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BOŽÍ KRÁSA JE NA DOSAH RUKY
Začínají prázdniny. Žáci a studenti mají
volno od školy, někteří z nás v těchto dnech čerpají dovolenou, mnozí využívají letní čas k cestování anebo ke změně zaběhlého rytmu doma. Můžeme obdivovat letní přírodu.
Vyrazil jsem na blízký kopec u nás
v Rudě nad Moravou. Obdivoval jsem nádherný
výhled a překrásnou přírodu. Napadaly mě u toho
různé myšlenky. Jednak v tom byla radost,
že můžu být v tak hezkém prostředí, byl v tom
úžas nad velikostí Stvořitele, který nám toto dává
a umožňuje nám to obdivovat. Jednak v tom bylo
přesvědčení, že svět je tak veliký a krásy je v něm
tolik, že já, člověk, jsem schopen zakusit pouze
mizivé procento toho, co Bůh pro nás ve své nepřeberné hojnosti připravil.
Začal jsem také v souvislosti s tím přemýšlet nad moderním fenoménem cestování. Člověk chce poznávat další a další země, zakoušet
nové a nové krásy světa. Na světě je však tolik
krásných věcí, že ani zdaleka není schopen je
všechny poznat. A ty, které pozná, jsou stejně jenom stínem toho všeho, co pro nás připravil náš
Pán.
V minulém století se sv. sestře Faustíně
Kowalské zjevoval Ježíš, aby mluvil o Božím milosrdenství. V Deníčku, který sepsala, můžeme
přečíst svědectví jedné z jejích vizí: „Krátký čas
jsem zastupovala jednu ze sester v Kiekrzi. Jednou odpoledne jsem šla přes zahradu a zůstala
jsem u břehu jezera. Dlouhou chvíli jsem se zamýšlela nad tímto živlem. Náhle jsem uviděla vedle sebe Pána Ježíše, který mi laskavě řekl: „To
všechno jsem stvořil pro tebe, má nevěsto, a pamatuj, že všechny nádhery jsou nic oproti tomu,
co jsem připravil ve věčnosti.“ Moje duše byla zalitá takovou velkou radostí, že jsem tam zůstala až
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do večera. Zdálo se mi, že jsem tam jen krátkou chvilku. V ten den jsem měla volno, byl den určený na jednodenní
exercicie, tak jsem měla úplnou svobodu odevzdat se modlitbě. Ó, jak je Bůh nekonečně dobrý, pronásleduje nás
svou dobrotou. Nejčastěji se stává, že Pán mi uděluje největší milosti tehdy, když je vůbec neočekávám.“
V prázdninovém období můžeme obdivovat krásu světa, který pro nás stvořil Bůh. Ať doma, nebo na cestách
v rámci dovolené.
Mnozí z nás si nemohou dovolit cestování. Ať k tomu mají finanční, nebo zdravotní, nebo rodinné důvody.
Navíc si v posledních dnech palčivěji uvědomuji, že cesta do zahraničí není pro každého radostí a odpočinkem. Přemýšlím v těch dnech o Ukrajincích, kteří k nám přicestovali kvůli válce. Pro někoho se cesta do zahraničí stává
nutností. Kdyby nemusel, tak by ji vůbec neabsolvoval.
Claude Monet, francouzský impresionistický malíř, namaloval sérii asi 250 obrazů leknínů. Pozorování
těchto vodních květin se věnoval 30 let. Pěstoval je v zahradě svého domu v Giverny na severu Francie. Dlouhá léta
chodil na stejné místo, pozoroval květiny v různých ročních obdobích, v různých stadiích a pořád objevoval něco
nového, pořád byly pro něho zajímavé, pokaždé byly nějak jiné. Aniž by hledal nová místa, byl fascinován krásou
přírody, kterou mu nabízela jeho zahrada. Rybníček v zahradě s plovoucími květy byl pro něho podnětem, díky němuž vznikla obrovská sbírka světoznámých pláten.
Ne každý může, ne každý chce cestovat, ne pro každého je cestování oddych. Každý však má možnost zakusit
krásu světa stvořeného dobrým Bohem tam, kde je. Tuto krásu nám nabízí ne jenom příroda kolem nás. Uvnitř člověka, totiž v naší duši se skrývá stejně velké (ne-li větší?) bohatství. Je tam nádherný svět, který můžeme zakusit,
aniž bychom vyšli za práh našich domácností. Je to svět stejně pestrý a obdivuhodný jako ten vnější. Ne-li pestřejší
a obdivuhodnější než ten v cizích zemích, v blízkých horách nebo v zahradě za domem. Stojí za to do něho vstupovat.
