmysluplnější jednání v našem životě. 

P. Michal Krajewski 

 

 

 

 

 RÚT: ŽENA, KTERÁ SE NEVZDÁVÁ 
 

 

Mladá vdova v cizí zemi, které nezůstalo nic než laskavé srdce. 

Přesto však nachází záchranu a Bůh ji odměňuje za její věrnost. 

To je příběh Rút, který dnes otevíráme. Silný příběh hoden stříbr-

ného plátna nepostrádá smutné chvíle ztráty, překvapující od-

vahu, jemné Boží vedení ani silné okamžiky zamilování a štěstí. 

Otevřme tuto krátkou knihu Písma. Zkusme při její četbě hledět 

do emocí a srdce každé postavy, kterou nám příběh představuje. 

Objevíme tak jemné Boží vedení, které doprovází celý příběh.  

Historický kontext knihy 

Příběh knihy Rút je zasazen do doby soudců (12. - 11. st. př. Kr.). 

V křesťanském řazení knih Starého zákona nalezneme knihu Rút 

mezi knihou Soudců a knihami Samuelovými, které pojednávají 

o době králů (Saula, Davida, atd). Pozornému čtenáři neunikne 

temný náboj knihy Soudců, která ukazuje stále stupňující se hříš-

nost, nevíru či přímo brutalitu Izraelitů v zaslíbené zemi. V knize 

Rút se v této temné době postupně ukazuje naděje na změnu. Při-

pravuje se tak doba, ve které se lidé znovu obrátí k Bohu a On jim 

pošle proroky a později i krále. Zároveň má kniha Rút za úkol 

vysvětlit a přiblížit jména rodokmenu izraelského krále Davida. 

Jeden z hlavních hrdinů knihy Boáz se stává otcem Obéda, který 

je otcem Jišaje (neboli Jesseho), jehož synem je David. Není bez 

zajímavosti, že Rút patří mezi čtyři ženy, které se vyskytují v ro-

dokmenu Ježíše Krista.  

Původ knihy Rút 

Autor knihy je pro nás neznámý. V některých tradicích je za autora považován prorok Samuel, který později poma-

zává Davida za krále. Ačkoli kniha vypráví o pradávných událostech 11. st. př. Kr., musela být v současné podobě 

sepsána až po babylonském exilu (6. - 5. st. př. Kr.). To ovšem nic neubírá na pravdivosti a věrohodnosti příběhu, 

který se předával ústně či v nekompletní písemné formě. Kniha Rút patří mezi dějepisné knihy, třebaže v židovském 

kánonu je řazena mezi sváteční svitky (viz níže).  

Silný příběh o věrnosti a lásce 

Příběh knihy Rút je silný, krásný a srozumitelný. Můžeme si ho krátce připomenout. První řádky nám představují 

Elímeleka, Izraelitu z Judova pokolení, který žije v Betlémě. Kvůli hladomoru odchází se svou ženou Noemi a dvěma 

syny do sousedního pohanského Moabska, kde nachází obživu. Záhy však umírá a Noemi spolu s oběma syny zůstává 
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v cizí zemi. Synové se žení s Moabitkami Rút a Orpou, avšak brzy také umírají a příběh dále sleduje tři vdovy, které 

zůstaly bezdětné a opuštěné. Noemi se rozhodne vrátit do Betléma, kde se poměry mezitím zlepšily, a vyzývá své 

snachy Orpu a Rút, aby se vrátily ke svým rodičům. Nicméně Rút se rozhodne zůstat s Noemi a odejít do izraelské 

země, ačkoli tam je cizinkou, a zároveň přijímá Hospodina za svého Boha. Noemi si pro svůj těžký úděl začíná říkat 

Mara, což znamená „trpká“. Jednoho dne jde Rút sbírat zbylé klasy na pole, které je čerstvě požato, a potkává Boaze, 

který jí prokáže milosrdenství a dovolí sbírat i z úrody. Později se Rút dozví, že Boaz patří k jejím příbuzným (ze 

strany Elímeleka) a vztahuje se na něj tzv. levirátní právo (viz níže). Příběh vrcholí vztahem Rút a Boaze, který se 

stává jejím „zastáncem“ a přijímá ji za svou ženu. Z tohoto vztahu se rodí Obéd a linie pokračuje až ke králi Davidovi.  

Teologické motivy 

V knize Rút nacházíme mnoho důležitých poselství. Postava Rút je dána za příklad věrné a vytrvalé víry a ukazuje, 

že i pohané mohou přijmout víru v Hospodina. Ve volbě neopustit Noemi nám ukazuje Rút hodnotu rodiny, která 

drží při sobě i při ztrátě některého člena. Všimněme si, že Bůh v celém příběhu jedná velice skrytě. Jako by se držel 

v povzdálí a koná spíše skrze „náhody“, které jsou pro čtenáře ovšem jasným Božím vedením. Toto jemné Boží 

vedení je podobné jako v knize Ester, ve které dokonce není Bůh zmíněn vůbec. Nakonec tedy vidíme Hospodina 

jako toho, který celý příběh nádherně píše svou prozřetelností.    

Levirátní právo a goel 

V židovské tradici je kniha nádherným příkladem levirátního práva. Podle této praxe měl muž povinnost se postarat 

o manželku svého bratra, pokud ovdověla a neměla děti. Důvody byly především sociální. Vdovy patřily mezi ohro-

ženou skupinu obyvatel, protože neměly finanční příjem. V evangeliích je zmíněn ještě další důvod levirátní povin-

nosti, totiž zplodit děti svému zemřelému bratrovi. Mimo tuto levirátní povinnost zmiňuje kniha Rút ještě pojem 

„zastánce“ (hebr. goel). Jde o povinnost každého muže, který má zajistit spravedlnost pro příbuzného. Pokud napří-

klad upadne do otroctví, má ho „zastánce“ vykoupit. Pokud je nespravedlivě zabit, má ho pomstít. V příběhu Rút je 

Boáz oním „zastáncem“, který se ujímá své příbuzné a chrání ji.  

Židovský svátek Šavuot 

V židovské tradici patří kniha Rút mezi tzv. sváteční svitky (Megillot). Jde o sbírku pěti knih, které se používají na 

konkrétní židovské svátky. Kniha Rút je čtena na svátek Šavuot – Svátek týdnů. Tento svátek, který následuje 50 dní 

po židovském Pesachu, je nesen tématem vděčnosti. Jednak židé děkují za dar Tóry, kterou od Hospodina dostali na 

Sinaji, jednak je to den poděkování za první úrodu – první žně. Hlavní část knihy Rút se odehrává v období žní, proto 

je čtena právě na tento svátek. Šavuot patří mezi tři putovní svátky, kdy židé navštěvovali jeruzalémský chrám, do 

kterého přinášeli prvotiny své úrody, aby je obětovali Hospodinu. Dnes jsou synagogy, ale i domovy krásně vyzdo-

beny zelení, židé slaví mimo jiné konzumací pokrmů z mléka a medu.   
 

P. Jan Berka 
 

 

 

 

ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ BISKUPOVÉ DĚKUJÍ VŠEM, KDO POMÁHAJÍ 
 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z oku-

povaného území Ukrajiny.  

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. 

Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté uby-

tování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a souná-

ležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, 

nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). 

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim 

blízkým. 

 

Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s 

členy Stálé rady ČBK 

 
Praha, 5. dubna 2022 
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JUDIT, DCERA MERARÍHO 

V městě Šumbarku, v pátém roce panování zemana Potácivého 

 

Písma jsou plná popisů odvážných skutků Tvých soukmenovců. Mnozí muži dosáhli skvělých vítězství, pobili tisíce 

nepřátel a získali jejich území i bohatství, Ty však je nade všechno převyšuješ. Samojediná, s využitím lsti, jež je 

vlastní jen ženám, jsi přemohla celou armádu uchvatitelů, když jsi zabila jejich velitele. 

Není důležité, zda je Tvůj příběh v souladu se skutečnou historií Izraele, či vznikl především pro povzbuzení jeho 

ducha v dobách nejtěžšího útlaku. Já vím, že se takto mohl odehrát. Písmo – a historie sama – svědčí o existenci 

nanejvýš statečných žen, které podstatným způsobem 

zasáhly do dějin izraelského národa. 

Když Holofernés se svými vojsky oblehl Betúlii a odřízl 

ji od vodních zdrojů, oddávala ses stále ještě truchlení 

za zemřelého manžela. Teprve když se k Tobě doneslo, 

že starší Tvého města stanovili lhůtu pěti dnů, kdy jim 

má Hospodin zázračně pomoci, rozhořčilo Tě toto ulti-

mátum natolik, že ses rozhodla pro vlastní diverzní akci. 

Odložila jsi vdovský šat, nastrojila se do nejkrásnějších 

šatů, navoněla těmi nejvzácnějšími mastmi, ozdobila se 

šperky ze zlata i stříbra a takto ses vydala do Holofer-

nova ležení. Vzbudila jsi v něm zájem a žádostivost, 

takže se mnohem více zaobíral myšlenkami na Tebe než 

na své vojenské plány. Uspořádal pro Tebe vybranou 

hostinu a byl bez sebe radostí, když jsi jeho pozvání při-

jala. 

Vidím Tě, jak pózuješ vprostřed vojevůdcova stanu, 

dobře si vědoma svých půvabů. Jak Holofernés jat chtí-

čem pije jeden pohár vína za druhým, aby uhasil žár, 

který spaluje jeho nitro. Jak bereš do svých útlých rukou 

těžký meč a s námahou jím sekáš do krku spícího muže. 

Jak odcházíš z tábora a přinášíš svým soukmenovcům 

hrůznou trofej zabalenou v závěsu. 

Pozoruji Tvůj triumfální návrat a myslím přitom na docela jinou ženu. Vzhledem se Ti příliš nepodobá; je to ještě 

dívka, chudá a skromná. Její prostý šat je pokryt záplatami a prachem cest, když se spolu se svým snoubencem trmácí 

kamsi do města Davidova. Nemá na sobě jediný šperk, přesto skrývá poklad, jaký byl Tobě odepřen. Nadchází její 

čas, kdy má porodit dítě. 

Stane se tak ve chlévě, na místě tolik odlišném od Tvého bohatého domu. Místo zástupu služebných jí pomáhá pouze 

nešikovný snoubenec. Přesto se nakonec z jejích úst ozývá podobný chvalozpěv, jakým jsi Ty chválila Hospodina 

po svém velkolepém vítězství. Také ona dívka velebí Pána, který jejím prostřednictvím spasil svůj lid. 

 Je to docela jiné vítězství. Přes veškerou vynalézavost a rafinovanost, s jakou jsi uskutečnila svůj záměr, je Boží 

řešení diametrálně odlišné. Nestaví na síle ani lstivém jednání. Narozené dítě je nahé a bezbranné, vydané všanc 

pronásledovatelům. Jeho matka se musí skrývat a zůstane taková po zbytek svých dní. Přesto ji jednou budou lidé 

celého světa velebit od pokolení do pokolení. 

Pavel Obluk 

 

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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JANA A ALEŠ KORGEROVI 
 

 

Janu a Aleše není třeba mnohým představovat. Ve far-

nosti patří k těm aktivním a zásluhou toho, že mají dvě 

děti dospělé a jedno v první třídě, jsou ve své podstatě 

„multigenerační“. Protože však člověk nevstoupí dvakrát 

do jedné řeky, v rozhovoru nastíní, jaké to bylo s nimi a 

jejich staršími dětmi dřív a jaké je to s nimi nyní… 

Můžete se nám krátce představit? 

Jana: Jmenuji se Jana, je mi 46 let a letos v srpnu budu dvacet 

sedm let vdaná. Vdávala jsem se v čerstvých dvaceti. Máme 

tři děti: Matěje (26), Anežku (24) a sedmiletou Marušku, kte-

rou většina zná z kostela. Kromě staršího bratra Martina (48) 

mám ještě nevlastního bratra Ludvíka (35). 

