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Milé sestry, milí bratři, otevíráte nové číslo 

děkanátního časopisu a rád bych vás oslovil 

a povzbudil k jeho přečtení, protože to může být zdroj 

inspirace k prožívání dnů, které jsou před námi.  

Je třeba říci, že se nacházíme v období, které 

provází velká nejistota. Jsou ohroženy mechanismy, 

které zajišťují fungování společnosti u nás i na celém 

světě. Jak z této nejistoty vykročit? Možná nám k tomu 

může pomoci období liturgického roku, které před 

námi stojí jako úkol i jako výzva. Mám na mysli 

počátek svatopostní doby, kdy o Popeleční středě 

můžeme vzít vážně příležitost ke změně svého života, 

pokud zaslechneme výzvu proroka Joela: „Roztrhněte 

svá srdce, ne pouze šaty.“ 

Ale ještě dříve, než do postní doby vstoupíme, 

je před námi Světový den nemocných, který je 

stanoven na den, kdy se poprvé Matka Boží zjevila 

v lurdské jeskyni Bernadettě Soubirous, tedy 11. února. 

K tomuto dni, jako již tradičně, i letos píše papež 

František Poselství ke Světovému dni nemocných, 

které není určeno jen nemocným, ale všem křesťanům, 

a slouží k zamyšlení, jak jsme připraveni sdílet úkol 

služby našim bratřím a sestrám, které postihla nemoc a 

utrpení.  Doporučuji toto poselství k rozjímavé četbě.  

Nemoc, utrpení a hřích mohou být tedy tématy, 

kterým můžeme věnovat pozornost v přípravě 

na slavnost Velikonoc, tedy v postní době. Jsou to 

témata obtížná a není cílem se jimi zabývat proto, 

abychom upadali do frustrace či zoufalství. To ani není 

smyslem postní doby. Myslím, že je tomu spíše 

naopak. Zabývat se věcmi, z nichž vyplývá naše vlastní 

slabost a ubohost, nás může přivést k pravdivému 

pohledu do vlastního nitra, kde pohledem víry 

nalezneme také zdroj vítězství, ke kterému se upírá 

naše naděje.  Právě kvůli nemoci, utrpení a hříchu přijal 

všemohoucí Bůh lidský úděl a smrt, aby nás vysvobodil 

z pout. S pohledem na Ježíše – Spasitele můžeme 

vstoupit do našeho postního úsilí o změnu, která nás 

přivede až k triumfu jeho zmrtvýchvstání. 

Bude to On, komu dáme prostor, aby měnil naše 

srdce, a postní doba tak může ztratit pachuť 

pochybného odříkání, ve kterém nám mnohdy schází 

opravdovost úmyslu. 

Přeji vám, ať doba postní, do které v tomto 

měsíci vstoupíme, je pro vás obdobím milosti 

a požehnání. 

František Klíč, jáhen

 

2. únor  svátek Uvedení Páně do chrámu 

3. únor  sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 

5. únor  památka sv. Agáty, panny  

  a mučednice 

6. únor  památka sv. Pavla Mikiho a druhů, 

  mučedníků 

7. únor  5. neděle v mezidobí 

8. únor  sv. Jeronýma Emilianiho 

10. únor památka sv. Scholastiky, panny 

13. únor sobotní památka Panny Marie 

14. únor 6. neděle v mezidobí 

17. únor Popeleční středa 

21. únor 1. neděle postní 

22. únor svátek Stolce sv. Patra, apoštola 

28. únor 2. neděle postní 
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MŠE SVATÁ XI. 
 

SLOVA USTANOVENÍ A PROMĚŇOVÁNÍ 

Náš Pán při poslední večeři vzal chléb, vzdal 

za něj díky, rozlámal a dával svým učedníkům se slovy: 

toto je moje tělo. Podobně učinil také s kalichem vína. 

Ježíšova poslední večeře byla anticipací jeho smrti 

na kříži, na kterém za nás a všechny dal své tělo, 

svůj život, a prolil svou krev. Připomínání poslední 

večeře a opakování Ježíšových slov způsobuje, že jsme 

přítomni Ježíšově poslední večeři, že jsme přítomni 

jeho oběti na kříži, která se na oltáři obnovuje.  

 

Slova ustanovení původně součástí 

eucharistické modlitby nebyla. Nejstarší dochované 

liturgické texty je neobsahují a syrská církev dodnes 

používá jednu eucharistickou modlitbu bez „slov proměňování“. (Kardinál Ratzinger ještě jako prefekt kongregace 

pro nauku víry v r. 2001 potvrdil, že církev uznává platnost této eucharistické modlitby.) Když se centrem 

eucharistické modlitby stala připomínka (anamnéze) vykoupení, které nám přinesl Ježíš na kříži, bylo vsunuto 

i vyprávění o poslední večeři jako anticipaci oběti kříže. A protože slavení eucharistie je plnění Ježíšova příkazu, 

aby církev konala to, co konal on při poslední večeři, získala slova ustanovení mimořádnou důležitost – vynikajícím 

způsobem nás totiž spojují právě s Ježíšovou poslední večeří. V našem chápání eucharistické modlitby se proto právě 

do slov ustanovení koncentrovalo to, co se děje při eucharistické modlitbě jako celku a slova ustanovení se stala 

ohniskem anafory: vnímáme je jako moment oběti, kterou přináší Kristus svému Otci a jako moment, v němž dochází 

k proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše. 

Římský kánon říká, že Pán Ježíš 

„pozdvihl oči k tobě, k svému Otci 

všemohoucímu“. Z této formulace 

poznáváme, že slova ustanovení nejsou 

adresována věřícím jako vyprávění, 

ale jsou modlitbou směřovanou „k tobě“ – 

k Ježíšovu Otci. Zároveň se zde ukazuje 

směr křesťanské modlitby – liturgická 

modlitba není orientována ani na východ, 

ani na západ, ale vzhůru, podle Ježíšova 

vzoru (Mt 14,19; Jan 11, 41), a pozdvihuje 

vzhůru i nás. 

Slova ustanovení neodpovídají 

žádnému ze synoptických evangelií ani 

1. listu Korinťanům. Liturgická tradice je totiž plnohodnotným „kanálem“ předávání víry, který není s Písmem ani 

totožný, ani s ním není v rozporu, ale v dokonalé harmonii.  

Slova „tajemství víry“, která dnes říká kněz po proměňování, byla dříve součástí slov ustanovení 

nad kalichem, ale původ této vsuvky je nejasný. Dnešní zvolání i tři varianty odpovědi lidu vyjadřují, 

že proměňováním se dotýkáme jádra naší víry: velikonočního tajemství smrti a zmrtvýchvstání Pána, které 

se v eucharistii zpřítomňuje a anticipuje tak jeho druhý příchod. 

převzal P. Jiří Luňák 
  

http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=Matous%2014,19
http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=Jan%2011,41
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Na začátku každé schůzi děkanů v Olomouci přednáší otec arcibiskup na úvod duchovní slovo. 

Na poslední online schůzi věnoval své rozjímání svému prožívání nemoci covid a dnům stráveným v nemocnici. 

Všichni jsme vnímali, že je to krásné svědectví, vyvěrající přímo z jeho srdce. Jeden z děkanů pak požádal, 

zda můžeme tento text šířit dál, třeba ve farních časopisech. Po chvíli váhání, způsobené tím, že text je velmi 

osobní, zazněla odpověď: „Ale ano. Když to poslouží k  dobru a někoho povzbudí, dělejte s tím, co chcete.“ A 

tak nabízím toto svědectvím i vám, čtenářům Tam&Tamu. Možná, že prožíváte podobné chvíle, třeba kvůli 

jiným nemocem. Pak bude pomocí i pro vás.  

P. Slawomir 

 

DUCHOVNÍ SLOVO OTCE ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA 
 

Při našem prvním setkání je na místě, abych 

především poděkoval za modlitby, díky jimž tady dnes 

mohu být. Zkušenost s těžkým bojem proti Covidu 

nepřeji nikomu. Vím, že jsem ho zvládl především díky 

velké duchovní podpoře tisíců lidí, kteří se za mé zdraví 

modlili, a skvělé péči lékařů. Když mě na oddělení ARO 

navštívil sám ředitel fakultní nemocnice, mluvili lékaři 

o obdivuhodně rychlém zlepšování mého zdravotního 

stavu, který byl velmi vážný. Zaujala mě stručná reakce 

pana profesora Havlíka, který prohlásil: „Tělo je jen 

odrazem ducha.“ Možná myslel na duchovní sílu 

jednotlivce, ale já v té chvíli opravdu myslel na sílu 

modlitby těch tisíců věřících. Cítil jsem, že tato síla mě 

nesla. Denně jsem všem žehnal. Dlouhých modliteb 

jsem nebyl schopen. 

Životní zkouška je záležitostí krátkého času, ale 

je jí možné rozumět jen v souvislosti s celým životem a 

jeho směřováním. Ježíše Opuštěného, kterého jsem poznal skrze Chiaru Lubichovou, jsem si zvolil v kněžském mládí 

za Snoubence své duše. Bylo to proto, že jsem tehdy objevil, že Ježíš miluje nejvíc na kříži, ve chvíli nejtěžší 

opuštěnosti od lidí i od Otce, když na kříži volá: „Žízním.“ Sám je výkřikem, sám se z lásky stává ničím… a je 

všecko. V mém životě se ukázal jako Ženich vždycky věrný, zatímco já to o sobě říct rozhodně nemohu, protože 

jsem jej v mnoha podobách nepoznal nebo nepřijal. Ale On ukázal, že stačí obejmout bolest, neporozumění, problém, 

starost, a i když se problém nevyřeší a bolest neodejde, jde o osobní setkání s Ním. To jsem si znovu uvědomil 

v minulých dnech, když přišel Covid. U mě se nemoc projevila velkými zimnicemi, někdy až třikrát denně a někdy 

to byl dvou až tříhodinový zápas. Viděl jsem, že nejsem schopen se postarat vůbec o nic, že se vysoké ideály zužovaly 

jenom na to, abych se přestal konečně chvět. Viděl jsem, že si nejen nemohu dělat žádný plán, že nemůžu udělat už 

v životě vůbec nic, protože všechno je mi vzato z rukou a brzy může být konec. Když taková zkouška přešla, tak jen 

tím, že zimnici vystřídala vysoká horečka a vše se znovu opakovalo. Při jedné z posledních takových zimnic  ale 

přišel úžasný pokoj, protože jsem si uvědomil, a to právě v této nicotě, v této bídě, v této bezvýchodnosti: přichází 

