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Čtení na pokračování:
Zázraky otce Pia
… a mnoho dalšího

Milí čtenáři,
otevírá se před námi druhý měsíc nového
roku. Letošní únor celý spadá do období liturgického
mezidobí před postní dobou, takže máme dost času
zaměřit naši pozornost i na jiná témata, která jsou pro
náš křesťanský život důležitá. Zejména se to týká
slavení památky Panny Marie Lurdské, kterou v církvi
slavíme 11. února. Tento den byl také právě proto
ustanoven
jako
Světový
den
nemocných.
Výjimečnost tohoto dne spočívá v tom, že zaměřuje
naši pozornost k tématům nemoci a utrpení. Jedná se
o záležitosti lidského údělu, které jsou nepříjemné
a nejraději bychom je ze svého života vyloučili. Týkají
se ale nás všech, lidstva jako celku, celé lidské rodiny
a každého jednotlivého člověka. Proto je důležité se
zastavit a položit si otázku, zda správně vnímáme roli
bolesti a utrpení v lidském životě, nebo zda od těchto
témat utíkáme. Ve správném způsobu prožívání tohoto
svátku totiž nejde primárně o vnímání utrpení jako
něčeho nevyhnutelného, co k životu člověka patří, a co
nemůže změnit, ale také o skutečnost, že v této
nevyhnutelnosti se k člověku sklání milosrdný Bůh,
třeba i prostřednictvím lidí, kteří o nemocného pečují.
Při slavení svátku tedy není naše pozornost upřena jen
na nemocné, ale také na ty, kdo se o ně starají, na jejich
blízké, ošetřovatele, zdravotníky, na všechny,
kteří k nemocným přicházejí s dobrým úmyslem,
aby je povzbudili a potěšili.
Je tedy patrné, že při slavení svátku máme
před očima vztah mezi nemocnými a těmi, kteří o ně
pečují. Tento vztah vyžaduje značnou pozornost,
protože je pro nemocné existenciálně důležitý.
Že tomu tak opravdu je, to čteme i z Ježíšových slov,
kterými se dotýká této tématiky – „Byl jsem nemocen
a přišli jste na mnou.“ Mt 25,36
Již druhým rokem působím v šumperské
nemocnici jako nemocniční kaplan. Setkávám se
s lidmi v různých fázích jejich nemoci, s lidmi různých
ideových názorů a přesvědčení. Ale po přítomnosti
člověka, který je nemocnému nablízku v jeho trápení,
po povzbuzení a naději touží každý nemocný. Jako
kaplana mě občas z důvodu svého přesvědčení někdo
odmítne, ale jako toho, kdo chce být nemocnému
nablízku, toho nemocný neodmítá, protože to má
pro něj zásadní význam.
Návštěva nemocného může být emocionálně
velmi vypjatá pro obě strany, však jde také o velmi
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2. únor

svátek Uvedení Páně do chrámu

3. únor

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

5. únor

památka sv. Agáty,
panny a mučednice

6. únor

5. neděle v mezidobí

8. únor

sv. Jeronýma Emilianiho

10. únor

památka sv. Scholastiky, panny

11. únor

Panny Marie Lurdské12. únor
sobotní památka Panny Marie

13. únor

6. neděle v mezidobí

17. únor

sv. Alexia a druhů, řeholníků

19. únor

sobotní památka Panny Marie

20. únor

7. neděle v mezidobí

21. únor

sv. Petra Damianiho,
biskupa a učitele církve

22. únor

svátek Stolce sv. Petra, apoštola

23. únor

památka sv. Polykarpa,
biskupa a mučedníka

26. únor

sobotní památka Panny Marie

27. únor

8. neděle v mezidobí

důležité okamžiky v životě, ale nebojme se toho.
Určitě si vzpomeneme na někoho, koho bychom mohli
navštívit – v nemocnici, domově pro seniory či
ve svém okolí. Především navštivme osamocené, na
které nikdo nepamatuje. Nepovažujme to za ztracený
čas, buďme trpěliví. Pro nemocného, který je nucen
vše ve svém životě postupně odevzdávat, má takové
setkání velký význam.
Kéž ve tváři trpícího nemocného dokážeme
vidět tvář Krista ukřižovaného. Nebojme se přicházet
na jejich Golgoty a stát pod jejich křížem.
Panno Maria, uzdravení nemocných, oroduj za nás!
František Klíč, jáhen
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ABAKUK: PROROK, KTERÝ SE PTÁ
Kniha Abakuk patří mezi méně známé knihy Starého zákona. Tvoří ji pouhé tři kapitoly, které na první pohled
nepůsobí nijak zajímavě. Nicméně při četbě zjistíme, že jde o velmi pozoruhodný text. Prorok Abakuk rozhodně není
tuctový prorok, třebaže je jedním z 12 malých proroků. Odvážně se staví mezi Hospodina a lid a klade otázky. Kniha
je určena každému, kdo se ptá po důvodech Božího jednání, kdo hledá odpovědi na Boží mlčení či touží zahlédnout
Boží vůli.
MEZI MLÝNSKÝMI KAMENY
Ocitáme se v 2. polovině 7. století. Z kdysi velké říše krále Davida zůstává pouze jižní = judské království.
Severní je již dávno zničeno krutými Asyřany. Nicméně v této době upadá moc i samotné Asyrské říše. Z jejího
oslabení profituje především koalice Médů a Babyloňanů. A svět má najednou novou velmoc. Tam, kde dříve vládla
asyrská říše, je nyní říše Novobabylonská. Této změny si všimli také v Egyptě, kde faraon neváhal a vydal se do boje
s Babyloňany. A uprostřed bojů těchto mocností stálo malé judské království – původně sympatizující s Egypťany,
později pod mocí Babyloňanů. Do této doby zmítané nejistotou, politickými převraty a krutostí promlouvá prorok
Abakuk.
NEZNÁMÝ ABAKUK
Knihu Abakuk řadíme do sbírky 12 tzv. malých proroků. Tato sbírka kratších knih zachycující slova a činy
vybraných proroků patří jak do židovského, tak i do křesťanského kánonu Písma svatého. Jako u většiny z těchto
prorockých spisů i zde nevíme, zda název Abakuk označuje pouze hlavní postavu celé knihy, nebo také jejího autora.
Víme ale, že Abakuk byl jedním z proroků působících v judském království ještě před babylonským exilem.
Pozornému čtenáři neunikne, že prorok Abakuk vystupuje také v dodatcích ke knize Daniel, konkrétně
v příběhu o Danielovi ve lví jámě. Nicméně tato souvislost je pravděpodobně výplodem pozdější tradice
a se skutečným prorokem Abakukem nemá mnoho společného. O původu Abakuka a jeho životě či působení nám
jeho kniha neříká vůbec nic. A tak více než příběh nám Písmo předkládá jeho slova. A ta stojí zato.
ZEPTEJME SE BOHA
Zdá se, že úkol starozákonního proroka je vždy stejný. Nejprve je prorok povolán, poté se mu dostává
Hospodinovo slovo, které má hlásat izraelskému lidu. Toto slovo
často zaslibuje záchranu, vybízí k obrácení, upozorňuje na zlé
počínání vyvoleného národa nebo prohlašuje trest hříšníkům. Jenže
u proroka Abakuka je tomu jinak. Když otevřeme jeho knihu,
zjistíme, že v první části se Abakuk obrací k Hospodinu, a nikoli
k lidu. Není v pozici hlasatele, nýbrž tazatele. A klade dvě otázky.
První otázka je vyjádřena slovy: „Proč mi dáváš vidět ničemnosti
a mlčky na trápení hledíš?“ (1,3). Druhá otázka je podobná:
„Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje
spravedlivého?“ (1,13b). Možná nám může tento styl otázek
připomíná Joba, který ve svém utrpení volal k Bohu a hledal
odpovědi. Nicméně zatímco Jobův hlas je plný zoufalství a bolesti,
Abakukův tón se zdá být plný rozhořčení a zmatku. Abakuk
nezpochybňuje Boží spravedlnost, moc ani dobrotu. Jen se ji snaží
pochopit a nalézt. A Bůh nemlčí, ale dává odpověď. Nejprve ukazuje,
že zlu rozhodně nehodlá mlčky přihlížet. Říká: „Ustrnete údivem nad
tím, co vykonám za vašich dnů.“ (1,5b). Na druhou otázku reaguje
výzvou, aby Abakuk zapsal toto proroctví, které se zcela jistě naplní.
První část knihy nám tedy ukazuje, že odvážný postoj upřímné
modlitby, který hledá pravdu, je odměněn Božím slovem.
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ABAKUKOVO VYZNÁNÍ
V druhé části knihy nám zaznívá pět výroků
Jaký je Bůh podle knihy Abakuk?
uvozených slovem „běda“. Tato slova jsou důrazným
• Je stvořitel.
varováním před záhubou: vyděračů, lidí chamtivých
• Je věčný.
a arogantních, dobyvatelů, opilců a násilníků a také
• Je s námi v osobním vztahu.
modloslužebníků. Od těchto všech se odkloní Boží
• Je pánem nad dějinami.
ochrana a budou vydáni napospas nepřátelům.
• Je pevnou skálou.
V třetí kapitole knihy čteme nádhernou
• Ten, který zjevuje své plány.
modlitbu proroka Abakuka. Svým jazykem i stylem nám
• Ten, který přichází zničit zlo.
připomíná žalm, proto se tomu textu někdy přezdívá
Abakukův žalm. Zde prorok vyznává, že za jeho
• Tak úžasný, že před ním ztichne celá země.
otázkami byl strach o jeho lid. Proto také vyjadřuje
• Zachraňuje, když lidé trpí.
prosbu, která se vzápětí převrací v uznání Hospodinovy
• Odstraňuje nespravedlnost.
moci. Nakonec končí svou modlitbu vyznáním,
• Netoleruje nic zlého.
že ať se děje cokoli, on bude stále jásat a důvěřovat
• Ten, který je vždy pravdivý.
v Boha. Slavná slova této knihy v jejím závěru znějí:
„I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala
plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat
Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.“ (3,17-18)
Četba Abakuka nám ukazuje příběh pátrání po Boží vůli. Abakuk zjišťuje, že Hospodin ve skutečnosti
nemlčí, že má plán se svým lidem. Že ke zlu není apatický, ale připravuje záchrannou akci pro svůj lid. Upřímný
dialog dává odpovědi a vyznání Hospodinovy svrchovanosti v mém životě vede k přijetí Jeho plánu.