Od malička jsem toužila být zdravotní sestřičkou. Vystudo-

vala jsem zdravotní školu a jako zdravotní sestra pracuji od střední školy a neměnila bych. V současnosti pracuji ve 

Fakultní nemocnici v Olomouci. Zde jsem 13 let pracovala na úrazovce na traumatologii. Když byl covid, hledaly se 

sestry na covidové oddělení na kardiologické JIP. Nikdo tam nechtěl, ale já se do toho po zvážení všech okolností 

pustila. Byla to nová zkušenost, lidé na ventilátorech a my ve skafandrech, zalíbilo se mi tam. Proto jsem se po 

opadnutí covidové vlny zpět na traumatologii už nevrátila, rozhodla jsem se zůstat na kardiologii – zatím na stan-

dartním oddělení a od 1. června zde nastoupím na oddělení JIP. Práce mě naplňuje, a to i přesto že je to mnohdy 

náročné – mám různě služby a musím dojíždět. I těžké případy nebo lidi, co tě vysávají, se dají lépe zvládat, když tě 

to baví. 

Aleš: Stejně jako Jana jsem se i já narodil v Šumperku. Mám dvě starší sestry, Renatu znáte ze šumperské farnosti a 

druhá sestra – Jana – se v současnosti připravuje na křest. Mám vystudovaný šumperský gympl a vysokou ekono-

mickou. Pracuji jako ekonomický obchodní pracovník ve své firmě v Zábřeze, ve které se zabýváme řezáním papíru. 

Jaké byly vaše cesty víry? 

Aleš: Maminka byla husitského vyznání a tatínek pocházel z katolic-

kého prostředí. Protože se rodiny nebyly schopné domluvit, kde po-

křtít své děti, nebyli jsme jako děti pokřtěni vůbec. K víře nás vedla 

spíše babička, tak na to vzpomínají sestry, já si to moc nevybavuji. 

Dostali jsme od táty Bibli a nic dále jsme s vírou nepodnikali. 

V době dospívání jsem býval spíše rebel, a protože víra byla za komu-

nismu slovo zakázané, o to víc mě přitahovala. Postupně ve mně do-

zrávala touha se nechat pokřtít. Věděl jsem, že je to správné rozhod-

nutí. Samotný můj křest se urychlil v okamžiku, když mi Jana řekla, 

že je těhotná. Abychom mohli mít církevní svatbu, na které jsme se 

dohodli, místo na Velikonoce 1996 jsem byl pokřtěn v červenci 1995. 

Křtil mě tehdy otec Tomáš Gereon Biňovec, tehdejší novokněz. Tehdy 

se mě ptal, zda chci rovnou přijmout svátost biřmování. Ale já nechtěl. 

Chtěl jsem i k tomu nějak dorůst. K biřmování jsem šel až o několik 

let později a biřmoval mě biskup Josef Hrdlička. 

Jana: Dodnes si vzpomínám na okamžik, když mi Alda řekl, že je 

věřící. Obrazně řečeno jsem si strčila hlavu pod polštář a považovala 

jsem to za bláboly. Pocházím totiž z komunistické rodiny, u nás se víra 

nikdy nepraktikovala, nikdo k tomu neměl vztah. Postupně však i ve 

mně dozrávala touha po křtu. Ale nebylo to nic překotného, spíš po-

malé krůčky. Pokřtít jsem se nechala, když jsem čekala Anežku. K biř-

mování jsem se také odhodlávala dlouho. Přišlo několik nabídek příprav na biřmování – ale já to stále necítila, vní-

mala jsem, že k tomu musím dozrát. Až jednou jsme tak po obědě seděli a najednou se objevil někdejší kaplan otec 

Vilém, že jde na kafé a že hledá kmotru pro dospělou katechumenku. Ale já řekla, že nemůžu, že nejsem biřmovaná. 

Načež otec Vilém pohotově oznámil, že od září začíná příprava na biřmování a že do toho mám jít. Tak jsem se 

nakonec odhodlala a začala na přípravu chodit. Biřmoval mě biskup Antonín Basler, byli jsme jeho první biřmovanci. 
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V čem Vám víra pomáhá v životě a konkrétně v manželství? 

Aleš: Že jsme pořád v tom manželství, kdyby jí nebylo, tak asi v něm nejsme😊. Víra je pro nás důležitá k překonání 

krizí. I přesto, že žijeme v současnosti dobré manželství. Pro mě je důležité Desatero, jednotlivá přikázání člověku 

pomáhají k tomu, aby překonával různé nástrahy a pokušení. 

Jana: Kdyby nebylo Aldovy silné víry, nevím, jak by to dopadlo. Já mám co dohánět. Zásluhou toho, že svou víru 

bral vážně, překonali jsme velkou krizi. Na druhou stranu si myslím, že právě díky tomu, co jsme prožili, máme 

ostatním, kteří neprožívají zrovna lehké období, co nabídnout. Byli jsme dokonce osloveni k pomoci s přípravou 

snoubenců. Zatím nad tím uvažujeme. Naše starší děti ke svátostem nechodí a já si sama uvědomuji, že v době jejich 

dětství a dospívání jsme měli jiné priority a ani víru jsem nebrala tak vážně. Tím, že máme Marušku ve vnímavém 

věku, chci mnohé dělat jinak a lépe. Snažíme se jí víru předávat jinak, opravdověji, ve společenství dalších dětí a 

dalších rodin. 

Co pro Marušku konkrétně děláte? Ja-

kou byste dali radu rodičům? 

Aleš: Víru musíš žít, dítě musí vidět, že ro-

diče víru žijí, modlí se… Potřebují příklady 

– ne teologii a poučení. Nemůžeš dítěti říct: 

„Modli se, jdi do kostela, choď ke svátos-

tem“, a sám to nedělat. To je asi to nejdůle-

žitější. 

Jana: A důležité je i společenství. My jsme 

ty velikáče (myšleno starší děti) více méně 

ze života ve společenství vyřadili, nebyl 

čas😊. Stejně smýšlející přátelé a další lidé 

ve společenství jsou pro život ve víře velká 

motivace. 

Jakýma očima vidíte naši farnost? 

Jana: Když byly starší děti malé, chodila 

jsem do kostela sice pravidelně, ale nebylo 

to tak intenzivní, jako je teď. Díky Marušce 

cítím, že do farnosti opravdově patřím, dřív jsem do kostela chodila, nyní víru vnímám více do hloubky. Za sebe 

musím říct, že naše farnost žije. Ať se to týká poutí, slavností, divadel, programů Centra pro rodinu, Sedmikrásku, 

který nás spojil s ostatními maminkami, nebo nabídek adorací, křížových cest, výletů a mnoha dalšího. I když určitě 

bylo něco i dřív, nepadlo to zřejmě u nás na úrodnou půdu. Nebylo to ve správnou dobu. V současnosti jsme více 

aktivní. Sami se zapojujeme. Aleš jako akolyta, mě oslovilo lektorské čtení, s maminkami hrajeme divadlo, pomá-

háme při různých akcích. Společně jsme iniciovali společenství pro mladé rodiny. Což byla hlavně Aldova touha. 

Aleš: Myslím si, že odliv lidí z kostela je v současné době opravdu veliký. Je otázkou, zda my s tím můžeme vůbec 

něco dělat. Pokud bych věděl, co mám udělat, udělám to. Je dobré, že se rozběhla synoda, myslím si, že podobnou 

otázkou se díky ní může zabývat více lidí. 

Vidíme to citelně všichni – věřících je míň i kněží je stále míň, a nebudou-li věřící, nebudou ani kněží a nebude mít 

kdo sloužit mše svaté a nebudou ani farnosti. Pokud nezačneme něco dělat a nezačneme právě u sebe… Ne že by 

konkrétně mně něco chybělo, ale myslím si, že člověk by měl vždy začít sám u sebe. V duchu hesla „Ora et labora“. 

Hodně jsem o tom přemýšlel, co udělat, protože jsem z toho nešťastný. Bavili jsme se o tom s Janou, že bychom se 

pokusili iniciovat nějaké společenství manželů, které by bylo živé. A kde bychom čas mohli trávit i s dětmi. Dlouho 

to zrálo v mé hlavně – a ona udělala poslední krok – po dlouhém přemýšlení jsme přešli k činu. Jana všechny obvolala 

a setkali jsme se na farním středisku, kde jsme ostatním nastínili, jak by se vše dál mohlo vyvíjet. Zájem byl velký. 

Sice prvotní nadšení tak trochu opadlo, ale věříme, že se to udrží. Shodou okolností souběžně s tímto společenstvím 

vzniklo i jiné společenství určené přímo pro manželské páry – „Equipa“, kam někteří manželé rovněž chodí. Ale to 

je založené na jiných principech. 

Na čem je založeno to Vaše? Jaká je struktura tohoto společenství? 

Setkáváme se každou první neděli v měsíci. Jedna rodina si vezme program na celý den a připraví si aktivity dle 

svého uvážení. Pevnou složkou by měl být duchovní prvek – mše svatá/modlitba/křížová cesta – a pak něco volněj-

šího – výlet, grilovačka či jiné akce. Jsme otevřeni i dalším rodinám, ale zároveň chceme, aby to bylo pro všechny 

tak trochu závazné. Aby se třeba někdo neobjevil jen jednou za rok. Za 14 dní jedeme s dalšími rodinami přes víkend 

na chatu k Rýmařovu, tak se těšíme, co nového nám to přinese. 
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V čem vidíte další potenciál naší farnosti? 

Lidé by se měli spolu scházet a mít živou víru. Velký potenciál vidíme v naší farní kavárně. Mnozí se těšili, až bude 

hotová, abychom se měli kde scházet hlavně po mši svaté a takto se setkávat více osobně. A je velká škoda, že tam 

chodí málo lidí. Když si tam jdeme sednout, setkáváme se většinou stále s těmi stejnými osobami. A přitom je to tak 

hezké prostředí vybízející k společnému setkání. Přemýšlím, jak lidi více podnítit – třeba udělat soutěž o nejlepší 

štrúdl nebo tak. Je to fakt škoda, že ji nevyužíváme plně. Málokterá farnost má takovou možnost. 

(Přichází nejmladší dcera Maruška, a tak zapojujeme do rozhovoru i ji.) 

Maruško, co se ti v naší farnosti nejvíce líbí? 

Nejvíc mě baví bojovky na programech, kterých se účastním. Jako třeba teď na Zeleném čtvrtku. Jsem ráda, že jsou 

tam i starší děti, s kterými jsem v partě. Mladší třeba něčemu nerozumí, tak jsem radši se staršími. A pak se mi líbí 

různá vyrábění, to je super. A zpívání ve scholičce, to se mi také moc líbí. A byla bych ráda, kdyby na setkávání 

rodin bylo hodně dětí. Třeba všechny z kostela. Já mám ráda, když je někde hodně dětí. V kostele se mi líbí Otčenáše 

v kruhu, v bočním vchodu program pro děti a vždy, když můžeme jít dopředu. Baví mě i výlety, potřebuji se hýbat. 

A moc se mi líbí, jak teta Eva dělá to náboženství, hodně nás toho naučí, uděláme třeba i tři stránky! Teď před 

Velikonocemi upekla dobré nekvašené chleby a já se rozdělila s Matouškem. Byly dobré. A jestli mně to někdo 

nevěří, že mám ráda knihy, tak mám, i když to rodiče někdy neví, že si je beru večer do postele. A nejradši mám 

obrázkovou Bibli. Táta mi koupil knihu Kluk, kterou mi četl, ale já chci raději tu obrázkovou Bibli, ne Kluka. 

(Rodiče konstatují, že vybrali knihu Kluk asi předčasně, protože je určena pro starší čtenáře, a ukazují Velkou ilu-

strovanou Bibli od známého autora duchovní literatury Anselma Grüna s opravdu moc hezkými ilustracemi od 

Guiuliana Ferriho. Doporučujeme😊 i jeho další knihy pro děti – Vánoční příběh, Velikonoční příběh aj.). 

Co vás v poslední době oslovilo? 