On a já už přece nemusím chtít nic víc, ničeho víc nemůžu nikdy dosáhnout, než abych byl v Něm. To přineslo pokoj, 

který mne zbavil napětí a bolesti. Ukázal se jako větší než všechno to ostatní. V té chvíli bylo možné říct: Staň se 

Tvá vůle, teď už netoužím po ničem, jenom po tom, aby se stalo, co chceš Ty. Jestli mne v této chvíli voláš ze světa, 

říkám: „Zde jsem. Jsem připraven.“ Ne, že bych byl připraven množstvím dobrých skutků, nebo mohl říct, že jsem 

splnil vše, co ode mne Bůh žádal, ale jsem připraven přijmout Tvé milosrdenství, které je bezmezné a které je mou 

jedinou šancí, protože já už nemohu udělat absolutně nic, než přijmout to, co dáváš Ty. Pak mi přišlo, že nesmím být 

sobecký, proto říkám: „Pane, ano, chceš-li, půjdu s Tebou v této chvíli. Ty se však postarej o všechno, o ty, ke kterým 

jsi mne poslal sloužit. Já jsem to nezvládl tak, jak by to potřebovali, protože jsme slabý a úkoly i očekávání mě 

vždycky přesahovaly. Nemyslím si, že pro ně mohu ještě něco udělat. Ale kdyby sis to myslel Ty, nezdráhám se další 
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práce a jsem ochoten pokračovat. Pokud mi ještě nabídneš čas a sílu, nechci z toho nic pro sebe. Všechny další dny 

by byly jaksi navíc a budou patřit Tobě.! 

V nemocnici se nedokážu  dlouho soustředit, modlitby jsou krátké a časté. Svěřuji Bohu zvláště ty, ke kterým 

jsem byl poslán, s vděčností žehnám všem, kteří se za mne modlí. Sám nechci nic. Ať rozhodne Pán. Vím, že lékaři 

hovoří o krizi a sepsi, ale v duši mám hluboký pokoj. Věřím, že Boží láska ukáže to nejlepší. Jestli modlitby lidí, 

kteří za mne prosí, nebudou vyslyšeny tak, abych se uzdravil, pak prosím, aby byly vyslyšeny tak, že se sejdeme u 

Pána. To by byl požehnaný plod těchto zkoušek. Děkuji, moc děkuji. Vím, že je za co děkovat. Opakovaně 

vzpomínám na jednu z posledních proseb kardinála Vlka, který žádal lidi: „Pomozte mi děkovat.“ 

Dnes mám radost nejen z postupného návratu zdraví, ale i ze spontánního projevu živého společenství víry, 

které věřící ukázali modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od zázraku. Naše církev přes všechny chyby není v krizi.  

Ona žije. Bohatí touto zkušeností můžeme pokračovat v modlitbě nejen za další nemocné, ale i za úplné zastavení 

pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu. 

 

 

 
 

 

ZACHYCENO V SÍTI 

V minulém čísle nás zajímal svět podcastů a taky soukromé internetové televize. Věřím, že jste tipů využili 

a že snad alespoň trochu napjatě čekáte, jaká doporučení na stále ještě dlouhé zimní večery přinese asi únorové číslo 

TamTamu. Nebojte, tady jsou: 

K poslechu (a snad i k podívání) tentokrát zamíříme 

na YouTube. Platforma, na které dominantní roli hrají videa, se už 

před mnoha lety stala královnou internetu. Snad nikomu dnes tak 

nemůže být neznámé označení „youtuber“, vždyť ti nejznámější z nich 

jsou na úrovni hereckých celebrit. Tentokrát ale některými opovrhovaný svět YouTubu naředíme intelektuálním 

akademickým obsahem a pozvu vás ke sledování kanálu Neurazitelny.cz. Pod tímto názvem naleznete několik 

pořadů, z nichž nejzajímavější je bezpochyby série večerních přednášek pro veřejnost z Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy. Mnozí se tak možná vrátíte do vysokoškolských let, a to s  několika nespornými výhodami – 

přednášky můžete sledovat kdykoliv a odkudkoliv, z jejich obsahu vás nikdo nebude zkoušet a především přizvaní 

přednášející jsou často největší kapacity z mnoha rozdílných oborů. Pustit si tak můžete slova výborného českého 

fyzika Jiřího Grygara, moderátora České televize a vysokoškolského učitele Václava Moravce nebo geniálního 

ekonoma Tomáše Sedláčka. Je třeba upozornit, že přednášky vyžadují většinou plnou posluchačovu pozornost, 

jako kulisu k vaření nebo řízení je tak spíš nevolte.  

S druhým tipem odkážu k už minule představenému světu podcastů. Pro ty, kteří 

snad lednová doporučení nečetli, připomínám, že podcast si lze představit jako pravidelný 

rozhlasový pořad, který si ale poslechnete právě tehdy, kdy na něj máte čas a chuť, protože 

je dostupný prostřednictvím internetu a podcastových aplikací (jako je Soundtier nebo 

Spotify). Vysoko na žebříčku nejlepších českých podcastů se dlouhodobě drží pořad 

Studio N. Pochází z dílny Deníku N, jednoho z předních českých nezávislých periodik, 

a jeho hlavní tváří (přesněji řečeno hlavním hlasem) je bývalý redaktor Českého rozhlasu 

Filip Titlbach. Ten si ze svého předchozího pracoviště přinesl nejen návyky veřejnoprávního novináře, ale také 

precizní znalost rozhlasové práce. Obojí mu pomáhá tvořit specifický publicistický pořad, ve kterém každý všední 

den nabízí, především prostřednictvím rozhovorů, pohledy na zásadní témata rezonující ve veřejném prostoru. Občas 

lze sice vytknout určitou jednostrannost či zaujatost, zvlášť v případě, kdy jsou respondenty Titlbachovi kolegové 

z redakce Deníku N, jinak jde ale o perfektní novinářskou práci, kterou jistě ocení každý, kdo se zajímá o české 

i světové veřejné dění. 

Ondřej Havlíček   
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VĚRA SZTUCHLÍKOVÁ 

 

 

 

S Věrkou jsme si společně povídaly 

v „našem Křesle“ už jednou, a to 

v listopadu 2016. Společně jsme 

se tenkrát spolu bavily o její práci 

lékařky, o cestě na Haiti, o víře i životě 

samotném. Tenkrát jsme ani jedna 

netušily, že za necelých pět let se toho 

tolik změní a Věrka v počátku roku 

2021 opustí jak naše město a naši 

farnost, tak svou práci na Dialýze 

Šumperk. Proto jsme ji poprosili těsně 

před jejím odjezdem o zodpovězení 

několika posledních otázek… 

 

I když tě mnozí znají, prosím o Tvé krátké představení.   

Jmenuji se Věra Sztuchlíková, vyrostla jsem v Beskydech, konkrétně ve vesničce Lichnov u Nového Jičína. Mám 

jednoho bratra a ten žije – společně se svou ženou a dvěma dětmi s mými rodiči – v Lichnově. Vystudovala jsem 

Gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm a poté Lékařskou fakultu v Olomouci. 

Do Šumperka jsi přišla hned po studiích. Proč právě sem? Je to celkem daleko od Tvého rodiště.  

Do Šumperka jsem šla za prací. Obor, který jsem chtěla dělat, byla interna nebo neurologie. A v Novém Jičíně, 

což bylo mému rodišti nejblíže, bylo tenkrát místo jen na rentgenu a patologii. Podala jsem celkem šest žádostí 

do různých nemocnic a jediný Šumperk mi nabídl místo, které bylo nejbližší tomu, co jsem chtěla dělat, a to na 

plicním oddělení.  

Většina Tě zná jako lékařku šumperské Dialýzy. Jak dlouho jsi pracovala právě zde? V čem Tě práce 

naplňovala, v čem byla těžká a v čem Tě třeba i překvapila?   

Na šumperské dialýze jsem pracovala od 1. 1. 1996. Tehdy se nově otevírala,  takže jsem zde byla od jejího začátku. 

Práce mě opravdu naplňovala – pracovat s chronicky nemocnými je sice náročné, ale krásné. Lékař musí přijmout 

skutečnost, že pacienty nevyléčí, ale stane se jejich doprovázejícím… Jsou pro něho taková druhá rodina. A samotný 

obor nefrologie mě velmi baví, protože ledviny souvisí téměř se vším, takže pohled na člověka je celistvý.  

No, a o překvapení, o ta tam nebyla nouze... 

Pamatuji si to jako dnes, kdy jsme se před necelými 30 lety potkaly v bočním vchodu našeho kostela a protože 

jsme se znaly z olomouckých studií, nevěřila jsem vlastním očím, že zde vidím právě Tebe. Přirostl Ti za těch 

třicet let Šumperk k  srdci?  

Přirostl. I když musím přiznat, že začátky zde nebyly vůbec jednoduché. Jednak jsem tady téměř nikoho neznala, 

jednak naturel zdejších lidí je jiný, než na jaký jsem byla zvyklá. Ale pak se to zlomilo a jsem ráda, že jsem zde 

mohla být. 

A co šumperská farnost? Neodcházíš od nás s  těžkým srdcem?   

Odchod ze Šumperka, a tedy i z šumperské farnosti, není pro mne snadný. Mám tady spoustu přátel, kteří mi opravdu 

budou chybět... Ale pevně doufám, že vzdálenost nebude překážkou.  
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Vím, že jsi chtěla odejít spíše v tichosti. A přesto jsi byla tak laskavá a poskytla nám tento rozhovor. Podělíš 

se se čtenáři s důvodem Tvého odchodu? Vypadá to na úplně novou životní etapu.   

Vracím se blíže k rodině. Rodiče stárnou, nemocí přibývá a jednoho dne bude potřeba se o ně postarat. A nemůžu 

a ani nechci péči o ně ponechat jen na bratrově rodině. 

A kde budeš pracovat? Zůstaneš věrná své lékařské profesi?  

Zůstávám věrná své lékařské profesi i svému oboru, neboť si neumím představit, že bych dělala něco jiného...  

Určitě s touto životní změnou přichází i bilancování. Jak těchto třicet let hodnotíš?  

S vděčností v srdci za vše, co bylo... 

Věřím tomu, že jsi svou klidnou povahou, skromností a obětavou prací oslovila mnoho pacientů, ale i farníků. 

Máš pro ně schovanou nějakou moudrost?  