Jan Berka
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Centrum pro rodinu Šumperk z. s. nabízí

Osobní poradenství
a konzultace
s PhDr. Miladou Herodkovou
•

•
•

Od února 2022 nově nabízíme osobní poradenství a
konzultace, a to každý čtvrtek od 10.00 do 16.00. (Po domluvě
je možné domluvit i jiný den.)
Poradenství bude probíhat na farním středisku,
Kostelní náměstí 4, Šumperk.
Konkrétní termín si můžete objednat na tel. čísle 731 402 395

Poradenství je určeno jak těm, kteří chtějí pracovat na svém osobnostním rozvoji,
tak těm, kteří se dostali do obtížných životních situací či osobní krize.
PhDr. Milada Herodková vystudovala klasickou filologii a psychologii na FFUK v Praze, je věřící a ve svém
profesním životě se zabývala kromě jiného mediací konfliktů, koučováním, strategickým řízením
náročných situací psychologickým poradenstvím aj. Pracovala několik let jako školní psycholog a pracuje
na vzdělávacích projektech pro Centrum pro mládež Rajnochovice a pro Sekci pro rodinu a Sekci
pro mládež v rámci Arcibiskupství v Olomouci.
Bližší informace
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DAGMAR A MICHAL SELINGEROVI

Dnes si budeme povídat s manžely Selingerovými. V naší
farnosti se objevili přibližně před 5 lety, mají tři děti a nevědí,
co je to manželská krize😊. Jsou odhodlaní pomoci tam, kde
je to třeba, život v šumperské farnosti si pochvalují a jsou rádi
za vše, co v ní mohou prožívat.
Na úvod našeho rozhovoru se trošku představte
Dáša: Jmenuji se Dagmar Selingerová a pocházím z Rapotína.
Do školy jsem ale vždy chodila do Šumperka, a tak se považuji
spíše za Šumperačku. Mám jednoho staršího bratra. Do kostela
jsem začala chodit až na vysoké škole, jsem konvertitka.
Důležité pro moje rozhodnutí stát se křesťankou bylo inspirující
okolí, věřící spolubydlící a spolužáci, v podstatě takové určité
genius loci Olomouce, kde jsem po absolvování gymnázia
v Šumperku studovala na VŠ.
Co jsi v Olomouci studovala a jaké je Tvé současné zaměstnání?
Dáša: Mám vystudovanou biofyziku na přírodovědecké fakultě a momentálně pracuji ve Zdravotním ústavu
se sídlem v Ostravě, pracoviště Šumperk. Zde se zabývám měřením fyzikálních faktorů prostředí (hluk, vibrace,
mikroklima a osvětlení). Jednotliví zákazníci tyto informace potřebují pro kategorizaci prací či pro kolaudaci.
Výsledky předávají hygieně, my jsme „jen“ měřiči akreditované laboratoře.
Míšo, a co Ty?
Míša: Já pocházím z Brna, kde jsem žil 28 let. Mám jednu mladší sestru a jsem rovněž konvertita. K víře mě přivedla
má manželka Dáša. Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně a poté studoval obor
Kybernetika, automatizace a měření na VUT v Brně. Od roku 2008 jsem začal pracovat ve výzkumném a vývojovém
centru v Honeywellu. Je to americká firma, která má obrovský záběr - od turbodmychadel přes automatizaci budov
a letectví až po speciální materiály. Nastoupil jsem do divize letectví na vývoj softwaru a testovacích stanic pro
letecká zařízení. Typická zařízení (pro představu) jsou autopilot, různé displeje, asistenční systémy, komunikační
systémy a další… A pár měsíců po nástupu jsme se potkali s Dášou na firemní hodině angličtiny.
Jak ses z Olomouce, kde jsi studovala na vysoké, dostala do Brna?
Dáša: V Olomouci jsem dokončila pouze bakalářské studium, v magisterském jsem se rozhodla pokračovat v Brně.
A moje první zaměstnání bylo právě v Honeywellu...
Míša: S Dášou jsme tudíž o sobě věděli právě kvůli kurzu angličtiny, ale chodit jsme spolu začali přibližně
až po roce.
Dáša: V roce 2009 jsem do Honeywellu nastoupila, 2010 jsme spolu začali chodit a o rok později byla svatba.
Dokonalé jednoletky. Tomu se říká osudové setkání. 😊 A jak jste se ocitli v Šumperku?
Míša: Po svatbě, která byla v květnu 2011, jsme začali společně bydlet v bytovém domě v Mokré – Horákové – je
to místo nedaleko Rohlenky, na hranici Moravského krasu. Je zde pěkná příroda a okolí. Já pokračoval v Honeywellu
a Dáša záhy nastoupila na rodičovskou dovolenou. V Mokré se nám narodily naše tři děti – Magdalenka, Marinka
a Eda. Ten si ale Mokrou moc pamatovat nebude. S Dášou jsme totiž stále přemýšleli, jak a kde strávit náš budoucí
život a nakonec jsme se rozhodli pro Šumperk. Edík byl při stěhování ještě malé miminko. Rozhodli jsme se
v Šumperku postavit rodinný dům, kam jsme se po jeho dokončení přestěhovali. 1. 12. 2016 jsem nastoupil
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v Šumperku do nové práce v TDK. Nejprve na vývoji produktu a potom na vývoji procesů na divizi keramických
pozistorů. Keramické pozistory nalézají uplatnění např. jako ochranné prvky proti přetížení el. obvodů, jako el. topení
do automobilů nebo jako teplotní senzory… Ať se pozice jmenuje jakkoliv, podstatou mé práce je vývoj,
programování, zdokonalování a digitalizace procesů spolu se zaváděním nových elektronických systémů do praxe a
tak podobně. V době mého nástupu do zaměstnání v TDK jsme zatím bydleli v podnájmu u radnice, odkud jsme
dohlíželi na stavbu rodinného domu, kam jsme se přestěhovali v září 2018.
Jaké byly vaše první dojmy z šumperské farnosti,
kterou jste – logicky – přijali po svém přestěhování
za vlastní?
Míša: Já to vnímám veskrze pozitivně. Je zde mnoho
mladých rodin a rodin středního věku, které nás přijaly
s otevřenou náručí, za což jsem byl rád, protože jsem
v šumperské farnosti začínal vlastně od začátku. Zjistil
jsem dokonce, že kamarád Jakub, rovněž ze šumperské
farnosti a shodou okolností i soused přes ulici, je bratranec
mého kolegy z Honeywellu, s kterým jsem pracoval
v týmu a sdílel kancelář. Vše je zajímavě provázané.
Dáša: Já to vnímám také pozitivně. První dva tři měsíce
jsme se tak trochu styděli😊, ale když jsem se odhodlala
a přišla s dětmi někdy v dubnu 2017 poprvé
do Sedmikrásku (program pro rodiče a předškolní děti),
pamatuji si dodnes na první moment. Holky (maminky)
seděly u stolu, hned jsme se všechny seznámily a hned to
fungovalo. S dětmi se dobře seznamuje. I já jsem
v podstatě začínala od počátku – vrátila jsem se sice do
Šumperka, kde jsem studovala, ale moc jsem na přátelství
z gymplu nenavázala – mnozí se přestěhovali jinam
a v Šumperku nezůstali.
Co mladé rodiny potřebují, očekávají od farnosti. Jste s nabídkou v šumperské farnosti spokojeni?
Dáša: Nedokážu si představit, co víc by pro děti nebo pro nás mohlo být. Myslím si, že ta nabídka všeho je
nadstandardní.
Míša: Měli bychom se asi zamyslet, co konkrétně očekáváme my. Jiní to mohou vnímat odlišně.
Já to myslím zástupně, co mladá věřící rodina očekává, které věci bere, a které naopak jsou pro ni víceméně přežité…
Dáša: Já nemám srovnání z dětství, jak by to mělo vypadat, do kostela jsem nechodila. Mně to připadá v Šumperku
dobré, když to srovnám s Brnem, kam jsme dojížděli na bohoslužby do jednoho z kostelů. Bylo to tam více anonymní,
nefungovaly tam akce přes Centrum pro rodinu a s nikým jsme se více méně nesetkávali, i když jsme tam chodili
do kostela pět let. Neznali jsme zde vlastně osobně jedinou rodinu. Ani si nepamatuji na to, že by v ohláškách bylo,
že třeba bude maškarní bál pro děti či nabídka jiných akcí.
Proto mi připadá, že v Šumperku z hlediska toho, že jsme mladá rodina, kde se točí všechno kolem dětí, máme
příležitost se setkávat s mnoha podobnými rodinami na různých programech, které jsou pro nás a pro naše děti
dostatečné. Nevím, co jiného bychom mohli chtít nebo si přát.
Míša: Ano, je to tak. Ale šlo i o to, že jsme bydleli na vesnici a dojížděli jsme do jedné konkrétní farnosti v Brně.
V Brně je ale samozřejmě více kostelů, v kterých to mohlo vypadat jinak.
Dáša: Myslím si, že v tom spočívá výhoda menšího města.
Míša: Já to vnímám stále z pozice pozorovatele, že pořád zkoumám, co tady je. A když přijde nový nápad,
vyzkoušíme ho a uvidíme, co nám to přinese. Např. v současnosti nově vzniklo společenství mladých rodin,
do kterého jsme se zapojili.
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Co byste nám o tomto společenství řekli?
Dáša: Tento nápad přišel od manželů Korgerových, kteří obvolali rodiny s tím, že by si přáli založit společenství
rodin s dětmi. Původní myšlenka byla taková, že to nebude navázané na nějakou formaci, nebudeme pod nikoho
spadat, že to bude prostě pro rodiny z farnosti. Chtěli bychom se hlavně více potkávat a chceme samozřejmě, aby se
potkávaly i naše děti a věděly, že je normální mít kamarády z kostela, aby jejich setkání nebyla jen na nábožku –
na chvilku. Abychom si to prostě společně užili a nebyla to pro nás další povinnost, ale radost. Víme, že v Šumperku
vzniklo i další nové společenství pro manžele – Equipes Notre-Dame, ale to je založené na jiných principech.
Míša: My jsme v Brně procházeli kurzy Alfa a Oázou rodin. Myšlenka je určitě dobrá, konkrétně Oázu jsme dělali
s lidmi, s kterými se známe a jsou to naši dobří přátelé. Ale prostě jsem asi extra líný, ty závazky byly největší kámen
úrazu. Chápu, že je to důležité pro formaci, ale člověk chce dělat to, co ho baví. A tyhle věci v jisté míře přerostly
v překážku.
Dáša: Vidím to tak, že když je člověk na mateřské, čas, kdy se něčeho účastní, nehraje tak zásadní roli. Ale když
jsme už oba v práci, o víkendu se chceme osvěžit a toto nové společenství by k tomu sloužit mohlo. Proto jsme se
rozhodli scházet jednou za měsíc právě v neděli, kdy se chceme vidět s lidmi, které známe, chceme jet společně na
výlet, který bychom stejně jako rodina dělali, samozřejmě nebude chybět ani nějaký duchovní prvek a otevřenost
společenství pro ostatní rodiny.
Je skvělé něco nabídnout pro ostatní. Takové společenství pro mladé rodiny v naší farnosti dlouho chybělo. Je
ještě něco dalšího, co byste si troufli nabídnout ve farnosti konkrétně vy?
Dáša: Já to spíš vidím tak, že bych se snažila postupně začleňovat tam, kde něco je a kde lidé ochotní přiložit ruce
k dílu chybí. Často slyšíme a vidíme, že stále dělají věci ti stejní lidé. Snažila jsem se po jedné z farních rad, kdy jsme
se bavili o nedostatku lektorů, oslovit další potenciální lektory, kteří byli navíc vyzváni ke čtení i v ohláškách, a je
to teď bezva, protože se do čtení zapojila spousta nových lidí. Na poslední farní radě jsme zase řešili, že je potřeba
nějaký varhaník do Domova důchodců v Šumperku, který by doprovázel zdejší mše. Vím, že otec Slávek už vícekrát
vyzýval hlavně ty mladší z farnosti, že by si mohli udělat varhanický kurz, na který já osobně provádím intenzivní
nábor. 😊 A zdá se, že to není úplně ztracené...
Rovněž se snažím vytvořit nějakou záložní pěveckou skupinu z mladých matek, pro případ výpadku varhaníků a
zpěváků. Viděli jsme to na vlastní oči – na požehnání Tříkrálových koledníků varhaník nemohl hrát, protože byl
nemocný, a tudíž nikdo nehrál, ale ani nezpíval. Jsou to všechno výzvy, které se, věřím, mohou naplnit, když se
najdou další ochotní lidi.
Míša: Čím bych mohl přispět já? I já jsem se zapojil mezi lektory. Zpočátku jsem se ostýchal zapojit víc aktivně.
Teď jsem měl pár čtení a jsem tomu rád a musím říct, že se mi to líbilo. Překonal jsem strach, který má každý, a šlo
to. Ostatní nabídky vnímám stejně jako Dáša, že to, co tady je a funguje, je dobré a to chci podpořit. Když můžu,
zajdu rovněž do Modliteb otců, které tu také v naší farnosti v nabídce máme.
Jak trávíte svůj volný čas?
Míša: Já rád trávím čas na zahradě, hlavně od jara do podzimu je zahrada moje nejčastější aktivita. Jsem za ni rád.
Něco se naučím, vidím, že se mně něco povedlo. Co je můj zájem, co mě taky baví, ale moc se k tomu nedostávám,
jsou deskové hry a jsem rád, že děti už dorostly do věku, kdy jsme schopni si spolu zahrát, protože Dagmar to nebaví.
😊 Například teď jsme pořídili společenskou hru Karak, je to dobrodružná rodinná fantasy hra. Nebo hrajeme
pexeso, kvarteto, Spící královny, Dostihy a sázky…
Tohle jsme chtěli přenést i na úroveň otců či mužů a párkrát jsem se sešli, jmenovalo se to Herní večer. Ale nějak se
nám nedaří věnovat se tomu extra pravidelně. To je třeba věc, která mě osobně baví a jestli by se někdo rád zapojil a
měl podobný zájem, rád bych oživil nějaké pravidelné herní večery – vím o více lidech, kteří by to chtěli. Rovněž
jsme po dlouhé době oprášili pravidelné nedělní rodinné výlety.
Dáša: Snažíme se neděle držet, aby byly v neděli výlety. A právě to je dobré, že se to spojilo i s nabídkou našeho
rodinného společenství, že jednou za měsíc někdo za nás vymyslí, kam jet. Víkend u nás spočívá v tom, že v sobotu
je zahrada, uklízení nebo dům, v neděli je výlet.
Míša: Ještě mě velmi zaujala nabídka pana kaplana Náboženství pro dospělé. Plánuji se někdy zúčastnit, zatím mi to
ale nevyšlo.
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A co ty Dášo, jaké máš zájmy a výzvy?
Dáša: Já jim ráda u toho jejich hraní, kterého se moc neúčastním, něco upeču nebo se přesunu ke klavíru, a to mě
taky těší… Líbí se mi, že když si ke klavíru někdy večer sednu a myslím, že si hraju pro sebe, ale seshora se ozvou
děti se slovy: „Mami, ještě!“
A holky taky na něco hrají?
Dáša: Marinka na klavír a Magdalenka na flétnu.
A ještě se nám vlastně podařilo mít jeden společný manželský zájem…
Míša: Jo? Jaký?
Dáša: Bojíš se, co řeknu, co? No běhání, přece. Snažíme se jednou týdně.
Míša: Ono se s tím běháním roztrhl během covidu pytel. My máme v práci běhací skupinku, Dagmar má svoje
kámošky, s kterými chodí, a společně s Dagmar běháme v pátek nebo v sobotu ráno.
Jaké je maximum, co uběhneš?
Míša: Běžel jsem „Šumperun“, což je 10 km. Svůj cíl jsem splnil, nebyl jsem poslední😊. Ale musím se zlepšit😊.
Co byste čtenářům Tamtamu doporučili k četbě?
Dáša: Já posledních devět let čtu téměř výhradně dětskou literaturu. Ale mám tip. Mohu vám velice vřele doporučit
Káju Maříka. Kája Mařík je zbožný chlapec, ministrant, který téměř neprožil pubertu, protože ho minuly všechny
neřesti. Celou sérii čteme s dětmi už skoro celý rok, protože má 7 dílů. Je to pro mě srdcovka a dětem se to taky líbí.
Když Káju začnu číst, ocitám se v jiném světě. Jsou tam výborné hlášky i dobře zachyceno, jak se otáčí církevní rok
a jak je normální chodit do kostela.
Jak děti vedete k víře, aby pro ně byla zajímavá?
Dáša: My to tak plácáme, jak si myslíme, že je to dobře, protože nevíme, jak se to dělá, ani nemáme na co navázat
z dětství.
Michal: Vnímáme to jako součást života, aby to nebylo něco jako pozor, teď je něco jinak, prostě jako součást života
a děti s námi.
Právě probíhá synodní setkání skupinek ve farnosti. Účastníte se? A jaké téma jste si vybrali?
Dáša: Já jsem si vybrala číslo sedm, které se týká ekumeny. Ve skupince je nás také sedm. Na prvním setkání jsme
se společně seznámili a nakousli dané téma. Setkání se mi moc líbilo. Shodli jsme se na tom, že bychom rozhodně
nechtěli jiné církve zavrhovat a chceme se o nich více dozvědět a seznámit se s nimi.
Co Vám pomáhá překonávat kritické období?
Dlouhé ticho – nedovedou si ani jeden vzpomenout.
Nemají slov. Vypadá to, že neznají pojem společná krize.