Aleš i Jana (doplňují se): V postní době nás oslovila adorace v kapličce. Bylo to to nejvíc, co jsme mohli prožít – 

modlit se před Nejsvětější svátostí. Překvapila nás ale velmi malá účast. Někdy jsme tam byli třeba jen s otcem 

Slávkem. Trochu nás to mrzelo. K tomu je přece půst, aby si člověk něco odřekl. A nemusí to být vždy jen jídlo. 

Navíc se nemuselo chodit do vymrzlého kostela a odvoz domů byl zajištěn. Hodina modlitby týdně je minimum toho, 

co můžeme sobě a Bohu věnovat. 

Aleš: Já jezdím vždy v adventu s některými muži z farnosti na duchovní pobyt v klášteře k trapistům. Jezdí tam pře-

vážně chlapi, ale setkal jsem se tam třeba i s Marií Svatošovou. Zapojujeme se do modliteb v kostele společně s ostat-

ními mnichy, máme příležitost ke zpovědi 

a jsme hodně v tichu… 

Jaké jsou vaše zájmy? Mnozí vás znají 

jako velké nadšence pro sport. 

Jana: Já chodím dvakrát týdně běhat, cho-

díme na různé výlety, společně nás baví tu-

ristika, cyklistika. Většinou vše podnikáme 

s Maruškou. Klidně těch 50 km na kole 

ujede a ujde taky dost. Baví mě i zahrádka 

– je super, že mohu vylézt na zahradu, pěs-

tovat něco málo, potěšit se s květinami a 

tak. Velmi rádi lyžujeme. Když byl covid a 

nemohli jsme na lyže, oprášili jsme běžky. 

Zjistili jsme, že jsme na nich třicet let ne-

stáli, ale nadchlo nás to. Také milujeme 

hory, jednou za šest let jezdíme s přáteli do 

Slovinska na Triglav a na horách jsme 

velmi často. 

Aleš: Kromě výše zmíněného velmi rád 

čtu. Ráno něco duchovního, večer knihy s tématy „světskými“. K svému životu knihy potřebuji, knihy nikdy nemůže 

nahradit internet nebo mobil. Často posloucháme oba i audioknihy. 

A jaké spisovatele byste nám doporučili? 

Jana: Doporučila bych Aleše Palána, kterého právě čtu. A Marii Svatošovou. 

Aleš: V postní době jsem se snažil číst spíš duchovní literaturu. Nedávno jsem četl Velikonoční kázání pro dobu 

postní a velikonoční od Bernarda z Clairvaux. Hodně těžké, ale zajímavé je čtení od Kateřiny Sienské Dialog nebo 

knihy od Terezie z Avily či Terezie menší. 
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V poslední době se zřejmě kaž-

dého z nás dotýká válka na Ukra-

jině. Vy jste si dokonce vzali ukra-

jinské ženy s dětmi k vám domů. 

Jana: Vše mělo zajímavé načaso-

vání. Náš dům má dvě části, jednu 

využíváme my a v druhé bydlela do-

nedávna Aldova maminka a její 

dcera Renata, Aldova sestra, která o 

babičku pečovala. Babička – i když 

nebyla zdravá, zemřela náhle a neče-

kaně ze dne na den a pohřeb měla 

v den, kdy Rusi vtrhli na Ukrajinu. 

Nejprve jsme o tom jen uvažovali, a 

nakonec se rozhodli nabídnout tuto 

část po babičce ukrajinským uprch-

líkům. Během jedné soboty se ukli-

dil binec, oslovili jsme starostu a do 

týdne jsme zde měli dvě dospělé 

ženy – kamarádky – a jednu hol-

čičku. Po týdnu se k nám ještě nastě-

hovala Lesja s dcerou Aňou z Ky-

jeva, dvě vystrašené holky, které mají manžela/tatínka v tamní domobraně. A protože tam byl ještě jeden volný pokoj, 

domluvili jsme se, že ho nabídneme Lesjině kamarádce Aně, která za nimi přijela rovněž z Kyjeva s dcerou Oksanou. 

Nám se tím oddálila rekonstrukce domu a věříme, že nabídnutý dům je pro dobrou věc. Všechny čtyři dospělé si 

hned začaly hledat práci. Dvě pracují v nemocnici v prádelně, i přesto že jsou původně laborantky. Lesja učila na 

Ukrajině v mateřské škole, je i psycholožka, má dvě vysoké školy. V Šumperku si našla místo na Vile Doris, kde 

pracuje s ukrajinskými dětmi. Brzy se k ní přidá i její kamarádka. Máme opravdu slušné holky. 

Aleš: Jsme rádi, že jim můžeme pomoct. Není to ale jen tak. Snažíme se je i začlenit, různě je bereme s sebou, 

zajišťujeme jim doktory, seznamujeme se zdejšími zvyklostmi. Jsem osobně rád za Ukrajince, kteří se v boji proti 

Rusku nevzdávají. Kdyby oni sedli na zadek, Putina máme za chvíli tady. Lidi, kteří ví, že ubytováváme Ukrajince, 

se často neptají, jak jim je, ale jak velký je ten příspěvek, který za ně dostáváme. I z toho důvodu jsme se dohodli 

s Janou, že o nic žádat nebudeme. Přijali jsme je do našeho domu z jiného důvodu, ne pro peníze. Pro mě osobně 

zpráva roku je, že i 2/3 hotelů, které ubytovávají lidi z Ukrajiny, se tohoto příspěvku rovněž zřekly. 

Dostáváme se k závěru a určitě by všechny zajímal Váš osobní recept na šťastný život? 

Aleš: Hlavní je mluvit o problémech.  

A děláte to? 

Aleš:Já jo, máma moc ne. 

Jana: Já jsem spíš ten typ, co věci nepotřebuje moc rozebírat, Aleš je víc citlivý a potřebuje o věcech mluvit. 

Aleš: Kdybychom neměli Pána Boha, bylo by to o hodně složitější. Mnohdy mě nakopne i můj zpovědník. Nasměruje 

mě. 

A myšlenka závěrem? 

Aleš: Nebojte se něco podniknout právě teď. Pak může být pozdě. Nebo stále pravdivé heslo benediktýnů – „Ora et 

labora“ – Modli se a pracuj. 

Jana: Společně to zvládneme, jednotlivec moc nezmůže. Chodit do kostela je krásné, ale víra se musí i žít. 

Aleš: Jsme s Janou oba společenští. Máme otevřené dveře pro všechny, kteří budou něco potřebovat nebo si budou 

chtít přijít třeba jen popovídat😊. Rádi vás uvidíme. 

 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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Maria Paschalis Jahn 
(* 7. dubna 1916 Nysa – † 11. května 1945 Sobotín) 

 
Maria Paschalis byla polská řeholnice, členka Kongregace sester sv. Alž-

běty (zkratka CSSE), která raději zemřela, než aby se zpronevěřila řehol-

nímu slibu čistoty. Byla zabita na konci druhé světové války. Hrob této mu-

čednice se nachází v nedalekém Sobotíně. Krátce po smrti začala být s úctou 

nazývána „bílou růží z Česka“. Proces blahořečení Marie Paschalis a jejích 

devíti spolusester byl zahájen 25. 11. 2011. Všechny zahynuly rukou sovět-

ských vojáků v rozmezí února až května 1945 při hájení své čistoty či životů 

druhých lidí. Budou blahořečeny dne 11. června 2022 ve Wrocławi. 

 

Maria Paschalis se narodila dne 7. dubna 1916 v obci Górna Wieś (dnes část polské Nysy) vzdálené asi 80 

km severovýchodně od Šumperka. Byla nejstarší ze čtyř dětí truhláře Karla Eduarda Jahna a jeho ženy Berty. Tři dny 

po narození přijala při křtu ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Nyse jméno Maria Magdalena. 

V letech 1922–1930 chodila do obecné školy v Nyse. Poté se vyučila a 

pracovala v místní továrně na zpracování ovoce. Kvůli tíživé ekonomické situ-

aci odjel v roce 1926 její otec za prací do vestfálského Herne, kam jej v prosinci 

téhož roku následovala jeho žena Berta s třemi mladšími dětmi, Lucií, Erwinem 

a Helmutem. Maria se k nim přidala na přelomu let 1934–1935, nejprve praco-

vala v Herne, později odešla do Wuppertalu, kde pomáhala v katolickém tova-

ryšském domě, který vedly řeholní sestry. Již tehdy se projevil její sklon k du-

chovnímu a zasvěcenému životu, neboť zde vstoupila do mariánské kon-

gregace. 

V roce 1935 nebo 1936 se Maria vrátila zpět do Nysy, aby v domě 

Langfeld pečovala o starší majitelku domu a její nevidomou sestru. Dne 

30. března 1938 vstoupila v Nyse do Kongregace sester svaté Alžběty, v říjnu 

téhož roku přijala jméno Maria Paschalis a 

dne 19. října 1939 složila časné sliby. Od 

roku 1939 do roku 1942 pracovala postupně 

v řádových konventech v Kluczborku 

a v Głubczycích. Dne 13. dubna 1942 byla 

opět povolána do Domu sv. Alžběty v Nyse, 

kde vařila a ošetřovala staré a nemocné sestry. 
Mariiny pohnuté osudy se začaly odvíjet na sklonku války. Vnímala 

temno, které přichází, a na začátku listopadu 1944 napsala rodičům mimo jiné: 

„Dušičky jsou už zase pryč. Snad se příští rok budou v tento den modlit za naše 

ubohé duše. Bezpočet jich bude ležet v zemi, těch, kteří ještě vůbec nepomysleli 

na umírání, kteří byli ještě mladí a zdraví. Člověk míní, Bůh řídí.“ O měsíc poz-

ději stojí v dopise rodičům: „Ano, uplynulý rok přinesl lidstvu mnoho starostí a 

bídy a nový rok se zdá být ještě mnohem horší. Teď se i my musíme připravit na 

nejhorší. Ale my nechceme klesat na mysli. Stojíme přece všichni v Božích ru-

kou. Nic se nestane bez Jeho vůle!“ 

V březnu 1945 Rudá armáda postoupila až k Nyse. Z německého Slezska 

prchaly ve strachu před zvůlí osvoboditelů tisíce lidí, kteří vzbuzovali svým vy-

právěním o ukrutnosti Rusů strach i v zázemí. Za účelem přijetí uprchlíků bylo 

území v moravských a českých Sudetech rozděleno do evakuačních obcí a uprch-

líci byli posíláni na konkrétní místa do doby, než se budou moci po „obratu ve 

válce“ opět vrátit domů. 

Sobotín byl například přijímací obcí pro evakuované obyvatelstvo z obce 

Füllstein (dnes Bohušov), ležící asi 30 km severně od Krnova. Obce v Podesní 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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byly doslova přehlceny uprchlíky ze Slezska. Dobové zdroje se zmiňují, že vesnice jako Velké Losiny, Vízmberk 

(dnes Loučná nad Desnou), Sobotín nebo Petrov nad Desnou měly na sklonku války dvojnásobný počet obyvatel než 

před válkou. 

Když byla Nysa dne 24. března 1945 osvobozena Rudou armádou, nacházelo se zde jen asi 2000 lidí (v roce 

1939 mělo město přes 35 000 obyvatel). Z toho asi dvě stě osob tvořily řádové sestry pečující o nemocné, raněné a 

staré lidi, kteří zůstali ve městě. Lze bez nadsázky říci, že kdo mohl, odešel ještě před příchodem osvoboditelů. 

Sestra představená před vstupem Rudé armády do Nysy poslala sestru Marii Paschalis spolu se sestrou Marií 

Fides na zatím válkou nedotčenou severní Moravu. Svou roli v tomto rozhodnutí snad sehrál nesporný půvab, mládí 

sester a také nebezpečí znásilňování ze strany Rusů. Jednalo se o výjimečné opatření (drtivá většina sester zůstala), 

bylo však prorocké. Hned první den po obsazení města byly rudoarmějci zabity dvě řeholnice. 
Po odchodu z Nysy působily obě mladé alžbětinky patrně nějaký čas ve Velkých Losinách. Nemáme žádný 

doklad o jakémkoli řádovém sociálním díle v obci, ale stejně jako v ostatních obcích v Podesní, i zde se vyskytovalo 

velké množství uprchlíků ze Slezska a Východních Prus, také lidé poškození bombardováním z Porúří, nacházel se 

zde útulek pro kojence a děti a tak dále. Na některém z těchto humanitárních programů se mohly sestry podílet. Není 

známo, jak dlouho se v Losinách zdržely. 
Po jisté době však obě přešly do Sobotína a připojily se ke skupině řeholnic, které ve školní budově ošetřovaly 

staré lidi. Sobotínská farní kronika konkrétně zmiňuje existenci dvou pečovatelských domů. O jeden původně z 

Osoblahy pečovaly sestry františkánky a druhý přestěhovaný z Langenbrücku (dnes Mostowic) vedly šedé sestry. 