Netroufám si tady psát nějaká svá moudra, a proto si vypůjčím verš z Bible, kterého se snažím držet: „Miluj Pána, 

svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám 

sebe!“ (Lk 10,27) 

A nějaké slovíčko na závěr? 

Leni, dovol mi, abych na závěr poděkovala Bohu za veškerá dobrodiní a milosti, kterých se mi dostalo, a všem lidem, 

kteří mi modlitbou a přátelstvím pomáhali. 

Věrko, určitě nejsem sama, komu je líto, že odcházíš. Přejeme Ti za celou farnost mnoho Božího požehnání 

na všech Tvých cestách a spoustu krásných nových okamžiků… 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 
 

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ A POZŮSTALÉ 
 

Nedílnou součástí domácí hospicové péče je poradenství pro pozůstalé. Může mít podobu doprovázení 

člověka během nemoci a umírání, při samotném umírání i doprovázení příbuzných a známých během péče i po smrti 

blízkého člověka. V domácím prostředí je tato podpora běžně poskytována dle potřeb a aktuální situace.  

Akreditovaní poradci pro pozůstalé Charity Šumperk nabízejí podporu i lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou 

blízkého i těm, kteří chtějí podpořit pozůstalého ve svém okolí a nejsou si jistí, jak na to. Podporu mohou poskytnout 

i těm, kdo očekávají, že jejich blízký zemře. 

Poradci jsou k dispozici po předchozí domluvě vždy ve středu 15:30-17:00 v prostorách Charity Šumperk 

(setkání je možné domluvit si i jindy). 

ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD. (pastorační asistentka)  

tel: 737 440 267, e-mail: jana.novakova@sumperk.charita.cz 
 

Mgr. Dagmar Remešová (vrchní sestra) 

tel: 777 674 703, e-mail: dagmar.remesova@sumperk.charita.cz 
 

Markéta Smrčková 

tel: 703 176 292 

https://www.sumperk.charita.cz/dalsi-aktivity/poradna-pro-pecujici-a-pozustale/  

mailto:jana.novakova@sumperk.charita.cz
mailto:dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
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SALOME, ŽENA ZEBEDEOVA 

V městě Šumbarku, v druhém roce panování Václava Všeznalého 

Salome, 

píši Ti jako rodič rodiči, neboť jsem si teprve nedávno uvědomil, jak obdobné jsou problémy s výchovou 

dětí ve Tvé a dnešní době. Tvůj přístup k výchově synů je navýsost moderní; přesně takový vyznávají v „lepších 

rodinách“ i dnes. Stejně jako Ty investují do svých dětí nemalé prostředky s nadějí na jejich budoucí prosazení, 

lhostejno zda ve sportu, byznysu či politice. Nelitují peněz ani námahy, nehodlají ponechat nic náhodě, snaží se 

všechno předem zabezpečit. Stejně jako Ty se ovšem dožívají trpkého zklamání.  

Oba Tví synové dostali slušné věno. Otec jim přenechal zavedenou rybářskou živnost, které by se mohli 

spořádaně věnovat, než ji opět převedou na vlastní děti. Přesto jsi musela s obavami sledovat, jak si vedou 

nezodpovědně a riskantně. Byli prudcí a nezvladatelní; ne nadarmo je ostatní nazývali „syny hromu“. Dokonce se 

zapletli se zélóty a zapojovali se do odporu proti vládnoucí moci. Doufala jsi, že se jedná jen o mladickou 

nerozvážnost, z níž brzy vyrostou a budou dále žít životem úspěšných bezúhonných občanů. Konečně se vrátili 

k otcovu řemeslu a Ty sis mohla vydechnout. Ne nadlouho, protože právě tehdy přišel ten nazaretský učitel.  

Jen tak prošel kolem lodi a prohodil pár slov. A Tvoji synové, kteří pranic nedbali na všechna slova, jimiž 

jsi je odmala zahrnovala, se sebrali a šli za ním. Byla jsi takřka zoufalá; vždyť zanechali všeho, co měli, a vydali se 

všanc nejisté budoucnosti. Jako milující matka ses i Ty vydala za nimi. A tehdy jsi učinila ono strategické rozhodnutí. 

Vycítila jsi, že tento Ježíš není žádný lžiprorok, jimiž se Tvá zem hemžila, nýbrž skutečný Mesiáš, nadaný mocí 

a předurčený ke slávě. Připojila ses k zástupu žen, které ho doprovázely, a přispívala jsi z rodinného majetku 

na živobytí jeho i celé družiny. Investovala jsi do budoucnosti.  

Právem ses domnívala, že svým synům pomáháš v kariérním růstu. Oba se stali Ježíšovými důvěrníky. Nebýt 

Petra, toho samozvance, který se neustále snažil dokazovat svou vůdčí roli, byla by Tvá spokojenost úplná. Ježíš 

konal stále nové zázraky, zástup kolem něj se zvětšoval a jeho sláva – i sláva Dvanácti – se šířila krajinou. Bylo jen 

otázkou času, kdy se Ježíš ujme vlády nad Izraelem a začne obsazovat význačná místa.  

Náhle do Tvého uspokojení zaznívá falešný tón. Ježíš hovoří o utrpení, ba dokonce smrti, která ho 

v Jeruzalémě čeká. Jsi pragmatická žena a víš, že takové myšlenky nesmíš připustit. Muži čas od času podléhají 

pochmurným náladám a potřebují povzbuzení a rozptýlení. Bereš situaci do svých rukou a přistupuješ k němu 

s konkrétní otázkou. Je nejvyšší čas, aby se jasně vyjádřil a veřejně deklaroval výsadní postavení Tvých synů. Říkáš 

to jako prosbu, ale ve skutečnosti je to nátlak, podpořený připomínkou všech doposud vynaložených prostředků. 

Chceš, aby Tví synové vládli v Ježíšově království; jeden po jeho pravici, druhý po levici.   

Jak jsi bláhová! Netušíš, že cesta do jeho království vede přes kříž. Nikdy by ses neodvážila něco takového 

žádat. Ježíš to ví, a proto se nad Tebou nepohoršuje jako ostatní učedníci. Ví, že Tvé přání bude nakonec splněno, 

ovšem docela jinak, než si to představuješ. Bůh totiž má smysl pro humor, mnohdy to ovšem bývá humor černý. 

Vždyť za pár dní se Ježíš skutečně ujme svého Království – jako ukřižovaný mezi dvěma zločinci, jedním po pravici, 

druhým po levici. A jeden z nich skutečně vstoupí spolu s ním do tohoto Království. Na tom kříži klidně mohl viset 

i Jakub nebo Jan. I oni mohli být viditelně vyvýšeni nad všechny ostatní. Copak bys něco takového mohla žádat?  

Také já mám děti a přál bych jim co nejlepší život. Neodvažuji se však Boha žádat o nic konkrétního. Bojím 

se, že by mě mohl vzít za slovo.  

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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TAKY MÁTE „COVIDOVÉ BLUES“? 

 
„Doba covidová“ není snadná pro nikoho. Pořád utažení, uvolnění, pes štěká, neštěká, skoro nás to nutí koupit 

si křišťálovou kouli, abychom věděli, jestli se vůbec někdy zas dostaneme třeba do kina.  

Možná i vy už pár týdnů hledíte na svět s optimismem tanečníka s dřevěnou nohou po čtyřech letech 

nucených prací. Možná máte mezi svými přáteli nebo v rodině někoho, kdo se vám svěřil s  takovými pocity. 

V žádném z uvedených případů ničemu neuškodíte, když kontaktujete odborníka – psychologa nebo terapeuta. Ti ale 

nejsou dostupní 24 hodin denně. Proto jsem dala dohromady následující seznam. Zde podotýkám, že nejsem 

psycholog ani lékař (ačkoliv jeden doktor už tento článek četl a líbil se mu). Níže uvedené postupy se však osvědčily 

v praxi a mohly by trochu ulevit i vám. 

1. Ukliďte si! Je těžké mít klid v duši, když si hrajete na „inteligenta, co ovládá chaos“. Nevím, jestli to je ušetřeným 

časem, dobrým pocitem z vykonané práce nebo „uvolněním energií“, ale funguje to.  

2. Napište si denní rozvrh. Určete si čas pro práci, koníčky i odpočinek (pro perfekcionisty: po hodinách to úplně 

stačí ). Měl by být realistický a měl by být dodržován. Měl by obsahovat i čas na „nicnedělání“ – aspoň hodinu 

denně. Ten je vhodný pro jakoukoliv příjemnou činnost – s výjimkou práce, na tu ani nemyslete! Pokud se bojíte, 

že se někde „zapomenete“, nastavte si budík. 

3. Zapracujte na kvalitnějším spánku. Minimálně dodržujte tato doporučení: chodit spát brzo (klidně i v osm, 

pokud se budíte brzy ráno), moc nejíst před spaním, nepít večer kávu a černý čaj, neprotahovat odpolední siestu 

nad 20 minut. Váš lékař vám k tomu určitě rád řekne víc. 

4. Zlepšete své stravovací návyky. Omezte cukr a sladké na minimum, spíše se jim vyhýbejte.  Nepřejídejte se ani 

se netrapte hladověním. Ani když se trápíte kvůli postavě. To si radši dopřejte pořádnou, ale vyváženou stravu, 

v kombinaci se sportem. Naučte se poslouchat své tělo. Ono pravděpodobně ví, kdy má hlad a kdy dost. Nejezte 

„na nervy“ – nechcete přece řešit ještě nadváhu. A stejně tak si dávejte pozor i na alkohol.  

5. Přetvořte své démony v umění. Zvolte si obor, který vás nejvíce láká, není důležité, jestli z vás bude Picasso 

nebo Mozart. Samo o sobě vás umění sice nespasí, ale pomůže vám to dostat ze sebe emoce – zejména ty slovy 

nepopsatelné. 

6. Sportujte. Nejlepší jsou asi intenzivní sporty, hlavně takové, které můžete provozovat v přírodě – běh, horolezení, 

cyklistika… Ale i plavání (až to půjde) a chůze vám můžou prospět.  

7. Věnujte se jednoduché manuální práci. Výsledky jsou okamžité, což může pomoct vaší sebeúctě. 

8. Najděte si důvěrníka. Potřebujete někoho, kdo s vámi může být, až vám nebude dobře. Je ale fakt, že takoví lidé 

se nehledají vždy snadno. Pokud máte pocit, že vás vaši blízcí nechápou, můžou si například najít, co k  tématu 

duševního zdraví říká Radkin Honzák nebo jiný odborník.  … a pokud se příliš stydíte za to, jací jste, můžete se 

vždycky svěřit Kristu. Je to logické - když měl pochopení i pro celníky a nevěstky, proč by ho neměl mít pro vás? 