😊
Dáša: Nezapomínat se modlit. Máme s dětmi večer
pravidelně společnou modlitbu. Naše společná
manželská modlitba přerostla v rodinnou.
A dostáváme se k myšlence na závěr
Míša: Nechám to na tobě. 😊 Otočí se na Dášu, a
nakonec pokračuje sám.
Jsme rádi, že můžeme být součásti naší farnosti, snažíme
se podporovat, co tady běží, a jako každá rodina jsme
otevřeni novým nápadům…
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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DOPISY DO PŘEDPEKLÍ

ABRAHAM, OTEC IZÁKŮV
V městě Šumbarku, v šestém roce panování zemana Potácivého

Abrahame,
píši Ti – jak jinak – ohledně obětování Tvého syna Izáka. Odpusť, že se z celého Tvého spletitého
a úchvatného příběhu zaměřuji právě na tuto epizodu. Sám jsem otcem čtyř synů, a tak mě tato událost nemůže nechat
chladným.
Často jsem přemýšlel o tom, co po Tobě žádal Hospodin a jak jsi na jeho žádost reagoval. Uvažoval jsem,
jaký asi byl vztah mezi Tebou a Izákem poté, co jsi ho svázaného jako kůzle položil na obětní oltář a zvedl nůž.
Neuměl jsem si představit, jak by Ti po takové zkušenosti mohl ještě kdy důvěřovat. Litoval jsem nejen jeho,
ale i Tebe, že jsi musel řešit takové dilema.
Přemýšlel jsem rovněž, proč to Hospodin žádal. Tradiční vysvětlení, že chtěl takto ověřit Tvou poslušnost,
mě nikterak neuspokojovalo. Bůh – jak o něm svědčí Písma i má zkušenost – by něco takového nikdy neučinil.
Nepotřeboval zkoušet Tvou poslušnost, vždyť jsi ho bez reptání následoval do cizích zemí a nedbal na svůj vysoký
věk, opouštěné zázemí i budoucí nejistotu. Především však tento Bůh, který je laskavým a milujícím Otcem, nežádá
žádné lidské oběti.
Vím, co pro Tebe Izákovo narození znamenalo. On byl Tvůj syn, kterého Ti Hospodin přislíbil a kterého Ti
porodila milovaná žena Sára. Nemohl se jím stát ani Izmael zrozený z otrokyně ani žádný z dalších synů, které jsi
zplodil na samém sklonku života po Sářině smrti. Izák pro Tebe znamenal všechno, celý Tvůj život, stal se Tvou
nejvyšší prioritou. Když sis to konečně uvědomil, došlo k onomu duševnímu zápasu na hoře Moria, který tak barvitě
popisuje svatopisec.
Musel ses ve svém nitru vyrovnat s možností, že Izák zemře. Že Ti ho Hospodin vezme, že nemáš žádnou
možnost, jak tomu efektivně zabránit. Možná to
bylo v čase, kdy vážně onemocněl anebo se
zranil a Ty ses obával o jeho život. Musel jsi
svého syna odevzdat Bohu, musel ses ho vzdát
a spálit v obětním ohni vlastní představy
a záměry.
Bůh s Tebou jednal jako s partnerem
sobě rovným, s nímž uzavřel nevypověditelnou
smlouvu. Chtěl, aby ses mu odevzdal stejně
bezvýhradně, jako on Tobě. Vystavil zkoušce
Tvou víru v zaslíbení, jež Ti zvěstoval. Vystavil
zkoušce Tvou naději, že se tato zaslíbení naplní,
i kdyby se to zdálo jakkoli nemožné. A nakonec
vystavil zkoušce Tvou lásku.
On, který z lásky k člověku a z věrnosti
smlouvě, již s ním uzavřel, obětoval svého
jednorozeného Syna, měl právo žádat stejnou
oběť ze strany člověka. Jen víra bez záruky,
naděje bez konce a láska bez hranic může
takovou smlouvu zpečetit. Bůh však zná dobře
naše hranice a nežádá od nás jejich překročení.
Namísto toho je překračuje sám, vychází nám
vstříc a plní svá zaslíbení bez jakýchkoli
podmínek.
Nemůže jinak, protože je naším Otcem.
Pavel Obluk

strana 10

Tam&Tam – číslo 2, ročník 13, únor 2022

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Rád bych pozval všechny čtenáře našeho
časopisu na setkávání „Náboženství pro dospělé“. Jde
o otevřené setkávání určené pro každého, kdo si ve své
víře klade otázky a hledá odpovědi. Formou přednášky
či diskuze se zabýváme nejrůznějšími tématy. Od září
minulého roku jsme již stihli otevřít například otázku
jáhenského svěcení žen, umění se zpovídat, islámu
nebo třeba apokryfní evangelia. Také v letošním roce
probíhají setkávání v pravidelných 14denních
intervalech ve čtvrtky od 18:45 na farním středisku
v Šumperku. Níže uvádím nabídku témat následujících
setkání. Přednost ale mají vaše dotazy tykající se
náboženství či prožívání víry. Na setkání není třeba se
nijak přihlašovat.
Témata náboženství pro dospělé:
10.2. Opomíjená svátost: pomazání nemocných
24.2. Jak číst a rozjímat Písmo?
10.3. Mše svatá: výklad a prožívání I.
Těším se na vás. o. Jan Berka, kaplan v Šumperku

VÝLET PRO MINISTRANTY
A KLUKY OD 6 LET
Všichni ministranti, ale i kluci, kteří neministrují,
jsou zváni na akční výlet 5. března 2022 do Olomouce.
Na programu bude Venkovní šifrovací hra po městě, mše
svatá v mimořádném prostředí, společný oběd, lasergame
v moderní aréně a prohlídka kostelů. Přihlášky jsou
k dispozici u kněží, případně v sakristii, nebo se můžete
přihlásit přímo u o. Jana Berky, 731 965 271,
berka.jan@ado.cz. Přihlášky je třeba odevzdat do neděle
27. 2. 2022.
Na všechny se těší o. Jan.
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V KOSTELÍČKU BOŽÍHO TĚLA ZAČALA OPRAVA VARHAN
Kostel Božího Těla v lesích nad Bludovem je starodávné poutní místo opředené legendami a disponující
svým svérázným geniem loci. Po staletí sem během slavných poutí putují davy poutníků, aby spočinuly u vzácného
lesního pramene a oslavovaly velikost Boží v místním stánku Páně.
Malé varhany stojí na kůru kostelíčka Božího Těla už skoro sto třicet let. V roce 1893 je za 700 zlatých
postavil „dovedný varhanářský mistr“ Antonín Hermann
ze Svébohova. Nyní nadešel čas na jejich důkladnou renovaci.
Jednomanuálové varhany s pedálem a šesti znějícími rejstříky
byly posledních dvacet let nefunkční – dílem stářím rozpadlé
vzdušnice a dílem činorodého červotoče. Cílem kompletní
rekonstrukce je zachování nástroje v původní podobě, citlivou
formou je třeba vyrobit i novou manuálovou vzdušnici.
Farnost Bludov tedy zadala ke konci minulého roku
veřejnou soutěž, ze které vzešla vítězně Varhanářská dílna Dlabal
– Mettler, s. r. o. Ta již během několika měsíců zahájí první fázi
rekonstrukce. Práce budou pokračovat i v dalších letech, budou
však záviset na finančních možnostech investora, kterým je
Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z. s. Celkové náklady
za kompletní renovaci památkově chráněných varhan jsou
vyčísleny na částku 1 448 000 Kč.
Jsme přesvědčeni, že varhany dají našemu kostelíčku
znovu pel noblesy a celistvosti, což tak citelně v posledních
desítkách let chybí. Obnovou cenného nástroje se vracíme
k tradici, ke svým kořenům, vzdáváme úctu našim prapředkům
a navazujeme na jejich touhu a víru. Věříme, že se nám našeho nemalého cíle podaří dosáhnout také díky podpoře
dárců z Bludova, Šumperka i okolních obcí.
Bližší informace rád poskytne za Spolek pro Kostelíček Božího Těla pan Karel Směšný na e-mailu:
kostelicek@centrum.cz.
Na obnovu varhan v kostele Božího Těla můžete přispět zasláním libovolné částky na účet spolku:
1102096001/2700. Případně lze s použitím internetového bankovnictví využít přiložené QR kódy. Pan Bůh zaplať!
Karel Směšný

100,- Kč
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Všechny programy budou probíhat v souladu s aktuálními protiepidemickými nařízeními. Sledujte
proto webové stránky Centra pro rodinu a Aktuality na vývěsce. Na programy je nutné se přihlásit
předem. Telefonický kontakt – Lenka Špatná, 731402 395.