Sestry Maria Paschalis a Maria Fides se patrně zapojily do práce v některém z těchto starobinců, možná i spolupra-

covaly na obou charitativních dílech. Františkánky, šedé sestry i alžbětinky se řídí řeholí sv. Františka, proto mohlo 

být jejich společné soužití zcela přirozené – jejich spiritualita je velmi podobná. 
Situace pracovně přetížených a v provizorních podmínkách pracujících sester se zásadně změnila příchodem 

Rudé armády do obce. Rudoarmějci, kteří se na německých územích chovali velmi nevybíravě k místnímu obyvatel-

stvu, dorazili do obce Sobotín po silnici od Skřítku dne 7. května 1945. Již v prvních hodinách „osvobození“ dochá-

zelo k rabování a výtržnostem, které vyvrcholily 8. května popravou šestnácti sobotínských občanů a vypálením je-

jich domů. 
Dne 10. května byla napadena a zná-

silněna jedna z šedých sester. Maria Paschalis 

a Maria Fides původně bydlely ve vsi u rodiny 

Thielových, poté, co přišli Rusové, se ale pře-

stěhovaly k ostatním sestrám do štětínovské 

školy (Štětínov je část obce Sobotín) čp. 54 

(nyní je v této budově obecní úřad). 
„V pátek 11. května projížděl kolem 

jeden ruský voják na kole. Zastavil a vstoupil 

do budovy. Sestra M. Paschalis chtěla právě 

sejít ze schodů. Vyděšená vběhla zpět do míst-

nosti, kde se zdržovali další lidé. V příštím 

okamžiku rozrazil rudoarmějec dveře a požá-

dal mladou sestru, aby ho následovala. Maria 

Paschalis pevným hlasem řekla: „Nosím svatý 

hábit. Nikdy s tebou nepůjdu!“ Násilník ji 

uchopil za paži, ona se mu však vytrhla a ukryla se za stůl. Voják vystřelil do stropu. Když ji znovu vyzval, aby s ním 

šla, odpověděla rozhodně: „Patřím Ježíši Kristu. On je mým snoubencem. Klidně mě zastřel!“ Poklekla, vzala do 

ruky kříž, políbila ho a modlila se: „Prosím všechny o odpuštění, jestli jsem jim ublížila. Můj Ježíši, dej mi sílu 

zemřít.“ Rus vystřelil. Sestra padla dozadu a byla na místě mrtva.“ 

Tento detailní popis pochází z dobového písemného svědectví tehdejšího sobotínského faráře P. Bruno 

Esche. Je ovšem jisté, že Esch nebyl přímým svědkem mučednické smrti sestry Paschalis a zaznamenal jen svědectví 

přítomných chovanců a možná i sester. 

Druhým hodnověrným dobovým zdrojem, který zmiňuje smrt sestry Paschalis, je sobotínská farní kronika, 

kterou doplňoval buď kaplan Georg Heiny, nebo kostelník Engelbert Prosig. Ta je mnohem střízlivější v popisu 

události. Uvádí, že „…Rusové zastřelili sestru Paschalis. Jeden ruský voják ji chtěl znásilnit. Ona se však vzpírala, 

uchopila kříž a vzkřikla: ,Já patřím Kristu, ne vám.‘ Nato ji zastřelil.“ 

Sobotínská kronika také potvrzuje Eschovu verzi o tom, že sestra Paschalis byla pohřbena u hřbitovní zdi 

naproti vchodu do sakristie. Tedy nikoli s ostatními „oběťmi posledních dní“, které byly pochovány do hromadného 

hrobu hrobníkem Franzem Hackenbergem beze zpěvů a bez účasti kněze. Během pohřbu na sobotínském hřbitově 

za účasti tří kněží, sester alžbětinek a početného zástupu věřících byla Maria Paschalis představena jako vzor odvahy 

a rozhodnosti a jako příklad hodný následování. 
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V kontextu poválečného dění v Československu i Polsku byly smrt 

i příběh alžbětinské řádové sestry zapomenuty a v samotném Sobotíně 

o nich, až na výjimky, nikdo nevěděl. Až v 90. letech 20. století, 50 let po její 

smrti, se na sobotínském hřbitově začaly objevovat skupinky věřících i sester 

z Nysy, kde se příběh o mučednické smrti sestry Marie Paschalis předával 

ústním podáním. 

V roce 2009 přijela do Sobotína představená Kongregace sester 

sv. Alžběty, sestra Miriam Zajac. Díky ní bylo započato shromažďování do-

kumentů a informací o mučednické smrti sestry Marie Paschalis Jahn. 

V roce 2015 vydala Kongregace sester sv. Alžběty čtyřjazyčnou pu-

blikaci „Faithful in love until the end“ (Věrné v lásce až do konce), kde jsou 

zachyceny osudy deseti umučených alžbětinek. Sestry se tak chtěly podělit 

o svou radost z uzavření procesu blahořečení na diecézní úrovni. Texty 

v knize jsou v polštině, angličtině, italštině a němčině. Cenné informace 

o Marii Paschalis v češtině máme díky článkům dr. Richarda Jašše, které zve-

řejnil v roce 2012 ve vlastivědném časopise Podesní a v roce 2021 v kulturní 

revue Krok. 

Velikonoční Marie, v době, kdy se nás všech dotýká válka na Ukra-

jině, je nám Tvůj osud o to bližší, vždyť Ty jsi na vlastní kůži zažila hrůzy války a násilí páchané na bezmocných 

lidech. Přesto jsi do poslední chvíle pomáhala potřebným, vzdorovala jsi zlu a setrvala v hluboké víře a zbožnosti, 

čímž ses stala nejen příkladem svému 

okolí, ale máš svým odkazem co sdělit 

i nám a následujícím generacím. Po-

moz nám, abychom kolem sebe nešířili 

hněv ani strach, abychom zůstali silní 

v těžkostech a vnímaví vůči těm, kdo 

se trápí! Pomoz zemím sužovaným 

válkou! 

 

 

 

Modlitba o potřebné milosti 

 

Pane Ježíši Kriste Ukřižovaný a 

Zmrtvýchvstalý, Ty jsi posilnil sestru 

Marii Paschalis a její družky, aby obě-

tovaly své životy. Prolitím krve hájily 

svou panenskou věrnost Tobě, ženskou 

důstojnost a plnily skutky milosrden-

ství. Dopřej, aby je Tvá církev poctila 

chválou oltáře, a tím ukázala jejich 

svědectví dnešním věřícím. Ať nás pří-

klad jejich života povzbudí k velko-

rysé službě bližním a k horlivému pl-

nění Tvých přikázání. Pokud se to sho-

duje s Tvou vůlí, uděl mi na jejich 

přímluvu milost…, o kterou s důvěrou 

prosím; který žiješ a kraluješ po 

všechny věky věků. Amen. 

 

 

Anička Rozsívalová 
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Pro více podrobností sledujte webové stránky Centra pro ro-

dinu a Aktuality na vývěsce. Na programy je nutné se přihlá-

sit 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 Roz-

síval. 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 rodičov-

ské 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. Cvičení bude do konce června probíhat stále online. 

 

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

731 402 395.  

• POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – Kostel sv. Mikuláše v Hanušovicích. 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.  

• 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 oblí-

bených svátků v roce a s ním spojené hry, soutěže, bojovky, výlety. Výběr jednotlivých dní se zatím upřesňuje a bude 

rezonovat s věkem dětí.  

 

 

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 

 

  

 

mailto:cprsumperk@ado.cz
mailto:cprsumperk@ado.cz
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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, Kos-

telní náměstí 4, Šumperk.       

             

Konkrétní termín si můžete objednat na tel. čísle 731 402 395.  Konzultace jsou možné i v ruštině a zdarma je nabí-

zíme ukrajinským uprchlíkům.  

 

POZVÁNKY V RÁMCI TÝDNE PRO RODINU 
 

V letošním už 14. ročníku Týdne pro rodinu, který proběhne ve dnech 7.–15. května 2022, chceme vyzved-

nout nezaměnitelnost, nezastupitelnost a jedinečnost role každého člena rodiny. A jaké role to jsou? Co je úkolem 

táty, mámy, každého z dětí? Jaký úkol má další člen rodiny, který s námi žije v jedné domácnosti? Dědeček a ba-

bička, strýc a teta...? Co každý z nich pro rodinu dělá, co zajišťuje, co by bez něj chybělo, v čem je nepostradatelný? 

Co kdo dělá pro společné dobro? A vlastně, umíme si navzájem poděkovat – adresně, konkrétně? Nabízíme pracovní 

list, který najdete na https://www.tydenprorodinu.cz/. Ten si mohou rodiny vyplnit a třeba i vybarvit při společném 

domácím posezení. 

Centrum pro rodinu zve na Májové putování, které bude spojeno s poznáváním města Šumperk, hledáním 

pohádkových nebo zvířecích bytostí, obrázků či symbolů přímo ve městě. S úkoly a místy putování vás seznámíme 

v pátek 7. května na webových stránkách nebo informace naleznete na stolku mezi lavicemi v kostele svatého Jana 

Křtitele. Hra je určena pro celou rodinu a bude možnost putovat do konce měsíce května. 

 

ZAPOMNĚLI JSME PODĚKOVAT 
 

V poslední době se v naší farnosti stalo mnoho věcí, za které je třeba poděkovat. Jistě je jich o mnoho víc, 

než které vyjmenuji, přesto bych chtěla vyslovit velké díky za sebe i za Centrum pro rodinu:  

Všem osloveným maminkám za kompletní jarní úklid všech místností celého střediska včetně oken, podlah, 

hraček v herničkách a všeho možného i nemožného v rámci Postní střediskové výzvy. Prý se to všude blýská, a tak 

jsme rády, že jsme se na tom lesku mohly podílet, a takto si lépe uvědomit fakt, že naše obětavé farnice uklízejí 

středisko a kostel každý týden a nepotřebují k tomu žádnou výzvu ani poděkování. Svou práci dělají vytrvale a pra-

videlně. Při této zmínce není možné nevzpomenout na paní Suchomelovou, která patřila mezi obětavce největší. 

Posíláme jí jedno velké poděkování až do nebe. 

Všem, kteří pomáhali s jednotlivými aktivitami v rámci programu Zelený čtvrtek pro děti. Ať to byla veliko-

noční katecheze, pečení jidášků, dvě tvořivé dílny a příprava oběda dopoledne, či odpolední bojová hra Putování za 

vajíčkem Pepíčkem. Velmi si vážíme všech obětavých rukou (a srdcí), protože zúčastněných dětí se nakonec namno-

žilo 30, a tak to byla tak trochu bojovka i pro nás. Myslím si, že jsme se probojovali do zdárného konce a děti si to 

užily. Bez všech, kteří přiložili nezištně ruku k dílu, by to ale nešlo. 

Holkám učitelkám (a že jich v naší farnosti máme!), které nabídly svůj volný čas (no spíše nevolný😊) a jaly 

se vyučovat na farním středisku češtinu pro Ukrajince. Z původně 60 ukrajinských zájemců se vytvořilo pět skupin, 

a i když počáteční nadšení u některých opadlo a ve skupinách je kolem 10 účastníků, i tak to není ani pro jednu stranu 

jenom tak – začínat s češtinou od A, E, I, O, U😊. 