Budeme jistě překvapeni tím, koho tam potkáme. Svatý Pavel ví, o čem mluví, když v Prvním listu Korinťanům píše:
„Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého…?“ Boží krása je na dosah ruky. Ani nemusíme chodit nebo jezdit
daleko.

P. Michal Krajewski

KNIHA SOUDCŮ:
ZÁPAS O VYVOLENÝ NÁROD
V Bibli nemáme jen pozitivní vzory, ale i odstrašující příklady lidského jednání. Jak vypadá společnost, která se
postupně rozhodne opustit svoji víru a posouvat své morální zábrany? Kniha Soudců představuje neslavnou kapitolu
dějin izraelského národa, ve které věrnost a laskavost Hospodina soupeří s lhostejností, hříchem a zradou lidu, který
si vyvolil.
Doba soudců
Většina čtenářů Bible dobře zná příběh o Mojžíšovi, který vyvádí izraelský národ z Egypta. V křesťanské liturgii si
často připomínáme putování po poušti, události u hory Sinaj, a dokonce i příchod do zaslíbené země. O těchto událostech se dočteme v knihách Mojžíšových. O vstupu do zaslíbené země, dobytí Jericha a dalších území vypráví
dramatickým způsobem kniha Jozue. Dobytím částí Palestiny začíná tzv. doba soudců, o které nás informuje stejnojmenná kniha Písma. V této době je izraelský lid rozdělen na 12 kmenů, které mají (vyjma kmenu Lévi) svá území.
Okolní národy i větší města mají svého krále, nicméně Izraelité se stále tomuto zřízení brání a udržují svůj kmenový
(a často i kočovný) způsob života. Do této situace vstupují soudcové, kteří jsou charismatickými postavami povolanými Bohem a snaží se obnovit víru v Hospodina. Ačkoli nám kniha Soudců vypráví mnoho příběhů, neobsahuje
všechny události dané doby, nýbrž jen ty, které nám mají osvětlit situaci Božího lidu a vytvořit most ke knihám, jež
následují. V dalším vývoji si Izraelité vyprosí od Boha krále, podobně jako ho mají i ostatní národy. To je však již
příběh knih Samuelových.
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Kdo to je soudce?
Pro správné pochopení knihy si musíme vysvětlit pojem „soudce“, hebrejsky „šofét“. Oproti dnešnímu chápání
soudce je biblický význam mnohem širší. Soudce je vyvolen přímo Hospodinem. Nejde tedy o úkol získaný dědičně
nebo na základě volby. Je to Boží povolání. Úkolem soudce je jednak znovu připomenout Hospodinova slova a
přivést lidi zpět k Bohu a jednak vysvobodit danou skupinu Izraelitů z nebezpečí, jenž na ně doléhá. V postavě soudce se tedy spojovala jak role duchovního vůdce, tak i člověka, který vede lid vojensky a dohlíží na dodržování zákonů. V knize Soudců známe
jména dvanácti soudců a jedné soudkyně (Debora). Okamžitě se
nabízí paralela s dvanácti kmeny Izraele, kdy každý kmen by měl
svého soudce. Nicméně toto tvrzení je nepřesné a nemáme pro ně
dost informací. Jména dvanácti soudců jsou: Otníel, Ehúd, Bárak,
Gedeón, Jiftách, Samson, Šamgar, Tóla, Jaír, Ipsán, Elón a Abdón.
Zvláštním způsobem vystupuje postava Debory. Mluví se o ní
jako o prorokyni, která „soudí“ lid. Debora je oporou pro soudce
Báraka, který bez ní nechce vytáhnout do boje. Oba se stávají vojevůdci spojených izraelských kmenů v bitvě proti vojskům krále Jabína. Na oslavu jejich vítězství zaznívá tzv.
Debořina píseň, která patří mezi nejstarší texty celé Bible.
Příběhy dvanácti soudců
Kniha nám představuje působení několika soudců v rozsáhlejších vyprávěních (např. Otníel, Bárak, Samson,
Jiftách...), ve kterých je popsáno povolání těchto soudců a jejich hlavní zásah do kritické situace svého kmene. O
jiných soudcích víme jen velmi málo, případně známe pouze jejich jména bez dalších podrobností. Příběhy soudců
jsou velmi podobné. Nejprve je popsána těžká situace Izraelitů, kteří trpí často pod útlakem cizích národů. Tato krize
je obvykle doplněna i odklonem od víry v Hospodina. Poté je povolán soudce, který jasným činem porazí nepřátele
a obnoví víru v Boha. Po nějakou dobu soudce „soudí“, neboli vládne, nad svým kmenem, což je popsáno jako doba
blahobytu a míru. Po smrti soudce příběh často končí tím, že se Izraelité opět navrátí k bezbožnému životu. Toto
kruhové schéma se nám opakuje několikrát. Kniha Soudců kromě vyprávění o soudcích obsahuje ještě i další příběhy:
např. příběhy o Abímelekovi, stěhování kmene Dan, válku s Benjaminovci a další. Tyto příběhy mají dokreslit události doby soudců.