PRO DĚTI
•
SEDMIKRÁSEK
Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek - 9.30 – 11.30 na farním středisku. 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.
•
YETTIHO BOJOVKA ANEB SPOLEČNÉ PROŽITÍ PRÁZDNINOVÉHO DNE
Středa 23. února od 8.00 (volná herna) / 9.00 (začátek programu) – 15.00 na farním středisku; pro děti od 5 do 15 let.
I s malým obědem. Účastnický příspěvek – 40 Kč/dítě. Na program je nutné se přihlásit předem – telefonicky –
731402395 nebo mailem cprsumperk@ado.cz.

PRO DOSPĚLÉ
•
JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro mírně pokročilé:
Angličtina pro mírně pokročilé II.:

každé úterý od 17.00, lektor Ing. Pavel Rozsíval, probíhá online
každý čtvrtek od 17.30, lektor Ing. Pavel Rozsíval, probíhá online

•
MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU
Jednou za týden, vždy ve středu od 10.30 na farním středisku/farním hřišti. Určeno pro maminky na rodičovské
dovolené. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759.
•
CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY
Každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku. Noví zájemci se mohou hlásit u Lenky
Špatné, tel. 731 402 395 – nově nabízíme cvičení online.
•
DIVADELNÍ SESKUPENÍ OCHOT(NICK)É ŽENY – setkání dle domluvy. Kontakt: Lenka Špatná,
731 402 395.
•
POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – Kostel svaté Anny v Starém Městě pod Sněžníkem. Probíhá po celý měsíc
únor. Podrobné informace ve zvláštní rubrice.

PRO MANŽELSKÉ PÁRY
•

VIDEOSEMINÁŘ „ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI“

Seminářem, který se dotýká intimního života partnerů, nás provedou zkušení lektoři Irena a Petr Smékalovi.
Video má uzavřený odkaz na YouTube (který jsme si zakoupili), proto přístup na video získáte zdarma pouze
po přihlášení na cprsumperk@ado.cz. Více informací získáte na www.smékalovi.cz. Zde naleznete i krátkou
desetiminutovou upoutávku na seminář.
•

NEJEN VALENTÝNSKÉ POSEZENÍ PRO PÁRY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

13. 2. 2022 v 16.00 na farním středisku.
Společným odpolednem Vás provedou manželé Heiserovi a Valentovi. Těšit se můžete na úvodní slovo,
interaktivní video seminář manželů Smékalových „Řešení konfliktů“ a valentýnské občerstvení.
Na program je nutné se přihlásit předem – telefonicky – 731402395 nebo mailem cprsumperk@ado.cz.
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SPOLEČENSTVÍ RODIN
Koncem
roku
vzniklo
při šumperské farnosti společenství rodin
s malými dětmi zaměřené na společné
trávení prvních neděl v měsíci. Program
dne organizuje vždy jedna rodina, jedinou
podmínkou je duchovní obsah dle vlastní
preference (může to být křížová cesta
v okolí, výlet k církevní památce,
společná modlitba na pěkném místě
v přírodě apod.). Jako v každém
společenství i zde se budeme snažit
o zodpovědný
přístup,
a
tedy
o pravidelnou účast. Abychom při
plánování jiných aktivit měli na paměti,
že první neděli nás čeká příjemně strávený den s přáteli.
Srdečně zveme i další rodiny a spolu s dětmi se těšíme na nová přátelství a společné zážitky.
V případě zájmu prosím pište na email: dagmar.selingerova@hotmail.com
Dáša Selingerová
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT
KOSTEL SVATÉ ANNY VE STARÉM MĚSTĚ POD SNĚŽNÍKEM
Kdy můžete kostel navštívit?
Je to možné o nedělích 6., 13., 20. a 27. února 2022 v 9.30 nebo v úterý a středu v 16.00, v pátek v 16.30
a v sobotu v 7.30.
Do jaké farnosti kostel svatého Jana Křtitele patří?
Kostel svaté Anny patří do farnosti Staré Město pod Sněžníkem.
Kde najdete další informace a úkolový list?
Na stolíku v kostele.
Co zajímavého jsme pro vás o kostele svaté Anny zjistili?
•

Kostel svaté Anny ve Starém Městě pod Sněžníkem je
renesanční stavbou z roku 1618. Barokně byl upraven
v r. 1689. V roce 1964 byl zapsán na seznam kulturních
památek. Namísto valené lunetové klenby, která je typická pro
jiné zdejší kostely, je zaklenut křížovou klenbou podobně jako
kostel v Bratrušově.

•

Podle zpráv z dějin města a okolí mělo Staré Město kostel
a faru již roku 1350. Kostel sv. Anny byl postaven v letech
1617-18 na místě starého kostela. Traduje se, že jej dala
postavit Eliška Petřvaldská z Petřvaldu patrně na popud jezuity
P. Jana Schmidtlina, který od roku 1615 konal na Kolštejnském panství katolické misie. Stavitelem kostela byl
pravděpodobně Antonio Thoma, který vlastnil stavební huť ve Velkých Losinách. V červenci 1618 vysvětil
kostel správce olomouckého biskupství Arnošt Platejz. V roce 1689 byly boční lodě kostela upraveny
vestavěnými kruchtami a původní štíhlá okna byla nahrazena dvěma řadami lunetových oken. Kostel původně
neměl předsazenou zvonovou věž, ta se stavěla až v letech 1657-62. Schodiště k věži je z r. 1713. Věžní báň,
kterou dostal kostel dnešní podobu, se stavěla v letech 1731-32, kříž na ní pochází z hutě v Rejhoticích.

•

Kostel měl tři zvony, podle farní kroniky nejstarší pocházel z roku 1522 a vážil 751,5 kg. V roce 1823 pukl
a byl nahrazen novým z roku 1835. Zvony byly za války zabaveny a odvezeny, stejně jako cimbály věžních
hodin. V roce 2000 byly do věže instalovány dva nové zvony – zvon sv. Panna Maria (220 kg) a sv. Edit Stein
(345 kg). Hlavní věž kostela se vypíná do výše 48 m a je zakončena dvojramenným křížem.

•

Protáhlá báň složitého tvaru má osobitý ráz s pozoruhodně řešenou konstrukcí a oválným otvorem v dolní části
pro zařízení na bití čtvrtí i celých hodin. Původní hodinový stroj sloužící od roku 1907 byl nahrazen novým.
Presbytář má úzká, vysoká okna zakončená lomeným obloukem. Hlavní loď je zaklenuta křížovou klenbou,
nad oběma bočními loděmi jsou zpěvácké tribuny. Boční lodi jsou mnohem nižší než hlavní loď. Pozoruhodný
je svým provedením portál s vchodem do sakristie z presbytáře i starobylé, ručně kované železné dveře.
Hrobka pod podlahou pochází z roku 1657 a má dva vchody.

•

Původní oltář se nezachoval. Z oltářního souboru zůstaly dvě sochy andělů-světlonošů. Současná podoba
hlavního oltáře je tvořena obrazem sv. Anny, nad kterým je na ozdobných obloucích umístěna velká koruna
nesoucí kříž na zlaté lesklé báni.

•

Původní varhany postavil jako své největší dílo Karl Welzel z Králík v r. 1784. Přestavbu provedla v roce 1936
firma Rieger z Krnova.

•

Areál kostela stojí na vyvýšenině v horní části města. Ze strany jižní sousedí se hřbitovem ohrazeným pevnou
kamennou zdí. Márnice u kostela pochází ze druhé poloviny 18. století. K areálu kostela patří ohradní zeď
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s krytou vstupní branou a dvěma kaplemi se štíty zakončenými trojúhelníkem. V západní kapli je umístěno
sousoší Olivetské hory, ve východní kapli sousoší Korunovace Krista. Vpravo před vstupní branou do areálu
je postaven kamenný kříž.
Co zajímavého jsme zjistili o Starém Městě pod Sněžníkem?
•

Staré Město (německy (Mährisch) Altstadt) je město ležící na severu Moravy mezi Králickým Sněžníkem,
Rychlebskými horami a Hrubým Jeseníkem na říčce Krupá. Žije zde přibližně 1 700 obyvatel.

•

Město lze využít jako výchozí bod pro turistické výpravy do okolních hor.

•

Na hlavním náměstí ve Starém Městě se nachází renesanční radnice s 35 metrů vysokou věží a přístupným
ochozem; erb s pávem dodnes připomíná, že vznikla v době, kdy město patřilo rodu Jana Petřvaldského
z Petřvaldu a Řečic.

Kam se odtud můžeme vydat na výlet?
•

Staré Město je východiskem několika turistických tras, ta nejatraktivnější vede přes Stříbrnice na Králický
Sněžník. Trasa vede po turistické modré a v jejím závěru po červené, je dlouhá přes 10 km a kromě pramene
Moravy můžete nedaleko od cíle vidět známou sochu slůněte, u které se můžete rovněž vyfotit.

•

Vydáte-li se od vlakové stanice rovněž po modré, ale opačným směrem, po necelých 7 km pěší chůze dojdete
do malebné vesnice Branná, kde můžete najít wellness hotel v bývalém zrekonstruovaném zámku Kolštejn
a na náměstí cukrárnu s pravými Staroměstskými trubičkami.

•

Dalším turistickým cílem je Paprsek. Cesta vede od železnice po zelené značce, je dlouhá přes 7 km stále
do kopce a můžete na její trase rovněž navštívit nově zrekonstruovanou Dalimilovu rozhlednu

BLAHOŘEČENÍ MARIE PASCHALIS A DEVÍTI DRUŽEK
DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V SOBOTÍNĚ
Konečně. Konečně jsme se dočkali!
V loňském roce se objevila zpráva ve vatikánském tisku, že papež po pětiletém přezkoumávání podkladů
uznal mučednictví sestry Marie Paschalis a devíti družek.

DESET SESTER UMUČENÝCH BĚHEM SOVĚTSKÉ OKUPACE V POLSKU
Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic z Kongregace sester svaté Alžběty, které zahynuly
v Polsku během sovětské okupace na konci druhé světové války. Devět z nich je polského původu: Paschalina Jahn,
Maria Edelburgis Kubitzki, Maria Rosaria Schilling, Maria Adela Schramm, Maria Sabina Thienel, Maria Sapientia
Heymann, Maria Adelheidis Töpfer, Maria Melusja Rybka, Maria Acutina Goldberg. Maria Felicitas Ellmerer
se narodila v Německu. Všechny byly brutálně zavražděny vojáky Rudé armády na různých místech mezi únorem
a květnem 1945, když vykonávaly svou službu péče o nemocné a staré lidi. Věřící je okamžitě považovali
za mučedníky. Jejich hroby jsou dodnes cílem četných poutí.