Našim ukrajinským ženám, které máme ubytované na farním středisku. Jsou za všechno vděčné, dvě si našly 

práci a jedna hlídá 4 děti, vždy si po sobě uklidí (i vstupní zátěžový koberec, který mnohdy vymetají smetáčkem, prý 

aby nerušily ostatní vysavačem), chovají se slušně, nebarví si nehty😊 a za vše poděkují. 

A v neposlední řadě všem jmenným i bezejmenným, kteří dokážou opustit svoji komfortní zónu a něco ne-

zištně udělat pro druhé. 

                                                                                                            Lenka Špatná 

 

https://www.tydenprorodinu.cz/wp-content/uploads/2022/03/Tyden-pro-rodinu-2022_PL.pdf
https://www.tydenprorodinu.cz/wp-content/uploads/2022/03/Tyden-pro-rodinu-2022_PL.pdf
https://www.tydenprorodinu.cz/
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V HANUŠOVICÍCH 
 

 

Kdy můžete kostel navštívit? 

Je to možné první neděli v měsíci, kdy je 

zde v 10.15 h. sloužena mše sv. Další ne-

děle jsou mše svaté slouženy ve stejný čas 

v kapli Obětování Panny Marie. Ve všední 

dny a v sobotu probíhají mše svaté rovněž 

v kapli Obětování Panny Marie v 18.00 h. 

Úkolové listy naleznete v kapli Obětování 

Panny Marie od neděle 8. května po celý 

měsíc květen.   

Kde úkolový list a obrázek skřítka  

Děkanátníčka najdete? Na stolíku v kos-

tele. 

Co zajímavého jsme pro vás zjistili o 

kostele svatého Mikuláše?  

Kostel svatého Mikuláše v Hanušovi-

cích je barokní stavbou z 18. století se 

starším renesančním jádrem z 16. sto-

letí. Kostel byl v roce 1958 zapsán na seznam kulturních památek. Kostel stál v Hanušovicích už roku 1350, předpo-

kládá se, že byl původně dřevěný. Současný kostel byl postavený roku 1656 ještě v renesančním stylu a do dnešní 

podoby byl přestavěn roku 1738. V 19. století byla upravována sakristie, vybudována předsíň a schodiště 

na kruchtu v podvěží.  Kostel byl renovován v roce 1909, kdy byly také instalovány nové varhany a hodiny. Kostel 

se hřbitovem měl původně polohu uprostřed obce. Pozdější výstavba se soustředila k řece Moravě a nyní je kostel 

vzdálen asi 2 km od centra města. Areál kostela se hřbitovem je obehnán kamennou zdí. Vede k němu schodiště 

vyrovnávající svažitý terén. Po stranách stojí dvě chráněné památky: barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuc-

kého z roku 1754 a socha Panny Marie z roku 1825 (točený sloup s figurou Panny Marie stojící na kouli s hadem). 

K areálu kostela náleží též památkově chráněná fara. Jedná se o empírovou stavbu z 30. let 19. století se starším ba-

rokním jádrem z let 1719-1720.  

Zařízení kostela je rokokové, umělecky a časově jednotné, renesanční je pouze zvon z roku 1557, některé doplňky 

jsou pozdější. Hlavní oltář je dvoudílný, s tabernáklem a sloupovým retabulem (1771). Uprostřed oltáře je obraz sv. 

Mikuláše ze třetí čtvrtiny 19. století, kopie původního obrazu J. K. Handkeho, u paty sloupů jsou monumentální 

figury sv. Ambrože a sv. Augustina. Severní kaple je mariánská, s oltářem vytvořeným současně s hlavním, původní 

je obraz Panny Marie. Jižní kaple je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, s oltářními obrazy světcovy glorifikace a sv. 

Floriána (konec 18. století). K původnímu vybavení patří také zdobená kazatelna a dřevěná křtitelnice.   

Kromě první neděle v měsíci, kdy se mše sv. koná v kostele sv. Mikuláše v 10.45 h., se ostatní mše svaté konají 

v kapli Obětování Panny Marie, která se nachází nedaleko centra Hanušovic. Mše svaté zde v neděli rovněž 

začínají v 10.45 a ve všední dny včetně soboty se konají mše svaté každý den v 18.00. 

Co zajímavého jsme zjistili o Hanušovicích 

Hanušovice (německy Hannsdorf) jsou město ležící asi 17 km severně od Šumperka na soutoku řeky Moravy a 

říčky Branné. Nachází se zde významná železniční křižovatka a pivovar Holba. Žije zde přibližně 3000 obyvatel. 

Hanušovice, podobně jako k nim náležející Vysoké Žibřidovice a dnešní Žleb (dřívější Valteřice), patří k nejstarším 

obcím šumperského okresu. 

Hanušovice se za první republiky staly centrem německého a českého školství pro celé široké okolí. Za nacistické 

okupace se bohužel staly i místem, v němž byla rozmístěna řada zajateckých táborů a na pozemcích hanušovické 

přádelny byla zřízena i pobočka koncentračního tábora Gross Rosen pro asi 250 polských židovských žen. 

V současnosti je toto městečko známo hlavně pivovarem Holba, který byl administrativně k Hanušovicím přičleněn 

roku 1923. 
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Kam se odtud můžeme vydat na výlet?  

• Z Hanušovic lze dojít po modré turistické značce nenáročnou trasou dlouhou necelých 6 km na známou 

zříceninu Nový Hrad, o které jsme už psali. 

• Po červené turistické značce se lze dostat na Křížovou cestu v Potůčníku. Křížovou cestu tvoří čtrnáct dře-

věných sloupků z železničních pražců s černobílými pašijovými obrázky doplněnými bílými kříži. Cesta je 

dlouhá 7 km a má mírná převýšení.  V blízkosti se nachází poutní kaplička svaté Anny se známou studánkou, 

která byla nově postavena a vysvěcena byla roku 1991. Po cestě můžete přímo v Potůčníku navštívit také 

hřbitovní kapli sv. Jana a Pavla.  Kaple byla postavena roku 1839, ale po odsunu sudetských Němců začala 

rychle chátrat. Roku 1991 započaly díky staviteli Václavu Tomkovi opravy zchátralého objektu a roku 1997 

byla kaple opět vysvěcena. V roce 2007 zasáhl kapli blesk a vyhořela celá její střecha včetně krovu. 

 

 

POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – NOVÝ MALÍN 

 
Po suchém březnu jsme se začátkem dubna dočkali alespoň občasných srážek a aprílové počasí se představilo 

ve své bohatosti. Slunce a déšť, přeháňky i mráz. Jak naplánovat cestu do Nového Malína? Jak chodit, v mém případě 

raději jezdit, mezi dešťovými kapkami a přitom nezmoknout? Ve čtvrtek odpoledne je v malínském kostele příležitost 

k předvelikonoční svaté zpovědi a pro některé také jedinečná příležitost si ten krásný kostel s novou fasádou pro-

hlédnout zevnitř. 

Kostel v Novém Malíně je zasvěcený Narození Panny Marie. Je jisté, že datum narození největší světice 

neznáme. Víme ale, že 8. září někdy v 5. století byla v Jeruzalémě posvěcena bazilika, kterou postavili na místě, kde 

se podle tradice Panna Maria narodila. Toto datum je po dlouhá staletí spojováno s mariánskou úctou. V apokryfech 

ze 2. století, jejichž autorství je připisováno Jakubu Alfeovu, je popisováno dětství Panny Marie. Odtud známe jména 

jejích rodičů. 

Lidi, hledejte na internetu kostely zasvěcené Narození Panny Marie. Jsou jich desítky. Jen v našem okolí je 

to kromě Malína třeba ještě Vojtíškov u Malé Moravy a už mimo náš děkanát kostel v Brníčku. Úcta k Panně Marii 

a důvěra v její pomoc provází křesťanskou zbožnost od počátku. 

Kostel v Novém Malíně není nějak výjimečně veliký, ale rozhodně není malý. Vitráže s barokními oblouky, 

bohaté zdobení kolem obrazů křížové cesty, oltářní obraz Narození Panny Marie. Zvláštní je také kříž před kostelem, 

pod kterým stojí jen Matka Boží. Po pravé straně kostela je socha velkého dřevěného anděla, socha nazvaná Anděl 

naděje. Je vysoká 4,5 metru a jejím autorem je grafik, malíř a sochař z Postřelmova Jaroslav Minář. 

Velká škoda, že jsem se zde neúčastnila mše svaté. Kromě samotné mše jsem si také nechala ujít krásu, která 

se v kostele představí, když se rozsvítí všechna světla. Tak snad někdy příště. 

Můj výlet po okolí Malína byl jen skromný. Jen malé objevování nového a spíše připomenutí zapomenutého. 

Naplánovala jsem rozhlednu na Kamenném vrchu, které se říká Kamenec. Vydala jsem se z Malína směrem k této 

rozhledně a věděla jsem, že dál než k Malínské rokli ani dojít nechci. I když včera pršelo, okolní louky a pole pro-

zrazovaly nedostatek vláhy.  Zato les tím včerejším deštěm voněl. Stoupala jsem směrem ke svému cíli a na širší 

lesní cestě jsem se musela stále více vyhýbat blátu. V posledním úseku jsem se docela srovnala s malým potůčkem 

po dešti. On jednou půlkou cesty dolů, já druhou půlkou cesty nahoru. A vedle této cesty pro pěší zurčící a bublající 

Malínský potok. Původně jsem myslela, že se uprostřed lesa v tom dubnovém odpoledni zaposlouchám do ptačího 

zpěvu, ale hlas potoka s celou řadou malých vodních jezů byl silnější. 

Malínská rokle je jednoduchá a krásná. Vícekrát jsem na tomto místě byla. Kdybych šla ještě kus dál, jsou 

tam prý někde ukryté trosky hradu Burgstein. Mapa povídala, ale pokud hledáte historické památky, na tomto místě 

najdete jen jejich zbytky. Stejně tak mezi Malínským vrchem a dnešním Novým Malínem jsou podle mapy zbytky 

hradu Frankštát. A Frankštát bylo také jméno této původně německé obce. 

Za kostelem v Malíně je pomník obětem první světové války. Směrem na druhou stranu najdete památník 

obětem druhé světové války. Je to památník volyňským Čechům, jejichž vesnice Český Malín na území dnešní Ukra-

jiny byla v roce 1943 vypálena a srovnána se zemí. Žijeme v divoké době, kdy se ve všech pádech skloňuje slovo 

válka a slovo Ukrajina. Dnes mě víc než samotný kostel, víc než procházka přírodou zaujal ten klidný všední život 

rozrůstající se vesnice. Tam se staví, tam se opravuje, tam maminka veze kočárek a vedle ní poskakuje starší dítko s 

aktovkou. Tam se nakupuje a všude se tak nějak... žije. 

Ať je náš Nový Malín, kdysi Frankštát, světélkem naděje, že to, co válka dovedla zničit, nenávist a lživá 

ideologie rozdělit, může být znovu povoláno k životu, k poklidnému životu v míru. 

Renata Rusnáková 
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ  

PRO KOSTELNÍKY A AKOLYTY 
 

Ve dnech 21. - 23. března 2022 se konalo 

na Velehradě Duchovní cvičení pro kostelníky a 

akolyty. Po jednoroční přestávce způsobené coro-

navirem jsme se opět v hojném počtu sešli v pout-

ním domě Stojanov. A upřímně řečeno, moc jsem 

se na duchovní cvičení těšil. Zúčastnil jsem se jej 

již po desáté a každoročně si tam "nabiji baterie". 

Nepoužívám v tyto dny žádné sdělovací pro-

středky včetně telefonu a balzámem pro mě je ti-

cho které musí být v poutním domě na Stojanově 

zachováváno. Věnuji se pouze modlitbám a skvě-

lým přednáškám, které prováděl P. Pavel Hofírek 

z Rožnova pod Radhoštěm. 

Letošní téma duchovního cvičení bylo 

Obrácení sv. Pavla od náboženství k víře. Byl 

jsem překvapen, co zajímavého jsem se dozvěděl 

o osobě sv. Pavla. 