9. Omezte kontakt s lidmi, kteří vám ubližují nebo se vám  posmívají.  

V případě, že ty jsi nezletilý a on rodič: Pokud jsi ho upozornil, že ti to vadí, a on nepřestal, snaž se jeho poznámky 

ignorovat. Asi vypovídají víc o něm než o tobě. Zároveň se mu snaž odpustit, i když to nebude lehké. Pokud ovšem 

zachází příliš daleko, např. k fyzickému násilí, určitě si sežeň pomoc. Každopádně se drž bodu 9.  

Pokud jde o partnera: Nenechte sebou zametat a manipulovat. Řekněte mu, že takhle to prostě nechcete. Pokud ale 

odmítá a dál si na vás krmí ego, říkám vám toto: Život máte jen jeden a takových „Božích dárků“ v něm potkáte ještě 

mnoho. Opravdu musíte marnit svůj čas právě s tímhle? 

11. Pokud jste zkusil/a všechno zmíněné a nepomáhá to, je pravděpodobné, že vám lékař (psychiatr) předepíše 

antidepresiva. Zásadní informace: Antidepresiva NEJSOU droga. Jejich úloha spočívá v podstatě v tom, že jen 

„odblokovávají“ uvolňování určitých hormonů, zodpovědných za pocity spokojenosti a štěstí. Nevytvářejí euforii – 

jen vám umožní normálně fungovat. 
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12. Nečekejte, že se věci změní ze dne na den. Bylo by ale dobré, abyste si uvědomil/a, že vás antidepresiva sama 

o sobě nevyléčí. Musíte si pomáhat i aktivně. Věřte, že k normálnímu fungování lze vrátit, jen to musí být 

pod odborným dohledem a po malých krůčcích. Pochvalte se za každý!  

12. Nehrajte si zbytečně na hrdinu. Naučte se říkat (zdvořile) lidem, že TEĎ nebo TOHLE nemůžete.  

Nenastavujte si laťku příliš vysoko, i zajít do obchodu je statečné, pokud jste to dřív nezvládali. Poznejte zvláštnosti 

své osobnosti a naučte se s nimi pracovat. Zakažte si slovo „kdyby“. 

Pro přátele a rodinu: Pokud je lékařsky potvrzeno, že jde o nemoc-depresi, hlavně mu neraďte, ať „se sebere“ a je 

„normální“. Kdyby měl cukrovku, taky mu neřeknete „on by se ten inzulin zvedl, kdyby ses tak neprožíval!“.  

On na to v daný moment prostě fyzicky nemá, jen mu tak znásobíte jeho výčitky.  

A hlavně… 13. Za každou cenu se přesvědčujte, že vaše existence má smysl a že i vás někdo potřebuje, jenom 

to teď možná nevidíte. Přečtěte si něco o Miloši Kopeckém, Williamu Styronovi nebo Virginii Woolfové – jakým 

duševním peklem si tito lidé procházeli a co nám tu i přesto (nebo právě proto?) zanechali. Především vám doporučuji 

Styronovu knihu Viditelná temnota. 

A držte se. Držím vám palce. 

Gabriela Brožová 
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MARTA ROBINOVÁ 

*13. března 1902 

† 6. února 1981 Châteauneuf-de-Galaure, Francie 

 

Ctihodná Marta Robinová (Marthe Robin) byla francouzská římskokatolická 

mystička a stigmatička; zakladatelka sdružení „Ohniska lásky“ (Foyers de charité). 

Tato obyčejná žena, od svých osmnácti let těžce nemocná a upoutaná na lůžko 

až do své smrti v sedmdesáti osmi letech, je příkladem naplněného života, žitého 

pro druhé a pro Krista. Na svém statku přijala přes sto tisíc návštěvníků. Změnila 

život stovkám lidí, kterým poskytla radu, útěchu a dodala odvahu. Mnoho osob 

nesla v přímluvné modlitbě. Navzdory svým tělesným omezením zůstala prostou, 

přívětivou, upřímnou duší, nepostrádající zdravý rozum, smysl pro humor a vhled 

do situací všedního života. Každý pátek se na jejím těle objevovaly krvavé rány 

Spasitele. Po mnoho let byl jejím jediným pokrmem Ježíš v Nejsvětější Svátosti 

oltářní. Dne 7. listopadu 2014 byla uznána za ctihodnou, což je první krok k  její 

beatifikaci. V církvi je připomínána 6. února, v  den své smrti. 

 

Marta Robinová se narodila 13. března 1902 v jihovýchodní Francii, v malé vesničce vzdálené asi 80 km 

jižně od Lyonu. Měla pět starších sourozenců, čtyři sestry a bratra. Rodiče vlastnili farmu, na které hospodařili.  

V roce 1903 zachvátila celou oblast epidemie tyfu, která mnoho lidí připravila o život. I malá Marta onemocněla 

tyfem. Přežila, ale její zdraví zůstalo silně podlomeno. Ze zdravotních důvodů často vynechávala školní vyučování 

a byla doučována doma. Dne 15. srpna 1912 poprvé přijala Krista v eucharistii. Po letech vyznala: „Zdá se mi, že Pán 

si mě v den prvního svatého přijímání vzal do svého vlastnictví. Ježíšovo Srdce se zabydlelo v mém srdci.“ 

Marta byla veselým, inteligentním děvčetem s  výbornou pamětí. Obdivovala květiny, ráda pracovala 

na zahradě i v kuchyni, milovala lidový zpěv a tanec při večerních sousedských setkáních. Již ve 14 letech musela 

ukončit školní docházku, aby mohla pomáhat rodičům v hospodářství.  

Jako šestnáctiletá začala trpět prudkými bolestmi hlavy. Dne 25. listopadu 1918 se v matčině přítomnosti 

náhle v kuchyni zhroutila. Od té doby se mohla Marta pohybovat jen za pomoci berlí. Postupem času se choroba 

stále více prohlubovala a Marta si začala uvědomovat, že její sen být karmelitkou se nesplní. Zpočátku její odevzdání 

se Bohu bylo spíše bolestnou rezignací. Dívka se v modlitbě 

učila bezmezně věřit a důvěřovat Ježíši a plnit Boží vůli.  

Marta měla pěkný vztah k Marii, od dětství se k ní 

modlila. V květnu roku 1921 obdržela velkou milost – zjevení 

Panny Marie. Tímto kontaktem s Božím světem vstoupila 

do mystického života. Láskyplný, intenzivní vztah s  Marií jí 

pomohl objevovat cestu k úplnému odevzdání se. Postupně 

chápala, že může nabídnout své utrpení za záchranu hříšníků a 

dne 15. října 1925 uskutečnila své zasvěcení a úplné obětování 

svého života Bohu jako oběť lásky. V dalším roce ji 

v mystickém snu navštívila sv. Terezie z Lisieux, která ji 

povzbudila, aby se ujala poslání zakládat „ohniska lásky“ na 

celém světě. 

Paralýza nohou postoupila tak daleko, že se Marta už 

nemohla pohybovat ani s berlemi. Od 2. února 1929 zachvátila 

její choroba také paže, ramena a polykací svaly. Nebyla schopna 

nic jíst ani pít. Zhoršující se zrak vyústil v září 1939 v úplnou 

slepotu. Zůstala upoutaná na lůžku v temné místnosti až do své 

smrti 6. února 1981.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Otázka, jak mohla Marta zůstávat naživu, aniž by přijímala pokrm, zůstala pro vědu nevysvětlitelnou 

záhadou. Vědci tvrdili, že naprostou bezvládnost mladé ženy nevyvolaly psychické, emocionální ani rozumové stavy. 

Byl vyloučen rovněž nervový záchvat, novotvar v mozku nebo epilepsie. Na základě lékařských vyšetření se původně 

někteří odborníci přikláněli k možnosti, že Marta trpěla tzv. von Economovou chorobou (encephalitis letargica), 

nicméně příčiny nemoci Marty Robinové zůstaly pro medicínu tajemstvím. 

Svaté přijímání bylo pro Martu nejdůležitějším úkonem a jediným pokrmem, který ji udržoval při životě. 

Ježíš snad chtěl tímto neobyčejným znamením eucharistického zázraku ukázat všem lidem, jak velkou moc má svaté 

přijímání, jestliže je přijímáme s hlubokou vírou. Marta přistupovala ke svatému přijímání jednou týdně. V den, 

kdy měla přijmout eucharistii, se od rána modlila,  přistupovala ke svátosti smíření a opakovala svůj akt lásky 

a odevzdání Kristu z 15. října 1925. Po přijetí svatého přijímání vyzařovalo z její tváře nadpozemské štěstí a krása.  

Od října 1931 až do konce života prožívala každý pátek na svém těle Ježíšovo utrpení a smrt, při čemž se cítila 

zcela opuštěná ode všech i od Boha, jak to Ježíš vyjádřil slovy: „Bože můj, Bože můj,  proč jsi mě opustil?“ 

(Mt 27,46). Tato stigmata Marta přijímala za spásu hříšníků. Její bolesti vyvrcholily prožitkem smrti na kříži vždy 

v pátek ve tři hodiny.  

Marta si byla živě vědoma dramatu boje mezi dobrem a zlem, jaký se odehrává v srdcích mnoha lidí. Věděla, 

že největší tragédií člověka je hřích a život, jako by Bůh neexistoval. Marta obětovala za druhé své utrpení a brala 

jejich utrpení na sebe. Svým životem naplněným modlitbou a rozjímáním, svým sjednocením s Ježíšem v tajemství 

jeho umučení a smrti na kříži, svým spojením s eucharistickým Kristem a dobrovolně přijímaným utrpením se stala 

skutečným géniem duchovního života. Vynikala velkou životní moudrostí a přesnou znalostí posledního cíle lidského 

života.  

Zpráva o ní se brzy roznesla nejen v její rodné vesnici Châteauneuf, nýbrž i v celém okolí. Začalo ji 

navštěvovat stále více lidí. Jejím pokojem prošly tisíce osob. Byli mezi nimi kardinálové, biskupové, kněží, ministři, 

profesoři, bohatí podnikatelé i chudí pracující, rolníci, lidé zotročení závislostí nebo sebevražednými úmysly. 