Jak přistoupit ke knize?
Kniha Soudců je poměrně snadná k četbě a na porozumění ději. Pokud však máme nad textem přemýšlet, případně
rozjímat, narazíme na spoustu problémů. Jak přistoupit k textům, ve kterých se vypráví o krvavých bojích, pomstách,
nebo dokonce o znásilňování žen i mužů? Nejprve si musíme přiblížit cíl celé knihy. Záměrem textů je ukázat, jakým
způsobem se Izraelité vzdalovali od Hospodina. Ten je vždy skrze soudce zachránil z těžké situace, nicméně Izraelité
se ke svému hříchu záhy vracejí. Mimoto se hříchy spáchané Izraelity stupňují. Poslední kapitoly knihy Soudců
obsahují nejbrutálnější do nebe volající zločiny, které působí odpor a znechucení i v dnešní době. Kniha tak ukazuje,
jak dopadá společnost, která opustila svou víru a morální zásady. Můžeme se špetkou smělosti říci, že kniha Soudců
tvoří odstrašující příklad, jak daleko jsou lidé schopni zajít, když se od Boha vzdálí. Mezi hlavní témata patří i modloslužba a prolínání s cizími národy. Také nám kniha ukazuje opakovanou zradu a hřích Božího lidu v kontrastu
s opětovným odpuštěním a pomocí věrného Hospodina. Kniha nekončí pozitivně, Izraelité zůstávají v hříších. Proto
je třeba knihu Soudců číst v souvislosti s následujícími knihami, které ukazují, že Bůh reaguje novým způsobem,
totiž povoláním proroků a pomazáním králů v Izraeli.

Věděli jste, že v Bibli máme i bajku?
„Sešly se pospolu stromy, aby si nad sebou pomazaly krále. Vyzvaly olivu: ‚Kraluj nad námi!‘ Oliva jim však odpověděla: ‚Mám se vzdát své tučnosti, jíž se uctívají bohové i lidé, a kymácet se nad stromy?‘ Stromy pak vyzvaly fík:
‚Pojď nad námi kralovat ty!‘ Fík jim však odpověděl: ‚Mám se vzdát své sladkosti a svých výborných plodů a kymácet se nad stromy?‘ Stromy pak vyzvaly vinnou révu: ‚Pojď nad námi kralovat ty!‘ Vinná réva jim však odpověděla: ‚Mám se vzdát svého moštu, který je k radosti bohům i lidem, a kymácet se nad stromy?‘ I vyzvaly všechny
stromy trnitý keř: ‚Pojď nad námi kralovat ty!‘ A trnitý keř stromům odpověděl: ‚Jestliže mě doopravdy chcete
pomazat za krále nad sebou, pojďte se schoulit do mého stínu! Jestliže však ne, vyšlehne z trnitého keře oheň a pozře
i libanónské cedry!‘“ (Sd 9,8-15)
P. Jan Berka
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DOPISY DO PŘEDPEKLÍ

MICHEÁŠ Z MOREŠETU, PROROK
V městě Šumbarku, v pátém roce panování zemana Potácivého

Micheáši,
pročítám Tvé proroctví a jsem z něho zmaten, neboť sám jeho text je zmatený. Střídají se zde barvité vyhrůžky
s nejasnými zaslíbeními. Tvá slova se hrnou překotně, tak jak je ve zjevné frustraci vykřikuješ na své posluchače.
Chvíli je strašíš popisem hrůz, jež je čekají z rukou uchvatitelů, obrazy rozbořeného Jeruzaléma, Hospodinova soudu
a zaslouženého trestu. Spíláš lakomým obchodníkům, nespravedlivým soudcům a svévolným kněžím. Vzápětí hovoříš o naději, obnově země a Božím odpuštění.
Rezignuji na oblíbené rychločtení a snažím se textu věnovat dostatek času a prostoru, aby
ke mně promluvil se stejnou naléhavostí jako ke Tvým posluchačům za časů judských králů.
Není to snadné, ale posléze to
vede k cíli a mně se daří vyloupnout jádro Tvého sdělení ze
všech slupek, jimiž je obaleno.