Navštívil jsem také místní hřbitov, kde 

odpočívá náš nedávno zesnulý krajan z Bohutína 

P. Bohuslav Směšný. 

Program duchovního cvičení je pestrý, 

každý den ráno se začínal růžencem, mší svatou, 

přednáškami, adorací před nejsvětější svátostí a 

bylo možné také vykonat svátost smíření. Z na-

šeho děkanátu se duchovního cvičení zúčastnil 

také kostelník z Dolních Studének a kostelnice z 

Rudy nad Moravou. Krásný pobyt na Velehradě 

vždy rychle uběhne. Již nyní se těším-dáli Pán 

Bůh-na duchovní cvičení v příštím roce. 

                                                                                                                     František Kašík 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

strana 18  Tam&Tam – číslo 5, ročník 13, květen 2022 

 

 

 



 
 

Tam&Tam – číslo 5, ročník 13, květen 2022  strana 19 

 

 

 



 

strana 20  Tam&Tam – číslo 5, ročník 13, květen 2022 

 

 

 



 
 

Tam&Tam – číslo 5, ročník 13, květen 2022  strana 21 

 

 

BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ 
 

 
 

Bratrská jednota baptistů je reformační protestanská církev, která vznikla z refor-

mace Lutera a Kalvína s důrazem na osobní víru v Pána Ježíše Krista. Jméno bap-

tisté získali na základě toho, že od začátku trvali na tom, že osobní víra v Ježíše 

Krista je potvrzena křtem ponořením (slovo baptisein znamená v řečtině ponořit, 

pokřtít). Nejdříve to byla spíše hanlivá přezdívka, ale ustálila se později jako název. 

Křest se provádí ponořením na základě osobního vyznání víry, nekřtí se tedy nemluvňata. Velký důraz se klade na 

osobní víru a osobní vztah s Ježíšem Kristem. Děti se křtí zhruba od 10 let, kdy už se dítě umí samo rozhodnout a 

rozhodne se pro křest na vyznání své víry. Baptisté nemají hierarchické uspořádání, věří ve všeobecné kněžství věří-

cích a jsou kongregační církev – každé společenství věřících v tom daném místě je autonomní. Jednotlivá společenství 

jsou sdružena do svazku – proto jednota v názvu. Nejvyšší autoritou v učení je Písmo. Rozdíly od jiných reformačních 

církví se postupem času zmenšují, baptisté mají od začátku misijní charakter (předávání evangelia okolí), odlišují se 

také kongregačním charakterem a důrazem na osobní rozhodnutí pro Ježíše Krista. Další rozdíly spočívají v teolo-

gických rozdílech, způsobu vedení bohoslužeb a církevním zřízení.  

Šumperský sbor má zhruba 90 dospělých členů plus padesát dětí a mládeže, ale s tím souvisí i to, že nejbližší sbor je 

ve Vikýřovicích, kde je jich také zhruba 60 + 20. V České republice je kolem 33 sborů a kolem dvou a půl tisíce členů. 

Po celém světě je cca 46 miliónů baptistů ve 170 tisících sborech. 
 

 

 

Do dnešní ekumenické rubriky jsme pozvali kazatele Bratrské jednoty baptistů v Šumperku Pavla Mrázka. 

 

Můžete nám přiblížit nějakou historickou postavu z vaší církve. 

Hlásíme se k české reformaci, ke kazatelům Janu Milíči z Kroměříže, Tomáši Štítnému ze Štítného a Petru Chelčic-

kému a k jejich učení, že církev nemá mít moc, nemá ve společnosti vládnout ale sloužit, má být od státu oddělena. 

Jak víme z historie, ne vždycky se nám křesťanům toto dařilo. Když se spojí světská autorita a duchovní autorita, je 

to nebezpečné. Proto, když působí baptisté v politice, nejsou zde jako zástupci církve, ale jako jednotlivé osobnosti. 

Ze světových osobností baptistického světa bych mohl připomenout Martina Luthera Kinga, černošského kazatele, 

který bojoval za svobodu vyznání a svobodu rasovou až do smrti zastřelením. Bojoval za to, aby lidé mohli svobodně 

přicházet k Bohu. Aby nepřicházeli k Bohu na základě donucení a stejně tak, aby jim kvůli barvě pleti nebylo bráněno 

víru svobodně vyznávat. Další známou osobností, která oslovila lidi po celém světě byl Billy Graham, známý evan-

gelizátor, který se svou misijní kampaní zasáhl a 

oslovil stovky tisíc lidí a mnoho z nich v Ježíše 

Krista uvěřilo. Také několik amerických prezi-

dentů mělo baptistické pozadí (A. Lincoln, H. 

Truman, J. Carter). Mezi zajímavé osobnosti 

patří také např. James Irwin – americký astro-

naut, který se účastnil mise na Měsíc.  

Jaké máte vztahy s katolickou církví a s šum-

perskou farností? 

Žijeme vedle sebe, v současnosti nespolupracu-

jeme na mnoha projektech, ale shodneme se 

na nicejskocařihradském vyznání víry, a to je ten 

odrazový můstek, od kterého se můžeme něja-

kým způsobem odrazit. Samozřejmě máme pro-

blém s hierarchickým uspořádáním katolické 
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církve a s tradicí, která má v katolické církvi stejný význam a autoritu jako Písmo. Tím, že pro nás je nejvyšší auto-

ritou Písmo svaté, tak věci posuzujeme pouze na základě toho, jestli jsou nebo nejsou v Písmu – Bibli.  

Scházíme se v Šumperku jako duchovní křesťanských církví a jsou to setkání přátelská a svobodná. Tato setkání 

s modlitbou a rozhovory jsou dobrá a přátelská a jsou základem toho, aby nějaká spolupráce mohla vůbec fungovat. 

Jaké máte bohoslužby a další aktivity? 

Středem bohoslužby je kázání a výklad Božího 

slova. Součástí jsou také oslavné zpěvy – chvály, 

modlitby a památka večeře Páně (eucharistie). Naše 

společenství má mnoho mladých lidí a náš sborový 

život se na ně hodně soustředí. Máme setkání pro 

děti – Awana klub, kde se děti učí společně fungo-

vat, hrát, učit se znát Boží slovo a mají také vyučo-

vání a zpívají křesťanské písně. Pro dorost máme 

klub Mladý volant a pro mládež máme Volant. 

V těchto klubech se mládež povzbuzuje na cestě 

víry, ale také je to prostor pro nejrůznější hry, akti-

vity a přátelství, zároveň je to otevřené tak, aby tam 

mohl přijít jejich nevěřící kamarád. Také pro ně děláme letní tábory a kempy, kde se snažíme zapojit sport a anglič-

tinu, aby děti dobře prožily prázdniny a zároveň to zase byla příležitost pro lidi zvenku, aby mohli nahlédnout do 

toho, v co věříme.  

Součástí života sboru jsou i malé skupinky, kdy se scházíme po domácnostech k osobnímu setkání, kde je prostor 

pro sdílení toho, co prožíváme v životě víry a k vzájemnému povzbuzení, modlitbám. To považujeme za důležité. 

Děláme i nejrůznější aktivity pro lidi zvenčí, pořádáme Alfa kurzy pro mládež i pro dospělé, už třetím rokem na 

začátku školního roku zde máme modlitební karavan, který stává v parku „U Sovy“, ke kterému jsme zvali i další 

církve. Modlitební karavan má jedinou myšlenku – vyjít ven k lidem a nabídnout jim modlitbu nebo něco ke čtení 

nebo jen kávu, aby věděli, že se neschováváme za nějaké zdi, ale že nám jde o společnost. 

Také se snažíme reagovat na sociální potřeby, které vystávají – sbírka na Ukrajinu, koordinace vyučování češtiny, 

pomoc při povodních v Oskavě a Šumvaldu. Ať už finančně nebo manuálně. Nabídnutá ruka je někdy víc než peníze. 

Jaký je váš postoj k ekumeně? 

Jsme součástí Ekumenické rady církví a České evangelikální aliance. Myslím, že je škoda, že nám (všem křesťanům) 

někdy brání předsudky hledat ty věci, ve kterých bychom mohli být světlem a solí našemu světu. Myslím si, že je 

užitečné přemýšlet nad tím, jak jako křesťané vydávat svědectví o Ježíši Kristu, který učí o tom, že cesta k Bohu je 

skrze lásku a odpuštění, a abychom to dokázali mít mezi sebou víc než naše věroučné doktríny a rozdíly. Jsem si 

vědom, že ne vždy je jednoduché dělat společné bohoslužby, ale právě ve službě našemu okolí by to docela dobře 

šlo. Protože tam jde o to, aby se lidé setkali s Kristem, a ne pouze s konfesí. Myslím, že společná touha pomoci 

druhým kolem nás ukázat Ježíše Krista může být účinnější, když se spojí tisíc lidí, než když to dělá jenom sto. 

Rozhodně o sobě netvrdíme, že jsme ta jediná pravá církev. Věříme, že Bůh hledí do srdce, ne do církevních kartoték. 

Jak vnímáte manželství mezi členy různých církví? 

Myslím si, že dva, kteří se berou a jsou z různých církví, by si měli velmi dobře ujasnit co chtějí a jaká bude jejich 

společná cesta. Ze zkušenosti víme, že je moc důležité, aby partneři mohli sdílet jednu víru a aby se dokázali shodnout 

na tom jednom místě, kde zakotví. Když jeden chodí tam a druhý jinam, tak to ukazuje na nějakou nejednotu rodiny, 

zvlášť pro děti to pak může být komplikované. Důležité je, aby se manželé dokázali domluvit, kam budou společně 

chodit, protože to je další „doma“. Církev má být dalším domovem. Když jsou ty domovy dva, pak je to rozpolcené.  

Děkuji za vstřícnost a otevřenost během rozhovoru. 

Tomáš Havlíček 
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V těchto dnech nás nečekaně opustila paní Ludmila Suchomelová, 

naše obětavá farnice. Vytrvalá modlitba a tichá práce na farním stře-

disku byly tím, čím se výrazně (ač bez sebemenší touhy po publicitě) 

zapsala do dějin naší farnosti. Její pokorné působení, úsměv a ráz-

nost v dobru nám budou nesmírně chybět. Chci jí za sebe i za 

všechny farníky za její dlouholetou službu poděkovat a jejím blíz-

kým vyjadřuji soustrast a ujišťuji je o své vroucné modlitbě. Věřím, 

že nás paní Suchomelová bude stále doprovázet z výšin nebe.  

P. Slawomir 
 

REQUIESCAT IN PACE     
 

 

  

 



 

strana 24  Tam&Tam – číslo 5, ročník 13, květen 2022 

 

 

RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 
 

Vůně při zpovědi 

Když dorazil do San Giovanni Rotondo, přijali ho v kapucínském klášteře. Přespal v jedné pohostince a druhý den 

se setkal s otcem Piem. Vyprávěl o tom: „… mnich prudce zvedl hlavu a pohlédl na mě. Vlastně mě spíš probodl 

svým pronikavým, rozhořčeným pohledem, jako by spatřil přicházet zosobněného ďábla. Měl hrubé rysy, tvářil se 

přísně a plnovous měl rozježený. Tohle že je světec? Vždyť vypadá jako loupežník! A proč na mě pohleděl tak 

odmítavě…? 

Byl jsem naštvaný. Zdálo se, že kapucín se o mě víc nebude zajímat. Netušil jsem, co bude následovat, jaká bouře se 

rozpoutá v mém nitru… Pamatuji si jen, že jsem ze sakristie utíkal jako šílenec a ocitl jsem se sám u kamenné zdi 

kláštera. Rukama jsem svíral neforemné kameny, vzlykal jsem a kňučel jako zraněné dítě: ‚Můj Pane, můj Bože!‘ 

opakoval jsem neúnavně. Jak dlouho? Hodinu, dvě…? Nevím. 