V sobotu 11. 6. 2022 budou tyto řeholnice blahořečeny v polské
Wroclavi, o týden později 18. června ve 14 hod. poděkujeme
za blahořečení sestry Jahn Marie Paschalis při mši svaté v Sobotíně.
Celebruje otec arcibiskup Jan Graubner.
Dana Ponížilová
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ANTONIO RENDIĆ IVANOVIĆ

SVĚTEC MÉHO SRDCE

*2. prosince 1896 Sutivan, Chorvatsko
† 13. února 1993 Antofagasta, Chile
Antonio Rendić Ivanović, také známý pod
uměleckým pseudonymem Ivo Serge, byl lékař
a básník. V současné době probíhá proces jeho
beatifikace.
Antonio se narodil na ostrově Brač
v Chorvatsku ještě za Rakouska-Uherska. Ve věku
tří let se rodiče spolu s ním a jeho dvěma bratry
Mateem a Cayetanem vystěhovali do Chile. Otec
byl obchodník a usadil se v Antofagastě, velkém
přístavním městě na severu Chile. V blízkosti
se těžil ledek, pracovalo zde mnoho dělníků
z Chile, Peru a Bolívie. Doly patřily anglo-chilské
společnosti, ve skutečnosti zejména Angličanům.
Antonio studoval na anglické koleji
a obchodní škole v Antofagastě, později lékařskou
fakultu na chilské univerzitě, kde získal v r. 1922
doktorský titul. Ve stejném roce se oženil s Amy
Jenkin Richards z rodiny britských přistěhovalců.
Manželství zůstalo bezdětné.
Po studiích se vrátil do Antofagasty a byl nejprve lékařem důlní společnosti. V r. 1933 získal chilské
občanství a vstoupil do Lékařské společnosti Chile a r. 1984 se stal čestným členem Chilské akademie medicíny. Byl
také dlouholetým členem a předsedou oblastního Červeného kříže a lékařem Třetí hasičské roty. Jeho přezdívka
„lékař chudých“ nebo „apoštol pokorných“ hovoří jasně. Léčil denně 40–50 nemocných, většinou bez honoráře.
Honorář nebral, ani když je navštěvoval doma. Naopak, rozdával peníze a léky. Říkával: „Láska, která slouží bližnímu
s postranním záměrem, ztrácí celou svou morální hodnotu a ponižuje duchovně toho, na kom se takto praktikuje.“
Antonio byl nazýván „compadre Antonio nebo compadrito Rendić“, z latinského „cum patre – s otcem.“
Lidské otcovství se stává účastí a odrazem otcovství Božího, od něhož „pochází veškeré otcovství na nebi i na zemi“
(Ef 3, 15.). Antonio nemohl mít tělesné děti, ale Pán mu dal množství duchovních synů.
Měl svůj rozvrh dne. Ráno patřilo modlitbě, den službě chudým, večer modlitbě a psaní. Ráno vstával brzy
a od 6 hodin se modlil růženec a ranní modlitby s manželkou, dokud žila. Denně se účastnil mše sv. a přijímal
eucharistii.
Byl spisovatel a básník, sám o sobě prohlašoval, že musí psát, že je vnitřně nucen. Publikoval poezii
a poetické prózy pod pseudonymem Ivo Serge. Vydal 55 knih. Zdůrazňoval: „Někdy stačí jedno slovo, aby změnilo
běh života, nebraňme se je vyslovit.“
Každou neděli přispíval krátkým sloupkem do místních novin El Mercurio de Antofagasta. Měl velký smysl
pro povinnost, nechtěl své čtenáře zklamat. V dubnu 1989 (ve věku 92 let) musel podstoupit plánovanou operaci
žlučníku. Před nástupem na kliniku zanechal v redakci tři básně pro následující tři týdny, počítal totiž i s případnou
rekonvalescencí. Místní kněz vzpomíná, jak velký přínos pro něj Antoniovy básně znamenaly. Učil se z nich lásce
k Bohu, ke kříži, učil se obdivu k prostým věcem – slunci, větru či květinám.
Antonio je autorem textu hymny Antofagasty, hymny imigrantů a různých institutů a škol. Z jeho děl jasně
vyzařuje jeho hluboká víra. Své články psal ručně. Mnoho lidí je sbíralo a byly pak vydány knižně, některé přeloženy
do angličtiny, němčiny a srbochorvatštiny. Své básně tvořil většinou v noci, protože špatně spal, jen zhruba pět hodin
denně.
V r. 1953 získal za svou tvorbu státní literární cenu Zlatá kotva, vůbec první po jejím vzniku. Papež Pavel
VI. jej v r. 1963 vyznamenal řádem sv. Silvestra.
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Jeho poslední lyrické dílo Resurrexit ještě více než dřívější díla odhaluje duši kontemplující Boha a člověka.
Básník se blíží mystikovi, což Antonio sám přiznává, cítě se spřízněn duchovně nejen s Dantem,
ale i s Terezií Velikou, Janem od Kříže, sv. Ludvíkem z Granady a dalšími. Na otázku, zda je mystik, odpověděl sám
těmito verši:
Mystik? Snad ne.
Spíš jsem ten, kdo uviděl
Krev, která stále teče z otevřených ran
Miluji a uctívám s horlivostí Krista
A nacházím pokoj v jeho smutném pohledu.
A ještě jinde napsal: „Jsem zamilovaný blázen a miluji vše, co existuje, od nehmatatelného atomu po květy.
Jak spokojený bych byl, kdybych předtím, než navždy zavřu oči, mohl koktat: Pane, už nemám co dát ... dal jsem
všechno.“
Zemřel v Antofagastě dne 13. února 1993 ve věku 96 let. Jeho ostatky jsou uloženy na místním hřbitově
Antofagasta General Cemetery. Na počest Iva Sergeho se konají konference o jeho díle. Jméno Antonia Rendiće nese
jedna z hlavních městských tříd (Avenida Antonio Rendić) a také místní zdravotní středisko, hasičský sbor, lyceum
a univerzita, která každoročně uděluje cenu Dr.
Antonia Rendiće.
Jak dobře se hodí k Antoniu Rendićovi tato
slova papeže Františka: „Být učedníkem Páně
znamená mít trvalou ochotu přinášet druhým
Ježíšovu lásku, spontánně, kdekoli: na ulici, v práci,
na cestě.“
Proces svatořečení začal v září 2010.
Kandidáti svatosti jsou od určité fáze diecézního
procesu označováni termínem služebník Boží.
V Chile tento titul pro Antonia Rendiće používají již
od r. 2011.

Z básní Antonia Rendiće:
Děkuji ti, Pane, že existuješ,
Děkuji ti, Pane, že jsem naživu,
Děkuji Ti za každodenní chléb
A tu nevýslovnou radost
Být užitečný a sloužit.
Díky za všechno, za všechny,
Za to, že jsi udělal mé srdce
Útočištěm míru
A pramenem lásky.
Děkuji ti, Pane, že jsi mě naučil vidět toho,
Kdo mě potřebuje,
Kdo potřebuje můj úsměv,
Laskavé slovo nebo modlitbu.
Děkuji, děkuji, Pane!

Jsi-li na dně,
Podívej se do očí Ukřižovaného
A ony ti dodají sílu.
Pokud jsi ztratil naději,
Podívej se na rány na jeho rukou
A znovu ji nalezneš.
Jestliže jsi poskvrnil své srdce,
Ponoř své prsty do jeho krve
A budeš se cítit očištěn,
Nevinný jako novorozeně.

Anička Rozsívalová
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SYNODA O SYNODALITĚ V CÍRKVI
Od začátku roku se, alespoň v šumperské farnosti, rozběhla setkávání
synodálních skupinek. Požádali jsme členy některých skupinek o
krátkou reflexi setkání a přinášíme ji všem čtenářům. Do dalšího čísla
velmi rádi uvítáme postřehy a reflexi ze synodálních skupinek i z jiných
farností na adrese tamtam@hotmail.cz
SYNODA – synodální proces – přiznám se, že až do listopadu pro mě neznámé pojmy.
Pak ale přichází výzva: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk 16,15)
Přemýšlím: Tak se nabízí podaná ruka Ducha svatého?
Vnímám, jak je společnost rozdělená v mnoha směrech. Vnímám, že je třeba něco změnit. Ale jak? Jak se
přičinit? Slýchám, že každý má začít sám od sebe… a vtom přichází výzva ke společnému putování.
Bylo pro mě a pro mého manžela výzvou už to, že jsme začali navštěvovat úterní Manželské večery?
Když se dnes na toto naše rozhodnutí dívám zpětně, pak si říkám – asi ano, asi jsme byli ve správný čas
na správném místě. Nenásilně jsme čtyři manželské páry vytvořily skupinku, ve které si máme stále co říci i v době
procesu synody. Plynule jsme navázali na řešení a probírání témat, kterými jsme se zabývali od října loňského roku.
Umění NASLOUCHAT není vlastně zas tak těžké. Stačí nechat toho druhého dokončit myšlenku a sdělit ji.
Procházíme jednotlivé body, společně je rozvíjíme, ladíme a tím vnímáme, že naše cesta je součástí Božího díla.
Dagmar Ondráčková
Máme-li shrnout první setkání naší synodální skupinky do tří vět...
Bylo v první řadě milé a inspirativní. Je skvělé, že se sejdou lidé, kteří se třeba delší dobu neviděli nebo se
ani moc neznají, a přitom si mají co říci i mimo otázek Synody. Takže za naši skupinku to byl moc příjemně strávený
večer nad otázkami vztahu k jiným křesťanským církvím a už se těšíme na další setkání.
Martina Koukolová, Pavla Valentová
Ve skupince číslo 6 – téma dialog – se každý z pěti účastníků vyjádřil ke konkrétním oblastem, v nichž cítí
absenci nebo nedostatečnost dialogu: např. uvnitř farnosti nebo mezi jednotlivými křesťanskými církvemi. Také jsme
zmínili častou neobratnost či neschopnost církve vést dialog s „nevěřícím světem“, zároveň jsme ocenili ty členy
církve, kteří to dokážou. Zaznělo také, že nás světské prostředí (např. pracovní, ale i zájmové) nemálo inspiruje, jak
by se v církvi daly věci dělat lépe a otevřeněji.
Alena Havlíčková
Já jsem se v těch prvotních informacích moc nevyznal, a protože jsem se chtěl účastnit, vybral jsem si
nakonec 10. oblast: formovat se v duchu synodality. Protože jsem v té kapitolce byl sám, stal jsem se vedoucím a
měl jsem sehnat další účastníky. A tak jsme tam naše rodina.
Probrali jsme nějaké nápady, které by se asi mohly vejít do:
- neustálé učení se
- formace ke „společnému putování“
- uvědomění si vlastní sounáležitosti s církví – možnost působit na děti a mladistvé
Máme prodiskutovaný zajímavý nápad, který budeme ještě dál upřesňovat.
Jan Kamler
V našem společenství se scházíme pravidelně každý týden už 20 let. Všichni se dobře známe a navzájem si
pomáháme. V atmosféře dlouhodobě budované důvěry má tedy každý prostor otevřeně a bez obav sdělit ostatním
svůj názor. Proto i z prvního setkání nad tématy synody máme dobrý pocit a takto strávený čas vnímáme jako
užitečný. Věříme, že synoda může být přínosem i pro naši farnost.
Mimo jiné jsme se shodli na tom, že jsme spokojeni se všemi kněžími, kteří u nás jsou nebo byli. Fandíme
jim. Patříme už mezi starší farníky a v mnohém pro ně máme pochopení. Nemají to s námi věřícími snadné.
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Na naší farnosti se nám nelíbí např. to, že se lidé vzájemně nezdraví, po mši se rozprchnou, nikdo s nikým
nepromluví. Nezdraví ani mládež starší lidi.
Marie Macková
V synodální skupince číslo 8 se nás sešlo pět a z prvního setkání mám dvě zajímavé poznámky:
- synodální proces má naučit kněze mlčet a poslouchat, věřící má naučit mluvit o problémech místní církve.
- šumperský kaplan mezi nás přišel nikoliv jako kněz, ale jako farník, který chce s námi mluvit a slyšet naše
názory na to, jak by měla fungovat pastorační rada.
Tomáš Havlíček
Hlásí se vám pracovní skupinka č. 4 „Slavení“, tj. liturgie. Číslo čtyři provází i naše společenství, protože
jsme čtyři účastnice. Pokud mám ohodnotit naše středeční setkání, tak jsem z něj odcházela spokojená, popovídání
si s milými lidmi je vždy příjemné. Dle daných pokynů jsme se představily a řekly jsme si, co nás asi čeká v
následujících schůzkách. Poznámky k některým bodům nás už napadly hned, ale ponecháme je ještě, aby „uzrály“.
Samozřejmě jsme neopomněly modlitbu a každá si do příštího setkání promyslí dané otázky vyjádřené v návrhu
„Společného putování“.
Magdalena Šafaříková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 V DĚKANÁTU ŠUMPERK UKONČENA
V letošním roce proběhla Tříkrálová sbírka ve většině obcí klasickým způsobem, byla
možnost přispět i do statických kasiček. Ke dni 24. 1. 2021 bylo všech 183 pokladniček rozpečetěno
a spočítáno.
Děkujeme všem, kteří se i v této těžké situaci byli ochotni podílet na organizaci Tříkrálové sbírky. Místním
asistentům za organizování sbírky v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí za spolupráci při pečetění pokladniček
a následném počítání peněz a v neposlední řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv darem do sbírky přispěli.
Výtěžek