Zoufalým a trpícím pomáhala tím, že brala na sebe jejich břemena. Všechny vedla ke Kristu, který léčí každou ránu, 

hojí bolesti a řeší problémy. Její slova změnila život mnoha lidí. Počet návštěvníků Marty Robinové během let 

ustavičně rostl. Denně k ní zavítalo 50–60 osob. Odhaduje se, že za svůj život přijala 100 000 návštěvníků. 

Nepřicházely jen seriózní osoby, ale také zvědavci 

a skeptici. Mnozí však odcházeli zcela obráceni. 

V květnu 1932 Marta poznává své poslání – 

šířit Boží království pravdy a lásky. Jejím prvním 

velkým dílem se stala dívčí škola v Châteauneuf-de-

Galaure, založená v roce 1934 a začínající se sedmi 

dívkami. Škola měla úspěch. V roce 1946 ji 

navštěvovalo již 130 dívek a byla vzorem, ať již 

v otázkách výuky či evangelizace dětí.  

Na základě svých zjevení Marta v roce 1936 

zakládá společně se svým duchovním vůdcem 

P. Georgesem Finetem Foyers de Charité – Ohniska 

lásky. Jedná se o společenství pokřtěných mužů 

a žen, kteří po příkladu první církevní obce 

používají své materiální, intelektuální a duchovní 

statky společně. Stojí pod vedením kněze a usilují 

o to, aby svým životem, modlitbou a prací vydávali 

světu svědectví světla a lásky. Marta ráda 

opakovala, že Ohniska mají hledat svou dokonalost 

v lásce a svou svatost v pokoře. 

Do Ohniska vstupují ti, kteří se k tomu cítí 

povoláni: laici, muži i ženy, žijící v celibátu i 

v manželství. Denní program sestává z modlitby 
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a práce. Všechen svůj majetek vkládají členové do společného vlastnictví. Žijí z výnosů majetku a z příspěvků 

exercitantů.  

Za života Marty bylo založeno přes 50 komunit po celém světě. V roce 1986 byla Ohniska lásky uznána 

Římem a stala se sdružením spadajícím pod Papežskou radu pro laiky. Nyní jsou rozšířena po celém světě. V roce 

2000 jich bylo v Evropě 26 (z toho 17 ve Francii), v Americe 16, v Asii 8, v Africe 22. V každé zemi se aplikuje 

struktura, která odpovídá místním zákonům. 

Základem Martina osobního povolání se stalo připojení jejího života k Ježíšovu životu, včetně účasti na jeho 

utrpení (srv. Kol 1,24), což nebyla jednorázová nebo snadná záležitost. Může být povzbuzením i pro nás, stále znovu 

padající a vstávající na cestě za Ježíšem. Marta říkala: „Ježíš nám neslíbil, že z nás sejme kříž. Řekl, že nám jej vloží 

na ramena. Ale s pomocí Ježíše můžeme kříž a naše utrpení proměnit a obětovat za druhé – to je nejkrásnější pravda, 

to je největší a poslední slovo lásky.“  

Marta stejně jako sv. Jan od Kříže tvrdila, že nesmíme toužit po mimořádných duchovních prožitcích, protože 

právě poušť ducha, temná noc víry je nejcennějším darem, díky kterému můžeme dozrávat do nebeské lásky. Marta 

Robinová navzdory nepříznivým životním podmínkám měla pozitivní pohled na svět a prožila naplněný život. Díky 

svému daru, umět číst v lidských srdcích, změnila život tisícům lidí. Dává naději všem slabým a nemocným, že když 

uvěříme Pánu, může být náš život naplněn. Její příběh je příběhem ženy, které bylo dopřáno rozdat mnoho lásky a 

stát u zrodu velkého díla duchovní obnovy ve Francii.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z myšlenek Marty Robinové: 

 

 Důvod, proč se tento zmatený svět bezcílně pohybuje, je z velké části proto, že je zde příliš mnoho akcí a 

nedostatečná adorace. 

 Někteří lidé si myslí, že ztratili víru, ale ona je jen pohřbena v popelu. Musíte do něj fouknout, abyste znovu 

zapálili plameny. 

 Bože můj, dovol mi, dovol nám, abychom každý den udělali krok vpřed ve tvé lásce.  

 Navzdory tomu, že jsem byla ponořena, bohužel, do fyzické nečinnosti, můj život zůstává velmi intenzivní; 

mnohem víc, než kdybych byla fyzicky aktivní, protože žiji životem své duše. 

 Když se paprsek božského světla usadí na duši, nemůže od ní odejít, pokud je tato duše ochotná, učenlivá a 

sebevědomá. 

 Duše je jako Země, je třeba ji orat, aby byla plodná. 

 Dny čekání jsou dny milosti! 

Anička Rozsívalová  
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ODEŠEL FRANTIŠEK BARTŮNĚK 
 

Dne 12. ledna 2021 zemřel dlouholetý dirigent chrámového 

sboru kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku František Bartůněk v 

požehnaném věku 89 let. František se narodil 11. února 1932 v 

Troubelicích a pocházel z muzikantské rodiny. Tatínek byl varhaníkem 

v Troubelicích, stejně tak i jeho starší bratr. Nebyl absolventem žádné 

hudební školy, a přesto se jako samouk naučil hrát na housle a na 

křídlovku. V roce 1962 se s celou rodinou přestěhoval z Troubelic do 

Šumperka, kde se ihned zapojil do zdejšího chrámového sboru, nejprve 

jako zpěvák a muzikant. Po smrti věhlasného varhaníka, dirigenta a 

zpěváka pana Josefa Pěnici v roce 1977 se stal dirigentem chrámového 

sboru, a to nepřetržitě až do roku 2015. František, protože uměl zahrát 

na každý dechový nástroj, hrál v Šumperku v Městské a později Modré 

muzice.  

On nebyl jen hudebníkem, ale také rád sportoval a hrál divadlo. Nejvíce se však věnoval rodině, zahrádce a 

především chrámovému sboru. Byl hluboce věřícím člověkem a tradicí bylo, že každou neděli po ranní mši svaté 

jsme poseděli ve farní kavárně a rádi jsme poslouchali jeho životní příběhy, kterých nebylo málo. Františkova židle 

ve farní kavárně je stále prázdná, není náhrada. Zůstaly však krásné vzpomínky.  

Za zmínku stojí, že Františkovi v roce 2014 udělil Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, medaili 

sv. Jana Sarkandra jako projev uznání za práci pro církev a zvláště za dlouholetou a obětavou službu dirigenta 

chrámového sboru kostela sv. Jana Křtitele v Šumperku.  

František Kašík 
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CENTRUM PRO RODINU  
 

Z důvodu mimořádných opatření vlády se většina programů Centra pro rodinu ruší nebo omezuje. Aktuální 

informace sledujte na webových stránkách ww.sumperk.dcpr.cz  

 

 

CO PROBĚHLO, PROBÍHÁ A MŮŽE STÁLE PROBÍHAT 

 Online výuka anglického jazyka s Ing. Pavlem Rozsívalem ve dvou v zaběhlých kurzech 2x týdně. 

 Společná modlitba Novény k  svatému Josefovi – zapojit se může každý doma, informace a text novény 

najdete na stránkách Centra pro rodinu v záložce Rodinné inspirace nebo volně na internetu. 

 Stále nabízíme zhlédnutí zajímavého videa, které natočili manželé Smékalovi na dobu adventu, ale které 

může být povzbuzením manželům stále. Video můžeme nově najít na youtube (a stále na webových stránkách 

centra pro rodinu). Video má příznačný název Povzbuzení pro manžele v adventu. Trvá přibližně tři čtvrtě 

hodiny a určitě stojí za pozornost. 

 Jaký byl váš otec?  Zašlete nám své svědectví… Nechali jsme se inspirovat vyhlášením Roku svatého Josefa 

a chtěli bychom vás povzbudit, abyste si společně v rodině připomněli vaše tatínky, kteří mnohdy stojí 

v jakémsi stínu svých „žen statečných“, které jsou více vidět jak v kostele, tak v samotných rodinách…Je (byl) 

váš otec obětavý? Poslušný Bohu? Milovaný? Tvořivý? Nerad se ukazoval na veřejnosti, ale měl velké srdce? 

Něco krásného udělal? Podobal se v něčem svatému Josefovi? Těmito otázkami se můžete inspirovat úplně 

všichni – děti, rodiny, dospělí, senioři a poslat nám o svém otci nějaké svědectví. Formu tohoto svědectví 

necháme na vás – může to být dopis, jeho charakteristika, nějaký obrázek či koláž, jeho fotka či fotka něčeho, 

co s láskou vytvořil, výstřižky z novin (psalo-li se o něm někde), prezentace na počítači, krátké video, prostě 

cokoliv vás napadne. Uzávěrka příspěvků bude 28. února, abychom vaše příspěvky mohli zpracovat  

a do 19. března, kdy slavíme zasvěcený svátek svatého Josefa, je představit ostatním. 

 

CO NABÍZÍME NOVÉHO?  

15. ročník Národního týdne manželství  
Patnáctý ročník Národního týdne manželství, který se bude v  České republice konat v týdnu od 8. do 14. 2. 2021, 

ponese motto O manželství a dětech.        

Zajímavé programy, které jednotlivé organizace v rámci NTM nabízejí, najdete na http://www.tydenmanzelstvi.cz/ 

 
CENTRUM PRO RODINU ŠUMPERK V RÁMCI NTM NABÍZÍ TYTO PROGRAMY: 

1. ČTYŘI OBDOBÍ V MANŽELSTVÍ (přijměte pozvánku od Centra pro rodinný život Ráj Pavlovice)  

Manželství je dynamický proces, který můžeme přirovnat ke střídání ročních období.  Co přináší (ale i bere) 

jaro, léto, podzim a zima v manželství? Jaké jsou znaky jednotlivých období? Jak neustrnout v některém z ročních 

období manželství? Tato i další témata na online přednášce s úspěšnou vztahovou koučkou Mgr. Milenou 

Mikulkovou. I vy najdete období, ve kterém se právě nacházíte, porozumíte předchozím etapám a vybavíte se pro 

vědomější prožívání těch, která přijdou.  

KDY: 12. 2. 2021 od 20.00 hod., doba trvání cca 90 minut. 

KDE: online, odkaz Vám pošleme v průběhu čtvrtka 11. 2. na Váš e-mail.  