Když jsem se vrátil do sakristie, otec Pio už na mě čekal. Jeho tvář byla nadpřirozeně krásná, zářila nepopsatelnou 

radostí a plnovous neměl ani trochu rozježený. Beze slova mi pokynul, abych si klekl. Vzpomínky na minulost se mi 

draly na rty jako mohutná řeka. Kolik chyb, kolik jsem spáchal ohavností od mládí až dodnes! Pomyslel jsem si: 

‚Tahle zpověď nikdy neskončí.‘ Ale otec Pio mi řekl: ‚Zpovídal ses během války a Pán ti odpustil. Leží na tom 

kámen, který už nemůžeš zvedat…‘ 

Když došlo na slova rozhřešení, otec musel začínat několikrát, jako by zápasil s neviditelným nepřítelem a musel 

odrážet jeho rány. Svátostná slova zněla přerývaně, ale znovu se spojovala a svištěla mi nad hlavou jako ostré šípy, 

zatímco z jeho úst vycházela intenzivní vůně růží a fialek a zaplavovala mou tvář… 

Když jsem odcházel z kláštera, poprosil jsem otce Pia, aby mi požehnal jedinou obstojnou věc, kterou jsem po 

kapsách našel: pár bílých rukavic, pozůstatek mé divadelní výbavy. Trochu ho to zaskočilo, ale usmál se a požehnal 

je. Od toho dne až do chvíle, kdy jsem ty rukavice někde ztratil, z nich vycházela táž vůně, kterou jsem cítil během 

zpovědi.“ 

Avšak setkání s otcem Piem, které Brunatto tak živě popsal, bylo v jeho bouřlivém životě jen drobnou epizodkou. 
 

„Prvorozený syn“ 

Když odešel zpět do Neapole a zjistil, že se mezitím jeho přítelkyně spustila s jedním místním boháčem, vrátil se 

k práci, která mu byla nejmilejší: k vyděračství. To „velké zvíře“ vlastnilo v Neapoli zavedený obchod s vínem a 

lihovinami některých známých značek. Během pár měsíců se Brunatto stal jeho ředitelem, posléze i společníkem 

majitele. Obchody šly jedna radost. 

Tehdy se Brunatto rozhodl, že si založí vlastní obchod. Pronajal si palác na Via dei Mille a otevřel módní salon pro 

zámožné ženy, což mu vyneslo sympatie neapolských dam z vyšších vrstev. Přicházely nakupovat do jeho krejčov-

ství a on slavil úspěch. Během neapolského veletrhu dokonce zorganizoval retrospektivní výstavu módy, což mu 

vyneslo uznání samotného italského krále a jeho ministrů. 

Otec Pio se však občas nechával slyšet: Brunatto ho vídával ve snech. V jednu chvíli pochopil, že nadešel čas udělat 

si v životě pořádek a začal uvažovat o cestě do San Giovanni Rotondo. Vzal s sebou svou milenku, a aby zabránil 

řečem, prohlašoval ji za svou sestru. Změnil si příjmení na De Felice a takhle se přetvařoval víc než rok. Teprve až 

ho jeden z mnoha nápadníků požádal o „sestřinu“ ruku, pochopil, že je to celé fraška a rozešel se s ní. 

Konečně se setkal s otcem Piem. Představil se pod falešným jménem, lhal o ženě, s níž žil, určitě též zamlčel spoustu 

špatností, kterých se dopustil. Pro svou bouřlivou minulost nebyl důvěryhodným člověkem, přesto ho otec Pio, který 

o něm věděl všechno, přijal jako syna. A otcova dobrota Brunatta nakonec přemohla. 

Jak už jsem zmínil, koncem dvacátých let Brunatto osobně a s velkým nasazením bránil otce Pia. Bylo to 

v období prvního pronásledování, kdy právě Brunatto odhalil totožnost hlavních aktérů a celé zákulisí této 

nečestné kampaně, čímž donutil Svaté oficium odvolat sankce a tresty. Potom se sice znovu vrátil ke svému 

potulnému životu, ale zároveň zůstal ve spojení s otcem Piem. Sám sebe označoval za „prvorozeného 

mezi jeho duchovními syny“. A otec ho za něj zjevně přijal, neboť mu svěřoval velmi choulostivé úkoly. 
 

Velký sen 

Otec Pio měl jeden velký sen, doslova prorockou vizi: V zapadlé vesnici provincie Gargano chtěl postavit 

velkou, obrovskou nemocnici, jednu z nejlepších v Evropě. 
Věřil ve svůj sen. Věděl, že ho může uskutečnit. Ale překážky v cestě byly enormní a on potřeboval výjimečné lidi, 

kteří by byli ochotni se s nimi utkat. Šlo zejména o potíže v ekonomické oblasti. A právě pro tohle dobrodružství si 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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vybral výjimečného syna: bývalého herce, bývalého obchodníka s lihovinami, bývalého módního krejčího a bývalého 

záletníka, který však uměl být též „naprosto věrný“. 

Když se začátkem dvacátých let rozšířila zvěst o stigmatech otce Pia, do San Giovanni Rotondo začaly přicházet 

tisíce nemocných, všichni tu hledali zázračné uzdravení. Otec věděl, že všem nemůže pomoci, a proto se rozhodl 

dopřát nemocným co největší úlevu v jejich utrpení pomocí odpovídající lékařské péče, poskytované s autentickou 

křesťanskou láskou. 

V té době nebyla v celém Garganu jediná nemocnice, ta nejbližší se nacházela ve městě Foggia. Dostat se tam zna-

menalo překonat primitivními dopravními prostředky čtyřicet kilometrů po téměř nesjízdné cestě. 

V centru San Giovanni Rotondo se tou dobou nacházel starý klášter klarisek. Otec Pio ho nechal přeměnit na malou, 

fungující nemocnici, která měla dvacet lůžek a slušně vybavený operační sál. Dostala jméno Nemocnice svatého 

Františka a otevřeli ji v lednu 1925. 

Různí lékaři, vesměs otcovi přátelé, v ní začali nadšeně pracovat, dokonce bez nároku na mzdu. Zakrátko se však 

vyčerpali, nemocnička zůstala bez personálu a museli ji zavřít. Nicméně otec Pio se své myšlenky nevzdal. Pochopil 

však, že má-li dílo fungovat, musí stát na pevných ekonomických základech. Proto na nich začal pracovat. 

V oficiálních životopisech otce Pia se začíná mluvit o Casa Sollievo della Sofferenza ve čtyřicátých letech, ale tou 

dobou již otec na svém projektu tajně pracoval nejméně deset let. O tom žádný životopisec nepíše, jako by to mělo 

zůstat utajené. Prostudoval jsem řadu životopisů otce Pia a knih o dějinách Casa Sollievo, ale nikdo nezmiňuje deset 

let namáhavé přípravné činnosti otce Pia při shánění potřebných financí pro zahájení stavby. 

Důvod mlčení byl pravděpodobně ten, že byl tehdy otec ze strany církve pronásledovaný a odsouzený. Měl zákaz 

činnosti a nesměl ani udržovat kontakty s lidmi zvenčí. Veřejná činnost by znamenala neuposlechnutí jasného zá-

kazu. Ale světci často dostávají příkazy přímo z nebe. Přes všechny zákazy a omezení kontaktu s lidmi se pořád tajně 

zabýval svým největším sociálním dílem. Počátkem třicátých let vymyslel pro tento neuvěřitelně nákladný projekt 

převratný způsob financování. Jeho uskutečnění pak svěřil Emanuelu Brunattovi. 
 

Zarlattiho patenty 

V roce 1929 se prostřednictvím modlitby otce Pia uzdravila hraběnka Bajocchi. Šlechtična se mu chtěla odvděčit, a 

proto darovala na jeho díla výnosy z využití řady patentů, které měly revolučně změnit železniční dopravu na celém 

světě. 

Patenty vlastnili vynálezci Fausto Zarlatti a Umberto Simoni, přičemž za účelem jejich využití byla založená společ-

nost Zarlatti, kterou tvořili hrabě Vincenzo Bajocchi, hrabě Alessandroni, advokát Antonio Angelini Rota, inženýr 

Umberto Simoni (jeden ze dvou vynálezců) a hrabě Edoardo Aluffi z papežské gardy. 

Na návrh hraběnky Bajocchi měl být do společnosti přijat i otec Pio. Ten však byl vázán slibem chudoby a podobné 

posty zastávat nesměl, proto se nechal zastupovat přítelem Emanuelem Brunattem. S ohledem na minulost toho člo-

věka bylo jasné, že jen světec formátu otce Pia, který uměl číst lidská srdce, se mohl pro někoho takového rozhod-

nout. 

První testy nových motorů dopadly výborně. Od 15. dubna do 15. listopadu 1930 najezdilo několik lokomotiv značky 

Zarlatti mezi Římem a Ostií celkem tři a půl tisíce kilometrů a tím prokázaly, že vynález má hodnotu. Patent proto 

chtěli uvést na světové trhy a na doporučení otce Pia svěřili tento úkol Brunattovi.  

Aby se vyhnuli pověstné italské byrokracii, otec Pio též navrhnul přestěhování Brunatta do Paříže, který tam založil 

francouzskou sesterskou společnost Zarlatti. Otec Pio zatím z Itálie sledoval a řídil každý pohyb svého přítele, o 

čemž svědčí množství dopisů, v němž Brunattovi posílal přesné instrukce. O tomto „tajném“ ujednání věděla jen 

hrstka nejvěrnějších přátel, mezi nimi Francesco Morcaldi, starosta San Giovanni Rotondo. 

8. března 1931 napsal Antonio Massa Morcaldimu dopis, v němž se zmiňuje o otci Piovi jako o „příteli“: „Drahý 

Ciccillo, přítele jsem nenavštívil, protože napadlo hodně sněhu, ale včera večer jsem s ním měl dlouhý rozhovor. 

Ohledně okamžitého prodeje akcií mi Zarlatti řekl, že by to bylo velmi nebezpečné. Prodej se může uskutečnit, až se 

Emanuele Brunatto vrátí ze zahraničí. Zmínil jsi, že by inženýr Simoni chtěl prodat padesát akcií po 1500 lirách. 

Pokud je ještě nikomu neprodal, tak ho zastav, přítel by našel někoho jiného z našeho okruhu, který by je koupil, aby 

nepadly do cizích rukou. Drahý Ciccillo, otec je v té věci mimořádně naléhavý, proto neztrácejte čas.“ 
 

Cesty po Evropě 

Brunatto se mezitím v zahraničí činil. Z Paříže odjel do Berlína, protože společnosti Maschinenbahn a Krupp měly 

o patenty zájem. V té době zasáhlo Svaté oficium, které pravděpodobně něco o těchto záležitostech „zachytilo“, a 

vydalo nové zákazy a odsouzení. Otec Pio se ocitl v situaci, kdy už dál nesměl komunikovat s vnějším prostředím, 

dokonce ani s nejbližšími přáteli. Brunatto byl tedy ponechán sám sobě a jednal na vlastní pěst. 

Věrný otcův přítel však narážel na stále větší těžkosti. Potřeboval peníze. Prostřednictvím Morcaldiho požádal o 

půjčku dvacet tisíc franků, což byla v té době velmi vysoká částka, a ostatní společníky společnosti Zarlatti jeho 

žádost znepokojila. 
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V roce 1931 se Brunatto přestěhoval do Bruselu, aby mohl rozběhnout svoji činnost i v Belgii. Protože potřeboval 

peníze a z Itálie je nedostával, rozhodl se vydělávat si jako filmový a divadelní režisér a scénograf. 

V roce 1932 se vrátil do Itálie, kde měl ostrou výměnu názorů s Morcaldim a někteří akcionáři společnosti Zarlatti 

ho obvinili z podvodu. Brunatto se tváří v tvář těmto obtížím nevzdal, naopak, konsolidoval pařížskou pobočku spo-

lečnosti tím, že pro ni zajistil nové a vhodnější sídlo. V roce 1935 se dokonce pokusil o obrovský obchod společnosti 

Zarlatti se Sovětským svazem. 

Až v roce 1937 otci Piovi znovu dovolili komunikovat se světem. Okamžitě poslal do Paříže Morcaldiho. Ten přivezl 

Brunattovi velmi laskavý dopis, který ukazuje, že otec neustále tajemným způsobem sledoval jeho aktivity a plně mu 

důvěřoval: „Můj nejdražší v Kristu, Ježíš ať je Tvou oporou a Tvou útěchou a ať Tě k sobě přitahuje svou milostí. 