Obec
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad Desnou
Nový Malín

135 339 Kč
38 308 Kč
25 541 Kč
28 143 Kč
12 954 Kč
42 269 Kč
72 357 Kč
8 890 Kč
400 Kč
2 622 Kč
58 124
79 672 Kč

Počet
kasiček
16
13
4
2
2
7
9
2
3
1
10
24

Výtěžek

Obec
Olšany
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
CELKEM

28 473 Kč
6 054 Kč
5 900 Kč
5 497 Kč
93 468 Kč
34 607 Kč
23 730 Kč
149 505 Kč
103 976 Kč
6 757 Kč
16 138 Kč
978 724 Kč

Počet
kasiček
3
2
2
1
21
8
7
28
13
1
4
183

Celkový výtěžek z kasiček je 978 724 Kč.
Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které
je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny
při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří
zákonné režie sbírky.
Budeme tak moci opět podpořit osoby, které se ocitnou v nouzi, rozvoj terénní paliativní péče, Centrum pro
rodinu, Poradnu ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. S dalšími záměry Vás seznámíme během roku
2022, a to prostřednictvím našich stránek www.sumperk.charita.cz nebo na www.trikralovasbirka.cz.
Za Charitu Šumperk děkují Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT
...T E N T O K R Á T B L U D O V
Tentokrát jste vybrali Bludov. Moje první myšlenka byla: „Co chcete poznávat v Bludově?“ Vtipně se mi
tam vtírá věta, kterou (až na ten Bludov) známe z Janova evangelia: „Co z Bludova může vzejít dobrého?“ (A teď
prosím, ať se bludovští neurazí.)
Víte, vyrostla jsem v Šumperku, Bludov je první vlaková stanice na cestě do Olomouce, do Prahy, do Brna
a kdovíkam ještě. Nicméně vlaková stanice, kterou se projíždí, která nebývá mým cílem. Když jedete autem,
přejedete kopec, uvidíte hezký, ale pro turisty nepřístupný bludovský zámek, rybník a za chvíli už jste v Postřelmově.
Dávno jsou pryč ty doby, kdy jsem si na bludovský kopec jezdila měřit své síly na kole. Ne, že bych tento kopec
dnes nezdolala, ale rozumný cyklista se mu zdaleka vyhýbá pro veliký provoz.
Přijímám vaši nabídku a jedu poznávat jednu z nejbližších obcí našeho města, která při mých turistických
výletech zůstává mimo mé plánované trasy.
Polojasné, na leden teplejší počasí znovu nabízí cestu na kole. Ta moje vede přes Dolní Studénky a Sudkov
a směřuje nejdříve k rozhledně na Brusné. Zvláštně, moderně postavená rozhledna z roku 2015 je volně přístupná.
Tady se potkávám hned s několika lidmi. Dávám se do řeči s cyklistou, který se dnes prý stihl vykoupat v přírodním
koupališti Vlčí důl. Jím se tedy opravdu inspirovat nenechám!
Na Brusné jsem si všimla, jak je krásně vidět Praděd, jak jsou dnes hory ozářené sluncem.
Z rozhledny, které místní říkají Brusinka, pokračuji po žluté turistické značce. Je tady vybudovaná asi 4,5
kilometrů dlouhá naučná stezka Bludovská stráň s velmi zajímavě udělanými informačními tabulemi. Nenáročná
cesta vhodná i pro rodiny s dětmi. Pak už odbočuji na bludovský kopec ke kapli Nejsvětější trojice. I tady se nás
sešlo víc, slunečné počasí prostě umí udělat svoje. Co všechno je odsud vidět! Brusná, rozhledna Háj, kosteléček,
město Šumperk, Bludov, rozhledna Bukovka, ... Na obzoru zasněžené vrcholky Jeseníků a na opačné straně pak
mírnější Zábřežská vrchovina.
Dáme se do hovoru s manželi, kteří jsou až z Branné a na bludovském kopci se zastavili na své cestě autem.
Paní si ty krásy zvěčňuje svým foťákem. V tomto krátkém zimním dni sledujeme hlavně slunce, které se brzy začne
schovávat za lesy a za hory a obloha přestane být jen modrá. Vzájemně si předáváme radost z pomíjející krásy.
Pak už nasedám na kolo a mířím směrem na Bludoveček. Zatím sluníčko zmizelo za obzor, ale sledovaný
Praděd ještě nějakou chvíli na slunci zůstává.
Mám dnes v plánu projít se tam, kde jsem zas tolikrát nebyla, ke zřícenině hradu Bludov. Už v 15. století prý
byl tento hrad opuštěný, Kdybyste mě chtěli přesvědčit, že to, co tady vidím, jsou jen skály a kamení, na které lidská
ruka nesáhla, asi vám to uvěřím. I zde se mě dotýká skutečnost, že všechno pomíjí. Pak sestupuji zpět k místu, kde
jsem odložila kolo, a to už se téměř setmělo. Však domů je to jen kousek.
Na druhý den mám naplánovanou tu kratší, ale důležitější část svého výletu, kostel svatého Jiří a zde mši
svatou. Tentokrát volím cestu autobusem. Cestou ke kostelu nahlížím do Pradědova dětského muzea. Pradědovo
muzeum – zajímavě udělaná herna pro celou rodinu. Vnitřní prostory hlavně pro nepříznivé počasí a pro teplé dny
vhodně upravená zahrada.
To už jsem jen kousek od kostela. Za kostelem hledám a nacházím Nezamrzající rybníček. Pán, který zde
bydlí, potvrzuje, že opravdu nikdy rybníček neviděl zamrzlý.
Ještě zbývá čas do mše svaté a já se snažím poctivě splnit vámi zadané úkoly. Kostel prostorný, jednolodní,
ne velký, ne malý. Fresky na vysokém stropě i na bočních stěnách. Přijďte si ho také prohlédnout, stojí to za to.
Pak řeším problém, odpověď na otázku, kdo že jsou ti svatí na zdejších vitrážích. Je zimní večer a světla
zvenku proniká jen poskrovnu. No, nechám si místními poradit. Poslední otázkou je, co najdeme ve venkovním
areálu kostela. Vycházím ven a hledám. A hele, zatímco za slunečného dne barevná okna někdy malují obrazy
na stěny kostela uvnitř, v nočních hodinách jsou obrazy světců na oknech dobře viditelné zvenčí. Čtu v tom Boží
vzkaz, že my křesťané bychom měli být světlem pro lidi zvenčí, kteří ve svém životě třeba zrovna procházejí tmou.
Na kůr s varhanami se vchází zvláštními dveřmi. To bych nebyla já, kdybych nebyla zvědavá,
odkud se v kostele zpívá. Nahoře se zdravím hned s několika známými, se kterými se občas potkáme na kůru
v Šumperku. A tuto mši svatou v Bludově mně dovolili odzpívat. Lidi, já tak ráda zpívám!
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Po mši je příležitost ztišit se k adoraci. Já jsem tomu moc ráda, že mohu takto dobře využít čas. Jinak bych
musela někde venku čekat na autobus. A taky jsem moc ráda, že tady dnes nejsem na kole. Od včerejška se hodně
ochladilo. Také přibylo mraků a zdaleka nebyla taková viditelnost. Jenomže dnes nepozoruji hory a stráně a na
sledování interiéru kostela je viditelnost opravdu dostatečná.
Jakže jsem to začínala? Co chcete poznávat v Bludově, že?
Věřím, že jste se mnozí také nechali inspirovat a tuto obec jste navštívili. A jsem si docela jistá, že jste
při svém poznávání stejně jako já objevili mnoho věcí, o kterých jste nevěděli nebo které jste dosud míjeli
bez povšimnutí.
Renata Rusnáková

Drazí, skoro před deseti léty, v prosinci 2012 jsem v našem časopise odpovídal na otázky ohledně křtu.
Otázek bylo víc, pokud máte doma archivní Tam&Tamy, můžete se k nim vrátit. Já bych se dnes chtěl vrátit ke dvěma
z nich a pak doplnit o něco, co je aktuální dnes, v čem nastal určitý posun.
Nejprve dva citáty staré deset let pro připomenutí základního problému.
• „Pane faráři, my bychom chtěli pokřtít dítě, ale neměli jsme svatbu v kostele, je to možné?“
Odpověď je složitější, ale ne jednoznačně negativní. Jedinou podmínkou křtu dítěte je totiž záruka křesťanské
výchovy. Jde o jednoduchou jistotu, že křest není událostí, kterou všechno začne a skončí. Musí tam být alespoň
naděje, že někdo pokřtěné dítě povede k víře. Pokud rodiče odmítají sňatek, je na místě otázka, zda svou víru berou
vážně a zda dítě povedou k Bohu alespoň s něčí pomocí… Někdy ale církevní sňatek prostě mít nemohou.
To všechno lze vyřešit až při osobním rozhovoru a ve většině případů to nebude automatická překážka. Problémem
je, když někdo chce tyto věci řešit po telefonu, což se často stává … Nedostane jednoznačnou odpověď a je zván
k osobnímu setkání.
• „A jak to vlastně je s tou přípravou? Kolik těch sezení musí být?“
Když slyším tuto otázku, mám chuť odpovědět, že aspoň dvacet, i když tím bych potrestal hlavně sám sebe. Opravdu
to záleží na stavu náboženských znalostí a víry konkrétních rodičů. Dle směrnic našich biskupů by měla příprava
obsahovat nejméně čtyři setkání věnované základním pravdám víry, desateru, svátosti křtu, křesťanské výchově
a samotnému obřadu. Samozřejmě je tu mnoho určujících faktorů. Pokud jsou rodiče praktikující katolíci, chodí
do kostela a ke svátostem, navíc třeba křtí už druhé nebo třetí dítě a přípravu mají za sebou v minulosti, není nutné ji
celou opakovat. Pokud ale rodiče neumí ani Otče náš, musí počítat s přípravou delší. Je to na uvážení duchovního
správce a ochotě a časových možnostech rodičů. Rozhodně ale není čeho se bát. Je to vždy příležitost získat víc
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znalostí, ptát se na otázky spojené s katechismem
či křesťanskou výchovou, mnohdy aspoň trochu dohnat to, čeho
se rodičům nedostalo v jejich vlastní rodině v náboženské
oblasti. Zkušenost říká, že právě příprava ke křtu dítěte byla
mnohdy okamžikem, kdy se lidé přestali bát kněze, kostela,
farnosti, věřících lidí a křest dítěte byl začátkem obnovy jejich
vlastního náboženského života. Místo a formy přípravy jsou na
domluvě s konkrétním knězem. Většinou se konají na faře,
někdy ale kněz zajede i do domu či bytu rodičů, sám jsem to
mnohokrát dělal. Všem, kteří se přípravy bojí, říkejte, že není se
čeho obávat a vhodně je povzbuďte.
Takto jsem psal kdysi a stále to platí. Ovšem zkušenost
minulých let ukazuje, že příprava před křtem dětí mnohým
nepomohla k jejich osobní cestě k víře či náboženské praxi.
Většině nesezdaných rodičů také nepomohla k pochopení,
jak je podstatné pro jejich vztah a život i výchovu děti uzavření
sňatku. Proto se hledalo dál. A někteří kněží si vzpomněli
na starobylé pravidlo: verba docent, exempla trahunt – slova učí,
příklady táhnou. A pokusili se, tak jako to děláme při přípravě
na manželství, o spolupráci s věřícími rodinami také
při přípravě na křest dětí. A ve velké míře se to osvědčilo. Velká
část z nich se rozhodla pro církevní sňatek, zapojila k životu
věřících rodin ve farnosti, oživila osobní víru.
Samozřejmě se to neobešlo bez brblání: „zase nějaké nové požadavky“, „zas nějaké překážky“ atd. Jenže
podobně je to u přípravy na svatbu. Mnohé páry berou setkání s manželským párem jako „nevyhnutelnou obtíž“,
pak ale jsou rádi, že tam byli a říkají, že nečekali, že to bude pro ně tak zajímavé a přínosné. Dokonce se stává,
že si domlouvají nějaká setkání navíc či přicházejí pro radu dokonce i po svatbě.
Proto se od letošního roku tento způsob přípravy církevně nesezdaných rodičů, kteří žádají o křest dítěte,
stává pravidlem. Podle rozhodnutí otce arcibiskupa všichni tito rodiče mají (stejně jako předtím!) absolvovat čtyři
přípravná setkání. Dvě ale jsou s knězem a další dvě s věřící rodinou. Většinou se jedná o manželské páry, které to
už dělají pro snoubence. Nemusí to ale tak být. Byli bychom rádi, kdyby se k této službě druhým připojili další.
Existují manželé, kteří si netroufají vést přípravu před svatbou. Připadá jím to moc náročné a zodpovědné. V tomto
případě by ale byli ochotni to zkusit. Pokud patříte mezi ně, přihlaste se Lence Špatné z Centra pro rodinu. Bude to
velká pomoc. Oč jde? Jde hlavně o svědectví, že vzít se není na překážku pravé lásce a že žít víru i s dětmi není něco
nemožného a podivného. Pokud bude to setkání v přátelském duchu, určitě mnohé osloví. Pamatujme, že pro některé
to bude vůbec první v životě blízké setkání s věřící rodinou! Samozřejmě tato dvě setkání mají daná témata, jakousi
osnovu: nemůžete tam sedět a jen na sebe koukat a přemýšlet, co byste tak řekli. Ale je to jen základ, který lze uchopit
na mnoho způsobů.
Téma prvního setkání je: Víra a vztah k Bohu v rodině. Kdo je pro nás Bůh aneb osobní vzor rodičů v rámci
předávání víry dětem, společná modlitba v rodině, vzájemná pomoc, možnosti zapojení rodiny do života církve.
Druhého: Budujeme trvalý partnerský vztah. Rozdíly mezi mužem a ženou, emocionální potřeby partnera,
komunikace aneb Na formě záleží, co si nesu z rodiny aneb Představy o rodině, přínos svátosti manželství pro všední
život.
Budu rád, když se tento posun v praxi příprav na křest ujme a přispěje k dobru rodin. Všem z vašich rodin či
známých, kteří jsou v takové situaci a čekají dítě, se pokuste to vysvětlit a zmírnit obavy. A také modlete se za ně a
také za ty, kteří už dlouho věnují kus svého času, srdce a svého „rodinného prostoru“ snoubencům. Tato „novota“ je
i pro ně výzvou a náročným úkolem.
P. Slawomir Sulowski
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