CENA: 100 Kč. Platbu po přihlášení odešlete, prosím, obratem na účet 2600572589/2010. Do zprávy pro příjemce 

napište Manželství + vaše příjmení. Děkujeme a těšíme se na vás! Přihlášení je nutné, a to buď přes stránky Centra 

pro rodinný život Ráj https://www.raj-pavlovice.cz/ nebo si o něj můžete napsat na mail cprsumperk@ado.cz. 
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2.  O MANŽELSTVÍCH A DĚTCH ANEB PLAVEME V TOM S VÁMI 

Plavete občas ve svých vztazích, rodičovství  

i ve vztahu sami k sobě? Přihlaste se na online 

seminář manželů Ireny a Petra Smékalových, 

který se bude konat v rámci NÁRODNÍHO TÝDNE 

MANŽELSTVÍ. 

Pokud máte o seminář zájem, napište si v průběhu 

NTM (8. – 14. 2) o odkaz na cprsumperk@ado.cz 

a my Vám ho zašleme na e-mailovou adresu. Video 

trvá 60 - 90 minut a v průběhu semináře na Vás čekají 

zajímavé úkoly, díky kterým odhalíte mnohé o sobě 

a svých vztazích. Na našich webových stránkách 

www.cprsumperk.ado.cz najdete odkaz na upoutávku 

na tento seminář.  

 

3. MAŠKARNÍ REJ NA FARNÍM HŘIŠTI  

14. 2. 2021 V 15.00 

Pokud nám to epidemiologická situace dovolí (ale jak to 

vypadá, spíše nedovolí ), chtěli bychom vás pozvat 

na Maškarní rej, který se uskuteční na farním hřišti 14. 2. 

od 15.00. Půjde o netradiční maškarní rej v maskách 

na netradičním místě. Děti si projdou tradiční zastávky s 

úkoly venku a pak si společně mohou s rodiči zatancovat. 

Nebude chybět i něco teplého na zahřátí. V souvislosti se 

svátkem svatého Valentina, který tento den oslavíme, 

plánujeme i nějaké úkoly pro rodiče. Všichni se mohou těšit 

i na malou odměnu. Konání této akce ještě potvrdíme 

na našich stránkách a v ohláškách.  

 

4. VÝLETY DO PŘÍRODY PRO RODIČE A DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH.  

Chtěli bychom pozvat především školní děti (předškolní pouze v doprovodu rodičů nebo po osobní domluvě) 

na společné výlety do přírody. Výlety budou probíhat v pondělí (8. února), středu (10. února) a pátek (12. února). 

Zveme i rodiče, kteří jsou doma, mohou vyrazit 

s námi. Na výlety je nutné se přihlásit nejpozději do 

5. února 2021, a to na každý výlet jednotlivě. Cíle 

výletů, jejich náplň i časová náročnost je závislá na 

počtu a věku dětí, aktuálním počasí i současné 

epidemiologické situaci.  Během výletů budou děti 

hrát různé hry a soutěže, proto prosím přizpůsobte 

jejich oblečení pobytu v přírodě. Svačinu i pití si 

každý zajistí sám.  

 

Kurz respektovat a být respektován 

Bude probíhat (pokud to epidemiologická situace 

dovolí) v náhradních termínech.  

Nově 13. – 14. 3., 10. – 11. 4., 8. – 9. 5. 2021  
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Milí lumpíci, 

možná už jste slyšeli o tom, jak Josef s Marií přinesli 

malinkého Ježíška do chrámu v Jeruzalémě. Modlil se tam 

tehdy prorok Simon a i když Ježíška nikdy předtím neviděl, 

poznal, že je to syn Boží a spasitel světa. A přesně tenhle příběh si připomínáme na začátku února. Také se v tento 

den žehnají svíčky. Jak se tomuto svátku lidově říká? Dozvíte se po projití bludištěm… 

Příjemné chvilky s Tamtamem!  

 
 

 
 
 
 

1. Písmena, která cestou přes bludiště potkáš, ti 
prozradí název jednoho únorového svátku! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. Kam patří kousky, které z obrázku vypadly? 
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Drazí, tento článek by měl mít tentokrát nadpis: co se 

do kázání nevešlo… Tyto věci totiž nepatří do ohlášek. Avšak 

na začátek postní doby, ke které se připravujeme, jsem vám chtěl nabídnout něco, co jí dá určitě nový krásný 

rozměr. Prožít postní dobu s Písmem svatým nejen v kapse, ale v hlavě a srdci! 

Minulý týden papež řekl ve své katechezi: „Ještě jednou chci zopakovat: osvojte si zvyk nosit vždycky 

v kapse malé vydání evangelia, abyste ho mohli číst během dne. Aspoň tři, čtyři verše. Mít evangelium vždy při 

sobě!“ A v nedělním kázání: „Nosme Písmo stále s sebou v kapse, v mobilu, dejme mu doma důstojné místo. 

Dejme evangelium na místo, které nám připomene denně jej otevírat, možná na začátku a na konci dne, aby tak 

mezi mnoha slovy, která doléhají k našim uším, pronikl do našeho srdce nějaký ten verš Božího Slova.“ 

Proto na letošní postní dobu dostáváte Evangelia v kapesním vydání. Sice pro někoho mohou být 

písmena příliš malá, bohužel, ti si pak musí obstarat vetší výtisk. Pro mnohé však to bude pomoc. V leze se 

do kapsy, do kabelky, do batohu… Mohu číst v autobuse, v čekárně, ve vlaku nebo o přestávce v práci.  

Není třeba z toho dělat vědu. Je třeba prostě číst a Boží slovo působí samo v nás. Pokud ale chce někdo 

věnovat tomu v půstu víc času a sil, přináším vám jistý návod, příručku, jak na to. A přeji vám krásné chvíle 

v Boží přítomnosti. 

 

 

Jak číst Písmo svaté?  

Jak číst denně Písmo svaté?  

Jsme zváni denně číst Písmo svaté a vstupovat přitom do osobní modlitby. Při této četbě spojené s modlitbou nejde 

o velká slova a hluboké myšlenky, ale o prodlévání u Přítele , s nímž jsme často a rádi sami, protože víme, že nás 

má opravdu rád. Cílem je vztah, který mně v životě ponese.  

Kroky k plodné četbě Písma:  

1. Příprava  

Církevní Otec Efrém Syrský přirovnává přípravu k četbě Písma k přípravám lovců perel: Opustí své chýše a jdou 

na pobřeží. Tam odloží všechno, co by jim překáželo při potápění, natřou se olejem a vyhledají vhodný kámen,  

aby se mohli ponořit tak hluboko, aby dosáhli k perlám …  

Ve svém bytě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl nerušeně modlit a číst Písmo alespoň 15 minut. Zvol si 

vhodnou dobu, pokud možno vždy stejnou pro tuto četbu a modlitbu. Důležitým předpokladem „úspěchu“ je ticho 

této chvíle. Snaž se uvolnit se, jak tělesně tak duševně. Odlož starosti všedního dne nebo je odevzdej Pánu,  

aby on sám se o ně postaral a tys byl od nich oproštěn. Starosti neutečou. Počkají na tebe, ale ty na ně budeš mít více 

síly. Uvědom si, že Bůh je přítomen, že on sám s tebou vstupuje do rozhovoru a že ti chce říci něco důležitého 

pro tvůj život.  

Snaž si uvědomit přítomnost Boha Otce, Ježíše i Ducha svatého. Může ti pomoci např. , když si představíš Ježíše 

při uzdravování, při kázání nebo jako Zmrtvýchvstalého, který doprovází emauzské učedníky. Hlavní je ztišit se 

a uvědomit si: nyní jsem v Boží přítomnosti. Každý si musí najít „svůj způsob“, protože každý jsme originál. 

Především je třeba prosit o dar Ducha svatého, aby Ten, který inspiroval svatopisce, dal nám pochopit přečtený 

úryvek.  

2. Čtení  

Čti předem vybraný úsek z Písma. Slova Písma čti pomalu, třeba i několikrát, aby pronikla do tvého nitra a zapustila 

kořeny v tvém srdci. Úryvek si rozčleň na menší oddíly, hledej v nich nejdůležitější slova. Při druhém čtení se krátce 

zastavuj na konci každé věty. Při třetím čtení vnímej jen to, co tě oslovuje. Chápej slova Písma tak, že v nich k tobě 

přímo mluví Bůh. Neboj se postupně zastavit a nad textem rozvažuj.  
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3. Hledání a objevování  

Hledej důležitá slova, která se v odstavci opakují, případně je podtrhni. Používej pastelky nebo zvýrazňovač. Neboj 

se do Bible takto zasáhnout. Pro každý odstavec můžeš vymyslet nadpis.  

Cílem není teoretické studium textu, ale setkání s Bohem, které má proměnit můj život. Jde tedy především 

o záležitost srdce. Důležité je později prosazovat do svého života to, co jsem četbou získal. Jinak má snaha vyjde 

naplano.  

Otázky, které mi mohou pomoci proniknout do textu:  

Je vhodné pokusit se vžít do různých osob vystupujících v textu.  

Nebo se ptej:  

1. Porozuměl jsem textu? Čemu jsem nerozuměl?  

2. S jakou osobou se mohu nejspíše ztotožnit?  

3. Co se dotýká právě mé osobní situace?  

4. Co by mi teď řekl asi Kristus?  

5. Jak by se zachoval v mojí situaci?  

6. Co z toho pro mě plyne?  

7. Jaké z toho vyvodím důsledky? Např.: koho poprosím za odpuštění?  

8. Co mi skrze tento text říká Kristus? Co mám změnit ve svých vztazích, ve svém životě? Jak si vyprosím sílu k této 

změně? Nebo jednoduše: Co říká Bůh (Ježíš) mně? – Co řeknu já jemu? Na co se Bůh (Ježíš) ptá mě? – Co mu 

já odpovím?  

4. Setrvání  

Pokaždé u toho, co mě osobně osloví a co se mě dotkne, setrvám, a to tak dlouho, dokud to není vyčerpáno. Teprve 

pak mohu dále „kopat“, abych objevil poklad „skrytý“ v textu Písma. Jestliže tě něco zvlášť zaujme, prodlévej u toho 

a nech tuto pravdu na sebe působit. Nech ve svém srdci působit Pána. Pozoruj tuto skutečnost jako obraz v galerii, 

ze všech stran. Právě tak do nás pronikají Boží věci. Když nějaká myšlenka odezní a přestává být živou, přejdi 

k dalšímu oddílu. Případně znovu projdi celý text.  