Jede za Tebou náš společný přítel Ciccillo, posílám Ti po něm své otcovské objetí. Má štěstí, že ho může předat 

právě on. Kdybych mohl, nejradši bych Tě objal sám. Ale ať se stále děje milovaná vůle Páně. Se sepjatýma rukama 

Tě prosím, abys nekladl překážky prodeji dalšího patentu do Spojených států. Synu můj, neuváděj do beznaděje tyto 

ubohé lidi, pro které je zhola nemožné přinášet i sebemenší oběti. Jinak tři procenta nejsou částka k zahození. Spěchej 

a neztrácej čas, abys nepropásl vhodnou příležitost. Já na Tebe stále myslím v pravé a svaté lásce v Pánu a objímám 

Tě.“ Prodej patentů do zahraničí začal přinášet zisk, jak můžeme vyvodit z jednoho Brunattova dopisu, jímž žádá 

římské společníky, aby mu převedli jeho podíl od roku 1935. 
 

Přicházejí peníze 

Otec Pio věděl, že patenty začínají vynášet, proto popoháněl záležitosti v Itálii. Koncem roku 1939 shromáždil sku-

pinu přátel a pověřil je úkolem položit základy velkého projektu. Již 9. ledna 1940 byl v domě doktora Maria Sanvica 

a doktora Guglielma Sanguinettiho ustaven Výbor pro „založení nemocnice podle záměrů otce Pia z Pietrelciny“. 

V deníku doktora Sanvica stojí: „Zakladatelem díla je otec Pio z Pietrelciny (který v této chvíli nechce být jmeno-

ván); sekretářem je doktor Mari Sanvico; lékařem zodpovědným za technické záležitosti doktor Guglielmo Sangui-

netti; ředitelkou pro vnitřní organizaci je slečna Ida Sitzová.“ 

Sanvico spolu s ostatními hned po ustavující schůzce navštívili otce Pia, aby mu referovali o jejím průběhu. On 

schválil, na čem se dohodli, a řekl: „Dnes večer začalo mé pozemské dílo. Žehnám vám a všem, kteří na toto dílo 

přispějí, aby bylo stále větší a krásnější.“ A dodal: „Já chci být prvním dárcem,“ a vytáhl z kapsy zlatou minci, kterou 

mu někdo věnoval. 

Výbor věděl o Brunattových aktivitách ve Francii. Doktor Sanvico ve svém deníku poznamenává: „Otec sám vybere 

pro toto dílo název. Podle něj budou stačit na financování patenty společnosti Zarlatti.“ 

V té době ovšem Francie prožívala Druhou světovou válku a Brunatto se zapletl do politiky, což ho dokonce přivedlo 

na čas za mříže. Jakožto Ital byl už před německou okupací Francie považován za nepřítele. Když viděl, že se situace 

zhoršuje a že může nastat cokoli, snažil se dostat peníze otce Pia do bezpečí. 

9. června 1941 poslal Brunatto prostřednictvím Banque Italo-Française de Credit a banky Credito italiano do San 

Giovanni Rotondo bankovní přípis, a to na jméno otce Pia z Pietrelciny, s tímto přesným určením: „Výbor pro vy-

budování nemocnice v San Giovanni Rotondo“. Dopis obsahoval dobropis na obrovský obnos tří milionů francouz-

ských franků. Právě tato částka umožnila otci Piovi zahájit práce na Casa Sollievo. 
 

Sen se uskutečňuje 

Práce na stavbě začaly hned po skončení války. Prostranství kolem kláštera se změnilo v jedno velké staveniště, kde 

pracovalo zároveň až dvě stě padesát dělníků. Základní stavební materiál se musel dovážet z odlehlých míst. Vybu-

dovala se proto velká pec na výrobu vápna, které se získávalo z blízkého kamenolomu. Přivezly se stroje na drcení 

kamene. Dále se vybudovalo zařízení na výrobu cementu. Vnější i vnitřní obklady, zárubně a prahy z umělého mra-

moru se vyráběly na místě. Nakoupily se též nejmodernější stolařské stroje a zřídila se dílna na výrobu postelí, oken 

a nábytku. 

Stavba trvala deset let. Slavnostní otevření nemocnice se uskutečnilo 5. května 1956 za účasti velkého množství lidí. 

Slavnosti předsedal kardinál Giacomo Lercaro a zúčastnilo se i mnoho známých osobností: zástupce vlády ministr 

Braschi, zástupci obou komor parlamentu senátor Merzagora a poslanec Petrilli, vědec Enrico Medi, zpěvák Beni-

amino Gigli či generál Lorenzotti. 

Dostavili se také mnozí slavní lékaři z celého světa. Itálii zastupovali profesoři Dogliotti, Valdoni, Alonzo, Condo-

relli, Ascenzi, Ghini, Cassano a Puddu. Ze Spojených států přicestovali profesor Paul White, kardiolog z Eis-

enhoweru, a profesor Wangesteen; ze Švédska Olivercrona a Nylon; ze Španělska Cilber-Queraltó; z Argentiny 

Tarquini; z Belgie Lequime; ze Švýcarska Mahaim; z Francie Lian; z Anglie pak Evans. 

Byl to výjimečný svátek a oslava završení díla, které postavila skupina vyděděnců, jimž mohl důvěřovat jen otec Pio, 

protože uměl číst v jejich srdcích. Při této příležitosti promluvil na veřejnosti i on sám a mimo jiné řekl: „Nyní je 

Casa Sollievo della Sofferenza malým semínkem, ale jednou z něj vyroste velký strom, nemocniční kampus, centrum 

medicínských studií mezinárodního významu.“ A tak se také stalo. Casa Sollievo v San Giovanni Rotondo je dnes 

jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených univerzitních kampusů. 
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„Všechno vidím v Bohu“ 

„Pamatuj si, že všechno vidím v Bohu,“ řekl jednou otec Pio svému spolupracovníkovi Angelovi Battistimu.  

„Šel jsem ho navštívit hned poté, co mě jmenoval svým právním zástupcem a správcem Casa Sollievo,“ vyprávěl 

Battisti. „Mezi řečí mi řekl i tuto větu. Později mi ji ještě víckrát zopakoval. 

Chodíval jsem k němu v sobotu večer a doba trvání schůzky byla neomezená. Otec Pio byl velmi náročný zaměstna-

vatel. Když jsem mu přednesl svou zprávu, říkával: ‚Pamatuj si, že všechno vidím v Bohu.‘ A nebyla to jen fráze; on 

skutečně ‚viděl‘ všechno, všechno ve všech, vzdálených i blízkých. Měl jsem s tím jedinečnou a velmi bohatou zku-

šenost.“ 
 

Význam daru prorokování 

Otec Pio nejenže „četl v srdcích“, a měl tedy jedinečné mystické charisma, jímž ve zvláštních případech pronikal i 

do „svatyně svědomí“; ale měl i poznání skutečnosti, které překračovalo omezení času a prostoru. Mohl „vidět“ 

události, které se děly v dané chvíli, aniž by je spatřil svým pohledem, a dokonce i události, které se ještě nestaly a 

měly nastat až v budoucnosti. 

Děsivá schopnost – ze všech mystických schopností, které otec Pio měl, snad ta nejméně pochopitelná. Zasahuje totiž 

i do budoucnosti, tedy do něčeho, co ještě nenastalo. Víme, že uskutečnění budoucích věcí závisí na nesčetných 

faktorech, které se vymykají naší kontrole, například na svobodné vůli. 

Schopnost předpovídat budoucí události se může zdát přijatelná pro zastánce determinismu, učení, podle nějž jsou 

všechny události lidské existence, dokonce i věčný uděl člověka, dané či „předurčené“ božskou vůlí nebo nějakým 

jiným univerzálním principem. Tyto fatalistické teorie jsou přítomné ve všech náboženstvích, u starověkých Řeků i 

Římanů, v indických filozofiích, ve starověké čínské filozofii, ale vyznávali je stoikové a připouštějí je muslimové a 

některé protestantské směry, například luteránství a kalvinismus.  

V katolickém učení však nemají místo. Křesťan katolík věří, že má „svobodnou vůli“, může se tedy svobodně roz-

hodnout, jak bude jednat. V této perspektivě se „znalost budoucích událostí“ stává rozumem nepochopitelná. Může 

se jednat jedině o mystický dar, charisma, které Bůh dává ve zvláštních případech omilostněným lidem, aby v Něm 

mohli spatřit výsledek „svobodných rozhodnutí“ jiných lidí. Proto otec Pio říkával: „Všechno vidím v Bohu.“ 

Jen z tohoto úhlu pohledu je možné trochu objasnit proroctví otce Pia, kterých bylo opravdu mnoho a která se později 

uskutečnila. A co víc – naplnila se přesně tak, jak o nich podrobně – někdy i s humorem – otec hovořil. Mnohdy 

dávno předtím, než ty věci nastaly. 

Takových událostí je bezpočet. Mnohé z nich se vyskytly na předchozích stránkách, ve vyprávění lidí, kteří osobně 

zažili nějaký zázrak, prožili obrácení nebo žili v téměř každodenním kontaktu s otcem Piem. Lze říci, že otec Pio 

používal charisma předvídání budoucích událostí téměř v každém svém skutku. 
 

„Tolik krve!“ 

Redaktor italské televize (RAI) Giovanni Gigliozzi mi vyprávěl: „Jednou jsem byl v San Giovanni Rotondo s dr. 

Mariem Cinellim, vedoucím zpravodajství vatikánského deníku Osservatore Romano.  

Stáli jsme v klášterní chodbě. Otec vyšel z chóru a mířil do své cely. V půli chodby ležely na proutěném stolku ně-

jaké noviny. L´Avvenire d´Italia mělo na titulní straně velkou fotografii Alda Mora, který byl v té době předsedou 

vlády. Když otec procházel kolem, zastavil se, několik vteřin hleděl na fotografii a potom skryl tvář do dlaní se 

slovy: ‚Můj Bože, tolik krve, tolik krve!‘ 

Ani jeden z nás si tehdy neuměl tuto větu vysvětlit. Ale o mnoho let později, ve světle toho, co se událo, můžeme 

říci, že se jednalo o dramatickou předpověď.“ (Křesťanskodemokratický politik Aldo Moro byl unesen a zavražděn 

tzv. Rudými brigádami v roce 1978, až deset let po smrti otce Pia – pozn. překl.) 

V době, kdy za otcem Piem přicházely velké zástupy lidí, posílali do kláštera dva policisty, aby ho chránili. Jednou 

se v sakristii po mši svaté s úsměvem obrátil na jednoho z nich se slovy: „Jen co tady skončím a poděkuji za mši 

svatou, přijď do mé cely, musím s tebou mluvit.“ 

Nadšený policista počkal, až se otec Pio pomodlil, a šel za ním do jeho cely. Otec mu řekl: „Poslyš, do osmi dnů 

zemřeš. Proto bude nejlepší, když se teď vrátíš domů ke své rodině.“ 

Policista namítl: „Ale otče, já se cítím velmi dobře.“ 

Kapucín dodal: „Na to nehleď, za osm dní na tom budeš ještě líp. Vždyť co je tento život? Jen pouť, jsme ve vlaku, 

synu můj. Požádej o dovolenku a jeď domů, abys mohl vyřešit své záležitosti.“ 

Ohromený policista se zeptal: „Otče, smím někomu říci, co jste mi právě řekl?“ 

Otec odpověděl: „Teď ne, promluvíš o tom, až budeš doma.“ 

Mladík se vrátil do kasáren a požádal o dovolenku, aby mohl jet domů. Nechtěli mu to dovolit, protože na ni neměl 

nárok. Ale otec Pio, který se znal s rotným, zasáhl: „Nech toho chudáka chlapce, aby zajel na pár dní domů za mat-

kou, dovol mu to.“ A tak mu rotný dovolenku schválil. 

Když policista přijel domů, řekl rodičům: „Otec Pio mi řekl, že brzy zemřu, přijel jsem se s vámi rozloučit.“ Za 

osm dní mladý policista skutečně zemřel. 

pokračování příště 
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