Obrat v životě Macaria a dalších
„Například jsem tam přivedl Macaria. Zeptal se otce Pia, jestli se mnou může natočit jednu komedii. Otec mu
odpověděl: ‚Samozřejmě, že můžeš. Stačí, že už nebudeš hrát v těch oplzlých představeních, v nichž jsi účinkoval
doposud, jinak už mi nechoď na oči.‘ Kolem tehdy stálo hodně lidí a oba jsme byli známé osobnosti. Otec Pio toho
využil, obrátil se k nám, ale řekl silným hlasem: ‚Snažte se udělat si trochu dobré jméno, protože zatím se vám to
moc nepodařilo.‘
Macario pak úplně změnil život. Později jsme spolu zajeli i do Lurd. Okouzlily ho modlící se zástupy lidí,
které tam viděl. Večer mi řekl: ‚Carlo, dáme spolu růženec.‘ Vypadá to jako výmysl, ale je to čistá pravda. Lidé
v jeho okolí nevyznávali jeho hodnoty, ale takový byl Macario po setkání s otcem Piem. Byl to dobrý člověk, měl
živou víru. Spolu se mnou vykonal i pobožnost prvních pátků v měsíci, což znamenalo zúčastnit se po devět měsíců
na první pátek mše svaté a jít ke svatému přijímání.
K otci Piovi jsem doprovodil též Elsu Merlini, Lisu Gastoni, Leu Padovani, Silvanu Pampanini a mnoho
dalších hereček.
Také Tini Scotti tam byl se mnou a na své setkání s otcem Piem rád vzpomínal. Jednou byl v Syrakusách,
a když slyšel o plačící soše Panny Marie, zašel se na ni též podívat. Napsal mi pak důležitý dopis, který mám dosud
schovaný. Píše tam, že osobně viděl Madonu plakat, a svěřil se mi: ‚Poklekl jsem a modlil jsem se intenzivně
i za tebe, který tak miluješ otce Pia a následuješ Pána, modlil jsem se za všechny. Drahý Campo (familiárně
Campanini), děkuji ti za všechno, co jsi mi kdy řekl, pamatuj na mě ve svých modlitbách. Tvůj Tino Scotti.‘
Walter Chiari, můj drahý kolega a skutečný bratr v Kristu, s nímž jsem uskutečnil stovky vystoupení, sice
nikdy za otcem Piem nedojel, ale byl hluboce věřící a hodně se modlil. Nechtěl jet k otci Piovi, protože se považoval
za nehodného. Třikrát jsme se společně vydali na cestu do San Giovanni Rotondo, ale vždycky, když jsme přijeli
do Foggii, Walter utekl. Říkával: ‚Vím, že když dojedu tam nahoru, budu muset změnit život, a já ještě nejsem
připraven to udělat.‘“
Váhavý Totó
„Další, kdo měl jet za otcem Piem, ale nikdy se k tomu neodhodlal, byl slavný herec z Neapole zvaný Totó.
Často jsme si o otci povídali. Poslouchal s velkým zájmem a opakovaně mi řekl: ‚Vezmi mě k němu!‘
Jednou se konečně naskytla příležitost. Oba jsme měli volno a mohli jsme si naplánovat cestu. Kontaktoval
jsem ho, abychom si domluvili čas odjezdu. Chvíli mlčel a pak mi upřímně řekl: ‚Carlo, já nemohu jet za otcem
Piem. Nejsem připravený. Mám určité choutky, kterých se nedokážu zbavit. Až přejdou, pojedu za otcem Piem.‘
Ve snaze ho povzbudit jsem mu odpověděl: ‚Poslouchej, v rádiu říkali, že denně na světě umírá dvě stě padesát
tisíc lidí a že třicet procent z nich umírá náhle. Proto je pro tvou duši nebezpečné takhle kalkulovat.‘ Totó byl hodně
pověrčivý, takže mě okřikl, ať nemaluji čerta na zeď. Ale o otci Piovi už dál nemluvil.
Za otcem Piem přijel i slavný herec Franco Scandurra, který jím byl hodně obdarován a potom též vykonal
hodně dobrého; dále herec Enrico Luzzi, ale také velký fotbalista Benito Lorenzi, který měl přezdívku „Jed“. Kvůli
svým rodičům se vydal za otcem Piem i Nino Manfredi.“
Togliattiho lékař
„Mimořádné vztahy s otcem Piem měl i profesor Mario Spallone, slavný lékař Togliattiho a vlastník kliniky
Villa Gina v Římě, kde se léčili nejvýznamnější socialisté a komunisté. (Pozn. překl. – Palmiro Togliatti byl známý
italský politik a vůdce Komunistické strany Itálie; zemřel r. 1964.)
Všichni si mysleli, že komunista Spallone nebyl věřící, ale on svým způsobem v Boha věřil. Jak mi sám
vyprávěl, s otcem Piem byl ve spojení od začátku své medicínské kariéry. Řekl mi, že když byl ještě mladým lékařem
a volali ho v noci k pacientům, pokaždé s ním jela též manželka a jejich pes. Jednou v noci jel však sám. Po pár stech
metrech si všiml, že na sedadle vedle něj sedí kněz s plnovousem a poznal v něm otce Pia. Jeho fotografii viděl
v novinách, které o něm v těch dnech psaly.
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Otec mu řekl: ‚Jedeš navštívit nemocného, který bydlí na té a té adrese. Najdeš tam stařečka a jeho ženu,
rovněž v pokročilém věku. Žijí ve veliké bídě. Řeknu ti jeho diagnózu a jak ho léčit, pokud chceš, aby se uzdravil.‘
Profesor Spallone překvapeně hleděl na člověka, který se mu zjevil v autě, a kladl si otázku, jestli se mu to nezdá.
Chtěl se ho dotknout rukou, aby zjistil, je-li to skutečně on, ale otec Pio zmizel. Spallone si řekl: ‚Byla to jen
halucinace.‘
Když dorazil na uvedenou adresu, našel všechno tak, jak mu to ten přízrak předpověděl. Stařeček byl nemocný
a pečovala o něj manželka, která byla také v letech a churavá. Z toho, co viděl, bylo zřejmé, že jsou na tom hodně
špatně.
Pod vlivem zážitku v autě jen zopakoval, co mu řekl otec Pio, a naordinoval léčbu podle jeho rady. Když si
myl ruce, slyšel, jak si oba staroušci něco špitají. ‚Co se děje?‘ zeptal se. A stařenka odpověděla: ‚Pane doktore,
vy určitě těmto věcem nevěříte. Můj manžel je nemocný už dlouho. Obešli jsme řadu lékařů, až jsme se ocitli úplně
bez peněz. Ztratili jsme už naději. Ale před pár dny se mi ve snu zjevil otec Pio a řekl mi, že nás navštíví mladý lékař
a manžela vyléčí. Otcův popis mladého lékaře sedí právě na vás. Tak jsem spokojená, protože teď vím, že se manžel
uzdraví.‘ A tak se také stalo, stařeček se vyléčil.
Profesor Spallone na tuto událost nikdy nezapomněl. Opakovaně mi ten příběh vyprávěl. Měl už dospělého
syna, který nebyl pokřtěný, a on ho chtěl dát pokřtít. Požádal mě, abych mu šel za kmotra. Na křtiny jsme se vydali
s manželkou, a když jsme šli po schodech ke kostelu, obklopila nás silná vůně růží. ‚To je otec Pio, chce jen, abys
věděl, že je tu s tebou,‘ řekl jsem profesorovi.
‚Nevykládej!‘ odsekl mi a rozběhl se za paní před námi, aby si k ní přivoněl.
Ta mu však řekla: ‚Jdu na mši svatou, do kostela voňavku nikdy nepoužívám.‘“
Televizní moderátor Mario Riva
„Mario Riva patřil v padesátých letech k populárním televizním moderátorům, ale měl vážné rodinné
problémy. Odešel od své ženy a žil s jednou herečkou. Byl věřící, ale kvůli tomu nemohl přistupovat ke svátostem
a hodně ho to trápilo.
Jednoho dne mě požádal, jestli bych mu nenapsal pár řádek jako doporučení k otci Piovi. ‚Není třeba,‘ řekl
jsem mu, ‚u otce Pia žádná doporučení nepomáhají.‘
Když přijel do San Giovanni Rotondo, potkal skupinu kněží, mezi nimiž byl i otec Pio. Oslovil je: ‚Jsem přítel
Campaniniho, přijel jsem, abych se setkal s otcem Piem.‘
Otec Pio na to: ‚A co od něho chceš?‘
Mario Riva: ‚Chtěl bych ho vidět.‘
Otec Pio odvětil: ‚Hm, tak se na mě podívej. Dá se říct, že jsme se viděli.‘
Zmatený Mario vytáhl z kasy svitek desetitisícových bankovek a řekl: ‚Viděl jsem vaši nemocnici a chtěl bych
na ni přispět.‘ Otec vzal pero, které měl Mario v náprsní kapse, a na jednu z těch bankovek napsal: ‚Rivo, už jsi
přistál na břehu.‘ (‚Riva‘ znamená italsky břeh – pozn. překl.)
V tom zasáhl otec Daniel: ‚Je to přítel Karlíka (Carletto, Carlo familiárně) a musí odejít, aniž ho vyzpovídáte?‘
‚Nemáš tušení, jak má tenhle nešťastník zamotaný život,‘ řekl otec a odešel.
Zdánlivě otec Pio nejednal s Mariem Rivou zrovna nejlépe, ale nikdy na něho nezapomněl. Jeho výčitky nebyly
projevem pohrdání a odsouzení, nýbrž lásky. Jednoho dne jsme se s Mariem setkali v Kongresovém paláci v římské
čtvrti EUR, kde jsme přebírali cenu Zlatá maska. Byli tam všichni: Magnani, Totó a mnoho dalších herců. Když mě
Mario Riva uviděl, běžel mi v ústrety a volal: ‚Jak se daří otci Piovi? Když se s ním uvidíš, řekni mu, že Mario Riva
se každý večer modlí, aby na mě nikdy nezapomněl.‘“
Fausto Coppi u otce Pia
„Přísně zacházel otec Pio i s cyklistou Faustem Coppim. Přijel do San Giovanni Rotondo spolu s manželkou,
lidé ho poznali a obklopili ho s prosbami o autogram. Otec Pio vyšel z kláštera a když ho spatřil, přišel k němu
a nahlas řekl: ‚Kde je paní Coppi?‘ Všichni se rozhlíželi a z davu vystoupila cyklistova manželka. Otec Pio jí řekl:
‚Paní Coppi, dej si pozor, aby tě neodkopl.‘ Všichni se smáli, protože si mysleli, že jen žertuje. Avšak jen o sedm dní
později Fausto opustil manželku a odešel za svou ‚dámou v bílém‘. (Giulia Occhini, tzv. dáma v bílém, tím způsobila
společenský skandál na počátku roku 1950; tato aféra se dočkala několika uměleckých adaptací – pozn. red.)
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Jenže otec Pio na něho nezapomněl, neustále mu posílal svá varování. Několika cyklistovým přátelům řekl:
‚Řekněte Faustovi, že pokud se nevrátí zpátky k rodině, ruka Páně na něho tvrdě dopadne.‘ O pár dní později utrpěl
Fausto Coppi během tréninku vážný pád, při němž si zlomil pánev.
Napomenutí otce Pia působila ve Faustově srdci. Velký šampion pochopil, že se vůči své ženě a dceři hodně
provinil. Po jeho smrti mi řekl Enrico Bassano, šéfredaktor časopisu Secolo XIX, Janovan a Faustův přítel: ‚Carlo,
Fausto se chtěl už několik měsíců vrátit k manželce a jen čekal na vhodnou příležitost, aby dal svůj život
do pořádku.‘“
Obrácení slavného sochaře
Dalším významným člověkem, na jehož obrácení měl zásluhu otec Pio, byl sochař Francesco Messina. Byl to
legendární umělec, jeho sochy, některé stejně velkolepé jako ty Michelangelovy, se vepsaly do dějin umění dvacátého
století. Jedna z nich je téměř čtyřmetrová, ztvárňuje papeže Pia XII. a stojí v bazilice sv. Petra v Římě, vedle
vrcholných děl Buonarottiho, Berniniho a Canovy.
Messina se obrátil na vrcholu své slávy. I jeho obrácení bylo zvláštní a překvapivé. Sochař mi vyprávěl svůj
příběh: „Měl jsem v Janově výstavu soch ve výstavní síni na náměstí De Ferrari. Jednoho večera mě přátelé pozvali
s manželkou na večeři. Hostitelé měli otce Pia ve velké úctě a dlouze mi o něm vyprávěli. Paní domu měla na stole
řeholníkův životopis s jeho velmi výraznou fotografií na obálce. Vzal jsem knihu do ruky a dlouho jsem pozoroval
ty pronikavé oči. ‚Musím se s ním seznámit,‘ řekl jsem nahlas. Celý večer jsem poslouchal jejich vyprávění
a nedokázal jsem myslet na nic jiného, než na otce Pia.
Slyšel jsem o něm mluvit i při jiných příležitostech a toužil jsem ho poznat. Pokaždé mě však poněkud zchladil
fanatismus těch, kteří o něm mluvili. Nemluvili o ničem jiném než o vůních, které cítili, když na něho mysleli;
o zjeveních a tajemných bilokacích; o daru čtení myšlenek a o podobných věcech. Moje racionální mysl se bouřila,
i když cosi uvnitř mě k němu velmi přitahovalo.
Vždycky se pak říkalo, že mě obrátil otec Pio, ale není to úplně pravda. Nebyl jsem ateista, věřil jsem v Boha,
i když jsem byl velký hříšník. Díky otci Piovi jsem se ‚znovu narodil‘, mohu-li se tak vyjádřit.
Narodil jsem se na Sicílii ve městě Linguaglossa. Moje rodina byla velice chudá, proto jsme se ještě v dětství
přestěhovali do Janova. Už v deseti letech jsem začal pracovat. Moji rodiče neměli na výchovu ve víře čas.
Po narození mě pokřtili, ale žádnou další svátost jsem už nepřijal. Přesto mě Ježíš stále přitahoval. V pubertě jsem
sám přečetl evangelia a několik knih o Kristu. Ježíše jsem považoval za svého přítele, za kamaráda, který mi rozumí.
Když na mě dolehla období velkého smutku, chodíval jsem do kostela a svým způsobem jsem se modlil.
Tak jsem vyrůstal. V jistém životním období jsem začal žít s jednou ženou, která však nebyla svobodná,
a tak jsem své postavení v církvi ještě zhoršil. Milánský kardinál Ildefonso Schuster, který byl podle mě světec,
mě měl velmi rád a věděl o mně všechno. Častokrát mi opakoval: ‚Pro tebe církev nemůže udělat nic.‘
Shodou okolností se později moje situace znormalizovala, během války jsem měl svatbu v kostele. Předtím
jsem však musel přijmout svátost eucharistie a svátost biřmování, protože, jak už jsem řekl, kromě křtu jsem žádnou
jinou nepřijal. Z pohledu církevního práva jsem se stal tedy normálním křesťanem. Věřil jsem, přijímal svátosti,
ale i nadále jsem byl velký hříšník. Víra neměla žádný dopad na můj praktický život. Myslel jsem jen na svou slávu
a úspěch, byl jsem pyšný, marnivý a sobecký.
Když jsem tehdy v Janově slyšel vyprávět o otci Piovi, v ruce držel jeho životopis a hleděl na jeho fotografii,
cítil jsem velkou nespokojenost. Především mě znejistěly tajemné rány, které měl otec na rukou, na nohou a v boku,
o nichž se říkalo, že jsou podobné jako u Ježíše Krista. Věděl jsem sice o negativním stanovisku církve či Svatého
oficia k těmto ranám, ale také jsem zaznamenal, že řada známých kněží je považovala za pravé. Četl jsem
i o výzkumech slavných lékařů, kteří došli k závěru, že jde o fenomén, jenž rozhodně nemá co do činění s hysterií.“