5. Zakončení  

Hledej pokoj a sílu z Jeho přítomnosti. Úplně spontánně odpověz úžasem, otázkou, díkem, radostí, chválou, klaněním 

nebo prosbou. Tato modlitba má být rozhovorem s Ježíšem i s Otcem.  Můžeš zakončit i osobně formulovaným 

díkem, chválou a prosbou, v níž se ozve tvoje odpověď na to, co se tě během meditace dotklo.  

6. Prohloubení  

Někdy si mohu z četby odnést krátký text, který se mi vryl do paměti. Může to být jeden verš, část verše nebo i jen 

dvě tři slova. To se mi může stát střelnou modlitbou, kterou opakuji, a tak i při další denní činnosti nechám na 

sebe Boží slovo působit a ono ve mně roste a přináší užitek.  

 

A na konec ještě jedna věta papeže Františka. Zveřejnil ji na Twitteru 26. ledna. „Slovo Boží je lékem na náš 

strach, kterému v životě čelíme. Při rozhovoru s námi nám Pán připomíná, že jsme v jeho srdci, že jsme v jeho 

očích drahocenní a že nás drží na dlani.“ A proto pokud v této zvláštní době pandemie máme strach, sžijme se 

se Slovem Božím. Toto vám přeji na postní dobu 2021.  

P. Slawomir  



 
 

Tam&Tam – číslo 2, ročník 12, únor 2021  strana 21 

 

 
RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

 

„Generále, ta noc byla hrozná“ 

V listopadu 1917 sloužil otec Pio v armádě, trávil však dovolenou v San Giovanni Rotondo. Zpráva 

o zdrcující porážce u Caporetta zarmoutila jeho italské srdce. Když se modlil v přítmí kostela Santa Maria delle 

Grazie, myslel na vojáky, kteří bojovali a umírali v oblastech Furlánska a Benátska. 

Myslel především na generála Luigiho Cadornu, nejvyššího velitele italské armády, který byl i jeho velitelem,  

protože otec Pio byl v té době vojákem. Generál Cadorna utrpěl u Caporetta velkou porážku, proto jej jako nejvyššího 

velitele okamžitě nahradil generál Armando Diaz. 

Pro Cadornu to byla hrozná potupa, jeho vojenská kariéra byla navždy zničená. Byl ponížený, uražený 

a nešťastný. Chtěl se vším skoncovat a večer 9. listopadu se rozhodl, že spáchá sebevraždu. Zavřel se proto ve svém 

bytě v paláci Zara v Trevisu, kde bylo sídlo velitelství, a strážím dal příkaz, aby ho nikdo nerušil. Revolver měl 

připravený na stole a chystal se napsat poslední vůli. 

Náhle však do místnosti vešel mladý řeholník v ošuntělé kutně, vousatý a s pronikavýma očima. Generál 

se rozhněval a ptal se, kdo ho vpustil, chtěl zavolat stráž. Ale mnich přišel až k němu, objal ho a řekl mu, že ho poslal 

Bůh. Chvíli si spolu povídali, mnich generála utěšoval a přesvědčil ho, aby se vzdal úmyslu spáchat sebevraždu. 

Odešel náhle a tajemně tak, jako přišel. 

Až pár let po válce, v roce 1920, si generál Cadorna přečetl v novinách článek, který vyprávěl příběh 

stigmatizovaného kapucína z Gargana. V novinách byla i otcova fotografie a generál v něm poznal mnicha, který mu 

zachránil život. 

Luigi Cadorna si chtěl tu záležitost ověřit, proto se vydal do San Giovanni Rotondo. Vešel do kláštera 

a požádal o setkání s otcem Piem. Řekli mu, aby počkal. Po chvíli zahlédl skupinu řeholních bratří a jednoho z nich 

poznal: Byl to ten, který ho tajemně navštívil v Trevisu v noci 9. listopadu 1917. Přistoupil k němu, otec Pio ho 

s úsměvem přivítal a řekl mu: „Generále, ta noc tehdy byla opravdu hrozná…“ 

  

 

Přízrak, který odkláněl letadla 

Po 8. září 1943 se v oblasti Bari na jihu Itálie vyskytovali piloti angloamerického letectva různých národností 

(Angličané, Američané, Poláci, Palestinci) a různých vyznání (katolíci, pravoslavní, muslimové, protestanti, židé). 

Měli za úkol uskutečňovat pravidelné nálety na italské území, přičemž byli opakovaně svědky neuvěřitelného úkazu. 

Pokaždé, když se s letadly blížili ke Garganu, přesněji do oblasti San Giovanni Rotondo, uviděli na nebi postavu 

jakéhosi mnicha, který jim rozpřaženýma rukama s  ranami v dlaních zabraňoval shodit bomby. Jihoitalská Foggia a 

prakticky všechna města Apulie byla bombardována opakovaně, ale na San Giovanni Rotondo nedopadla jediná 

bomba. 

Přímým svědkem neslýchané události byl i generál italského letectva Bernardo Rosini, který patřil k letecké 

jednotce operující v Bari po boku spojenců. „Pokaždé, když se piloti vraceli z mise,“ vyprávěl mi generál Rosini, 

„mluvili o tomto mnichovi, který se jim zjevoval na nebi a odkláněl letadla, takže byla nucena vrátit se zpět 

s nepořízenou. Ostatní velitelé se tomu jen nevěřícně smáli. Ale když se to opakovalo a svědky úkazu byli pokaždé 

jiní piloti, velící generál se rozhodl zasáhnout. Sám se ujal velení jednotky bombardérů, která měla rozkaz zničit 

německý vojenský sklad, nacházející se právě v San Giovanni Rotondo. Do té chvíle se však nikomu nepodařilo ani 

letět tím směrem, kvůli tajemné postavě mnicha na obloze. A jelikož se podivná situace opakovala už delší dobu, 

po odletu jednotky zavládlo na zemi velké napětí. Všichni jsme byli zvědaví, jak ta operace skončí. Když se letka 

vrátila, běželi jsme k nim, abychom se co nejdřív dozvěděli, jak to dopadlo.  

Velící americký generál byl rozrušen. Jakmile se totiž přiblížili k cíli, on a jeho piloti spatřili, jak se na obloze 

objevil mnich s rozpřaženýma rukama. Bomby samovolně vypadly z letadel a dopadly někam do lesů. Letadla se 

otočila směrem k návratu, a to bez zásahu ze strany pilotů!“ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Ten večer byla událost středem rozhovorů a diskuzí. Všichni se ptali, kdo je asi ten přízrak, který poslouchají 

i letadla. Někdo sdělil velícímu generálovi, že v San Giovanni Rotondo žije stigmatizovaný řeholník, kterého všichni 

pokládají za světce, a že možná on je tím „sabotérem“. Generál tomu nevěřil, ale řekl, že jakmile to bude možné, 

osobně tam zajede. 

Po válce se generál v doprovodu některých pilotů opravdu vydal do kapucínského kláštera. Jakmile vstoupil 

do sakristie, potkal skupinu kněží. Ihned mezi nimi poznal toho, který mu zastavoval letadla. Otec Pio k němu sám 

s úsměvem přistoupil, položil mu ruku na rameno a zvolal: „Tak ty jsi ten, co nás tu chtěl všechny vyhodit do povětří!“ 

Pronikavý pohled a slova otce Pia generálem hluboce otřásly. Padl před ním na kolena. Otec Pio mluvil jako 

obvykle místním nářečím, a přesto mu americký generál rozuměl – byl přesvědčen, že mluvil anglicky! Stali se pak 

přáteli. Generál, který byl původně evangelík, se nechal přijmout do katolické církve.  

 

 

 

Let do Uruguaye 

Monsignor Alfredo Viola di Salto z Uruguaye zanechal toto písemné svědectví: „V roce 1937 se 

u monsignora Ferdinanda Damianiho, tehdejšího generálního vikáře diecéze Salto, projevilo vážné onemocnění 

srdce. Vydal se do San Giovanni Rotondo, aby mohl zemřít v blízkosti otce Pia. Ten mu ale řekl, aby se vrátil do své 

diecéze a pokračoval ve své práci, že se sám postará, až nadejde hodina jeho smrti, aby nezemřel bez zaopatření.  

V roce 1941 jsem ve své diecézi organizoval kongres, jehož se účastnili též papežský nuncius Alberto 

Levame, arcibiskup Antonio María Barbieri z Montevideo a biskup Miguel Paternain z Floridy. V noci arcibiskup 

Barbieri zaslechl, jak někdo klepe na dveře jeho pokoje. U dveří našel kapucína, který mu řekl, aby spěchal k  lůžku 

monsignora Damianiho, protože umírá. Okamžitě se za ním vydal. Biskup dostal záchvat angíny pectoris. Za plného 

vědomí přijal viatikum, pomazání nemocných a poté zemřel.“ (Viatikum, z lat. „to, co se bere na cestu“, je označení 

pro eucharistii podávanou umírajícímu – pozn. red.) 

„13. dubna 1949 navštívil arcibiskup Barbieri San Giovanni Rotondo a v otci Piovi ihned poznal kapucína, 

který klepal na jeho dveře a pobízel ho, aby spěchal k umírajícímu Damianimu,“ dosvědčil mons. Alfredo Viola 

z Uruguaye. 

Otec Alberto D´Apolito, spolubratr a duchovní žák otce Pia, byl svědkem řady jeho bilokací. „Jednoho 

odpoledne jsem procházel klášterní chodbou,“ vyprávěl mi, „a spatřil jsem otce Pia, jak stojí u okna s  pohledem 

upřeným k horám. Přišel jsem k němu, abych mu políbil ruku, ale on si mě vůbec nevšiml; měl jsem dojem, že jeho 

ruka je ztuhlá. V tu chvíli jsem jasně a zřetelně zaslechl, jak odříkává slova rozhřešení. Ulekl jsem se a běžel pro 

představeného. Společně jsme se vrátili k otci Piovi a on se po chvíli otřepal, jako by se probíral z mrákot. Obrátil se 

k nám a řekl: ‚Vy jste tady? Neviděl jsem vás.‘ 

Za několik dní přišel představenému děkovný telegram z Turína, že poslal otce Pia k umírajícímu. 