Noční telefonát
„Toho večera jsem se vrátil do hotelu velmi zneklidněný. V noci jsem nemohl usnout, jen jsem se v posteli
převaloval a myslel na otce Pia. Doslova mě pronásledovala ta fotografie, kterou jsem viděl na obálce knihy. V pět
hodin ráno se stalo něco, co ještě zvětšilo mé napětí a neklid, až jsem se naštval. Snažil jsem se aspoň na chvíli
zdřímnout, abych si trochu odpočinul, když náhle zazvonil telefon. ‚Kdo to jen může být, v tuhle hodinu?‘ ptal jsem
se v duchu.
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Recepční se omlouval a řekl mi, že ten člověk velmi naléhá. Rozmrzele jsem řekl: ‚Tak mi ho přepojte.‘
Ve sluchátku se ozval doktor Saltamerenda. Znal jsem ho od dětství, ale později jsem s ním ztratil kontakt.
Mluvil velmi zvláštně. Říkal, že ho včera večer, když procházel náměstím De Ferrari, náhle zasáhla vůně otce Pia.
Ta věta mě strašně rozčílila: ‚Čím se vlastně živíte? Prodáváte snad voňavky otce Pia?‘ vykřikl jsem.
Saltamerenda odpověděl: ‚Nemějte mě za blázna. Možná jsem blázen, ale ne v tomto případě. Řekl jsem vám,
že když jsem procházel náměstím De Ferrari, ucítil jsem vůni toho svatého řeholníka. Většinou ji lidé cítí, když mu
otec něco chce, a tak jsem se ptal sám sebe, proč jsem ji ucítil právě na tom místě. Poodešel jsem několik metrů
a vůně zmizela. Vrátil jsem se zpátky na stejné místo a znovu jsem ji ucítil. Rozhlédl jsem se a spatřil jsem plakát
k vaší výstavě. Ověřil jsem si to opakovaně a bylo to skutečně tak: vůni otce Pia jsem cítil jen před tím plakátem
k vaší výstavě.‘
Saltamerenda pokračoval: ‚Vrátil jsem se ihned domů a nemohl jsem zamhouřit oka. V srdci jsem cítil, že vám
musím zatelefonovat a upozornit vás na to. Bránil jsem se tomu až do této chvíle. Volám vám, neboť jsem si jistý,
že vás chce otec vidět. Musíme zajet do San Giovanni Rotondo.‘
Poslouchal jsem jeho vzrušené povídání a kypěl ve mně hněv. Způsob vyjadřování toho člověka byl pro mě
nepřijatelný. Když mluvil o té vůni, měl jsem chuť mu praštit se sluchátkem. Ale něco mi v tom zabránilo. Nakonec
jsem mu řekl: ‚Nemohu teď odjet do San Giovanni Rotondo, mám spoustu povinností. Musím jet okamžitě do Milána.
Zavolejte mi příští týden a uvidíme, jestli budu mít čas.‘
Ráno jsem vstal, vzbudil manželku a požádal jsem ji, aby sbalila zavazadla, že se vracíme do Milána. Myšlenky
na ten podivný telefonát mi však zněly v hlavě, nedokázal jsem se jich zbavit. V Miláně jsem měl hodně naléhavé
práce. Vrhnul jsem se do ní po hlavě, ale ty myšlenky mě neopouštěly ani na chvíli.
Večer jsem šel brzy spát, ale nemohl jsem usnout, musel jsem myslet na otce Pia. Po druhé zcela probdělé noci
jsem to vzdal. Podrážděně jsem zatelefonoval Saltamerendovi a řekl jsem mu: ‚Ten tvůj řeholník mi nedá spát. Musím
za ním zajet.‘ A tak jsme naplánovali cestu.“

„Nemusíš nic říkat“
„Za pár dní jsme sedli do auta a pozdě večer jsme přijeli do San Giovanni Rotondo. Tou dobou už otec nikoho
nepřijímal, ale doktora Saltamerendu znali, a tak nás pustili do kláštera. Když nás otec spatřil, řekl Saltamerendovi:
‚Ty jsi ještě tady, ty otravo?‘
Pak se obrátil na mě: ‚A co tu chceš ty?‘
‚Chtěl bych se s vámi seznámit,‘ odpověděl jsem. ‚Už dlouho po tom toužím. Jsem šťastný, že tu mohu být.
Odevzdávám se do vašich rukou.‘
‚Tak to jsi skutečně v dobrých rukou,‘ opáčil otec ironicky. Pak nám pokynul, abychom šli do kostela
ke zpovědi. Nechtěl jsem se zpovídat, u zpovědi jsem nebyl od doby, kdy jsem se ženil. Nevěděl jsem, co mám říkat,
nebyl jsem připravený. Chtěl jsem protestovat, ale otec už odešel. Nezbývalo než jít za ním do kostela. Když otec
Pio přišel, šel jsem k němu s tím, že nejsem připravený. Řekl mi však hlasem, který nepřipouštěl odpor: ‚Ty mi
nemusíš nic říkat. Jen odpovídej na mé otázky.‘ A zavedl mě ke zpovědnici.
Poklekl jsem a on začal mluvit. Vyprávěl mi o mém životě, jako kdyby mi četl v hloubi duše. Připomínal mi
události, myšlenky, skutky, které jsem udělal a nikomu jsem je nikdy neodhalil. Mluvil vážně, s bolestí, ale zároveň
s nesmírnou laskavostí. V tónu jeho hlasu nezazněla sebemenší výčitka. Vyvedlo mě z míry, že o mně ví všechno,
ale zároveň jsem byl šťastný.
To setkání mě proměnilo. Otec Pio mi prostými, ale účinnými slovy ukázal pravé životní hodnoty. Od té doby
se můj život změnil. Stal se mým životním průvodcem, pod jeho pohledem jsem vážil každý skutek a celou svou
uměleckou tvorbu. Za svůj dlouhý život jsem se setkal s mnoha slavnými lidmi, s úžasnými vědci, génii, umělci,
papeži, králi i vládci. Setkal jsem se též s lidmi obdařenými velkými ctnostmi. Nikdo mě však nezasáhl tak hluboce
jako otec Pio. Z řeholníka se stigmaty na rukou vyzařovalo neodolatelné kouzlo, v jeho přítomnosti jsem se cítil
v bezpečí.“
pokračování příště
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