Z telegramu bylo zřejmé, že umírající vydechl ve chvíli, kdy říkal otec Pio slova rozhřešení v klášteře v San Giovanni 

Rotondo.“ 

 

 

Svěcení kostela v Pietrelcině 

Vyprávěl mi opět kapucín otec Alberto: „V květnu 1951 byl v Pietrelcině posvěcen nový kostel, který 

postavili na počest svého rodáka. Na slavnosti měl být přítomen, ale nakonec to nevyšlo. O několik dní později jsem 

ho zašel navštívit a podrobně jsem mu o té slavnosti vyprávěl. Na závěr jsem dodal: ‚Otče, někdy si zajeďte ten kostel 

prohlédnout, je opravdu krásný.‘ 

‚Znám ho lépe než ty,‘ řekl mi otec Pio. 

‚Viděl jste ho někdy na fotografii?‘ ptal jsem se.  

‚Byl jsem tam,‘ odpověděl. ‚Jestli chceš, mohu ti vyprávět o nejmenších detailech, i o tom, kolik schodů vede 

ke vstupním dveřím. To nevíš ani ty,‘ dodal se smíchem.“ 
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Otisk ruky na skle 

A opět kapucín otec Alberto: „V roce 1957 jsem byl svědkem zázračného uzdravení otce Placida Buxe.  

Hospitalizovali ho v nemocnici v San Severo s vážnou formou hepatické cirhózy. Navzdory péči lékařů se nacházel 

v beznadějném stavu. 

Jednou v noci spatřil u svého lůžka otce Pia. Ten s ním promluvil, povzbudil ho a ujistil ho, že se uzdraví. 

Potom přistoupil k oknu, přiložil ruku na sklo a zmizel. Druhého dne ráno se otec Placido probudil a cítil se lépe.  

Když si vzpomněl na noční příhodu, podíval se na okno a spatřil otisk ruky. Ověřil otisk zblízka a poznal ruku otce 

Pia. Přesvědčil se, že noční návštěva nebyla snem, ale skutečností. 

Řeholnicím a zdravotním sestrám pak vyprávěl, co se mu stalo, a zpráva se okamžitě rozšířila po nemocnici 

i po celém městě. Do pokoje hned začali přicházet zvědavci, kteří chtěli vidět otisk ruky otce Pia na skle. Nevěřící 

lékaře ale proud příchozích iritoval, stěžovali si na ně a přikázali otisk utřít. Použili nejprve mokrý hadr, pak čisticí 

prostředek, ale otisk tam byl dál. 

Protože jsem ani já nemohl uvěřit tomu, co jsem viděl na vlastní oči, vydal jsem se do San Giovanni Rotondo 

požádat o vysvětlení samotného otce Pia. Potkal jsem ho v klášterní chodbě, a než jsem mu stačil říct, proč jsem 

přišel, zeptal se mě: ‚Jak se má otec Placido?‘ 

‚Jeho stav se zlepšuje,‘ odvětil jsem a pospíšil jsem si s otázkou: ‚Je pravda, že jste ho minulou noc navštívil 

v nemocnici a zanechal jste na okenním skle otisk své ruky?‘ 

Otec Pio se na mě zahleděl a odpověděl: ‚A ty o tom pochybuješ? Ano, byl jsem tam, ale nikomu to neříkej.‘ 

Vrátil jsem se do nemocnice v San Severo a vyřídil jsem odpověď otce Pia. Ani lékaři už nic nekomentovali. A otec 

Placido se zcela uzdravil.“ 

 

 

Celý rok denně v Římě 

Poslední z neuvěřitelných svědectví otce Alberta: „Roku 1970 (tedy dva roky po smrti otce Pia – pozn. red.) 

jsem navštívil město Collevalenza v provincii Perugia, kde jsem se seznámil se známou řeholnicí španělského 

původu, jíž se říkalo ‚madre Speranza‘ (čti ‚speranca‘). Měla rovněž stigmata a zemřela v pověsti svatosti v roce 

1983. Doprovázeli mě advokát Guglielmo Giordaneli a otec Gino, představený Institutu založeného řeholnicí. 

S matkou Speranzou jsem měl rozhovor, který bych označil za neuvěřitelný, kdybych nevěděl, že se jedná o světici.  

‚Matko, jsem kapucín ze San Giovanni Rotondo,‘ řekl jsem jí při představování. ‚Nechci vás připravovat o 

čas, jen vás prosím, abyste se modlila za mě a za blahořečení otce Pia.‘  

Matka Speranza pozvedla oči, zahleděla se na mě a odpověděla: ‚Odjakživa se modlím za otce Pia.‘  

‚Znala jste ho?‘ 

‚Ano, viděla jsem ho mnohokrát.‘ 

‚Kde jste ho vídala? V San Giovanni Rotondo?‘ 

‚Ne, nikdy jsem nebyla v San Giovanni Rotondo.‘ 

‚Kde tedy?‘ 

‚V Římě.‘ 

‚Matko, to není možné. Otec Pio byl v Římě jen jednou, v roce 1917, když doprovázel svou sestru do kláštera 

svaté Brigity. Vy jste tehdy byla ve Španělsku. Určitě jste se spletla a považovala jste nějakého jiného kapucína za 

otce Pia.‘ 

‚Ne, nespletla jsem se,‘ řekla matka Speranza. ‚Byl to otec Pio.‘  

‚Kde jste ho v Římě vídávala?‘ 

‚V úřadu Svatého oficia, denně v průběhu jednoho roku. Měl poloviční rukavice, aby zakryl rány. Já jsem ho 

vždycky pozdravila, políbila jsem mu ruku. Někdy jsem se ho i na něco zeptala a on mi odpověděl. To se dělo v letech 

1937–1939, když jsem pracovala ve Svatém oficiu.‘ 

‚Matko, neurazte se, když vám řeknu, že vašemu vyprávění nevěřím.‘ 

Matka Speranza mi velmi něžně odpověděla: ‚Můžete si myslet, co chcete. Opakuji, že jsem vídala otce Pia 

v Římě denně po celý rok. Vždycky jsem se za něho modlila a nyní se modlím za jeho oslavení.‘“ 
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„Byl při mém narození“ 

Přímou účastnicí jednoho z nejsložitějších projevů bilokace byla markýza Giovanna Rizzani Boschi, s  níž 

jsem se setkal poblíž Foligna v jejím domě v Trevi Umbro. Markýza byla tchyní herečky Giovanny Ralli, se kterou 

se oženil roku 1977 její syn Ettore, známý advokát.  

Sám jsem navštívil šlechtičnu, aby mi vyprávěla o své výjimečné zkušenosti s  otcem Piem, což učinila 

s velkou upřímností a důkladností. Poznala ho v roce 1923 a vzápětí se stala jeho duchovní dcerou. Od té doby mu 

byla nablízku a spolupracovala i při stavbě nemocnice Casa Sollievo della Sofferenza. 

„Můj život byl spojený s otcem Piem od chvíle, kdy jsem přišla na svět,“ vyprávěla mi markýza. 

„Samozřejmě, nemohu podat přímé svědectví, protože si z toho dne nic nepamatuji, ale existuje tajemný dokument, 

který napsal sám otec Pio, z něhož můžeme odvodit, že byl přítomen při mém narození.  

Dne 18. ledna 1905 ležel můj otec Giovanni Battista Rizzani na smrtelné posteli ve svém paláci v  Udine. 

Byla u něj moje matka Leonilde, silná a zbožná žena. Sama byla v pokročilém stádiu těhotenství, ale zajímal ji jen 

osud jejího manžela. Když nastala noc, začali výt psi, kteří možná cítili blížící se konec svého pána. Matka k  nim 

zašla, aby je uklidnila. Na nádvoří ji ale přepadly akutní porodní bolesti. Za asistence správce paláce tedy porodila 

na místě, kde se právě nacházela. Pak našla sílu, aby mě vzala do náručí, vystoupila po schodech a vešla do manželova 

pokoje. Manžel zakrátko vydechl naposledy. 

Už v dětství mi matka vyprávěla, že během porodu na nádvoří zahlédla mladého kapucínského bratra. Nikdy 

se jí nepodařilo zjistit, jestli se jednalo o zjevení, halucinaci nebo skutečnost, také proto, že v  rodině nikdo žádné 

kapucíny neznal. Až po mnoha letech, když už jsem byla duchovní dcerou otce Pia, dozvěděla jsem se několik detailů, 

které vrhly na tuto událost neuvěřitelné světlo. 

Otec Augustin ze San Marco in Lamis, zpovědník otce Pia, mi totiž daroval jeden list ze sešitu, který mu 

otec Pio předal v roce 1905. Tehdy ještě bratr Pio nebyl knězem, studoval filozofii a žil v klášteře v Sant´Elia a 

Pianisi v provincii Campobasso. Bylo mu osmnáct let a u kapucínů byl pouhé dva roky. V jeho životě se však už 

tehdy objevovaly tajemné události, které líčil v dlouhých dopisech svému zpovědníkovi.“ 

„V únoru 1905 napsal otci Augustinovi i tento dopis, který jeho zpovědník uchoval spolu s ostatními.“ 

Markýza Giovanna vytáhla z psacího stolu stránku ze sešitu a ukázala mi ji: „To je písmo otce Pia, o tom není 

pochyb,“ řekla. „Zkoumali ho, je to ověřené, ale já neměla důvod o tom pochybovat, vždyť jsem ho dostala od jeho 

zpovědníka.“ 

Vzal jsem ten dopis a začal jsem číst, co napsal otec Pio v roce 1905: „Před několika dny se mi stala 

neobvyklá věc. Byl jsem na kůru s bratrem Anastasiem, bylo přibližně jedenáct hodin večer. Najednou jsem se ocitl 

velmi daleko, ve šlechtickém domě, kde umíral otec a přicházelo na svět dítě. Tehdy se mi zjevila Panna Maria a 

řekla mi: ‚Svěřuji ti tohle stvoření. Je to nebroušený drahokam: opracovávej ho a obrušuj, ať je co nejzářivější, 

protože chci, aby byl mou ozdobou. Nepochybuj, sama za tebou jednou přijde, ale ještě předtím se setkáte u Svatého 

Petra.‘ Potom jsem se ocitl zpátky na kůru.“ 

„Je obtížné si ten dopis vysvětlit,“ řekla markýza a vzala si zpátky dokument. „Možná otec Pio mluví 

o nějakém snu, o zjevení, nebo už tehdy prožil skutečnou bilokaci. Shoda s mým životem zůstává záhadou: 18. leden 

1905 je den mého narození, ale souhlasí i místo, šlechtický dům a zcela nevšední okolnosti, obsažené ve větě: ‚…kde 

umíral otec a na svět přicházelo dítě‘.“ 
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