Je jím – ač to tak zprvu vůbec
nevypadalo – naděje na příchod
vykupitele, který vyvede izraelský národ ze všech jeho běd,
strastí a poroby.
Přemýšlím o oné p(r)opletené struktuře Tvého proroctví a konečně mi dochází, jaký je její důvod. Je to vskutku
autentická výpověď, reflektující Tvou životní zkušenost. Vlastně se není čemu divit; i já to vnímám obdobně. Jsem
zahlcen starostmi světa, jež snadno přehluší tichý Boží hlas. Také v mých časech se setkávám s bezprávím a nečestným jednáním, které mne naplňuje rozhořčením a beznadějí. Také já cítím hořkost a potřebuji ji čas od času vykřičet
do světa. Tehdy opouštím navyklé libozvučné, leč bezobsažné fráze a uchyluji se k zemitým výrazům a expresívním
obrazům. Mluvím překotně a nestarám se příliš o to, zda je mi rozuměno.
A tu mi dochází, že takto jednají všichni, které denně potkávám. Každý z nich má svůj příběh, naplněný po okraj
vlastními starostmi a frustracemi, a já ho odmítám přijmout jen proto, že se mi nechce rozplétat zašmodrchané (a
často špinavé) předivo jeho vláken. Připravuji se tím o ono sladké jádro, jež je v něm obsaženo. Je jistě snazší nad
tímto příběhem mávnout rukou a odbýt ho posměchem, svědčí to však jen o mé pohodlnosti a povrchnosti. Je to
v konečném důsledku chyba moje, nikoli toho, kdo se mi sděluje. Co když právě v tuto chvíli odmítám životodárné
prorocké slovo, jež mohlo zásadním způsobem změnit můj život?
Jen pozorný posluchač si mohl ve Tvém textu všimnout mesiánského příslibu, který dokonce obsahuje i místo, kde
se pravý vládce nad Izraelem narodí. Zmínka o Betlému mohla snadno zaniknout v přívalu Tvých slov a my jsme ji
mohli přehlédnout stejně, jako to činili Tvoji soukmenovci. Toto maličké judské město přece nesplňuje ani ty nejzákladnější předpoklady, které na rodiště vykupitele kladou lidé, stejně jako je Ty nesplňuješ pro výkon prorockého
úřadu.
Evidentně však splňuje předpoklady Boží…
Pavel Obluk
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GABČA HORNÍČKOVÁ
V několika posledních Tamtamových číslech jsme lehce zabrousili do tematiky ekumenismu. V tomto prázdninovém vydání tak přirozeně navážeme rozhovorem, který se této oblasti také dotýká. Cílem je jemně nastínit atmosféru, přiblížit, informovat, ale možná i pobídnout, dodat odvahu a vzbudit zájem o chystaný křesťanský festival UNITED. Kdo míváte cestu kolem některé z farních vývěsek a sem tam k ní i zvednete zrak,
jistě jste nenápadný plakátek na tuto akci už zahlédli. O spolupráci jsme
poprosili Gabču Horníčkovou, vždy usměvavou blondýnku, které byl až
do středoškolských let náš šumperský kostel domovskou farností. Mimo
jiné zpěvačku kapely Nenadarmo a spokojenou účastnici tohoto křesťanského srpnového festivalu.
Jak se máš, Gábi?
Ahoj Evi, mám se moc dobře, děkuju – především, protože jsem nyní na
nějaký čas v Česku, kde to mám nejradši😊.
Mohla by ses v krátkosti představit čtenářům, kteří zatím neměli to štěstí poznat tě osobně?
Jmenuji se Gabriela a je mi 28 let. Pokud by to mělo být delší, tak jsem pyšná rodilá Šumperačka, celý život někde
zpívám a v současné době pracuji pro českou společnost Lasvit na obchodní pobočce v Dubaji.
Vím, že ses v minulých letech účastnila festivalu UNITED nejen jako
host, ale také jako zpěvačka kapely
Nenadarmo. Mohla bys vaši skupinu
nějak blíž charakterizovat? (kdy, co a
jak vás svedlo dohromady, jak jste
pokračovali, jakou hudbu zpíváte, jak
jste na tom teď…)
Vznik Nenadarma byl takový malý zázrak. Můj kamarád Martin Koutecký
také ze Šumperka se potkal s Jordanem
(dalším členem kapely) právě na festivalu United myslím v roce 2013, kde si
spolu povídali a jamovali a bylo to
dobrý😊. Pak jsme v předvánočním
čase jeli hrát Rybovku do Německa a
Belgie se šumperskou Scholou a tam
jsem se o hudbě zase bavila já s Martinem. Všichni tři jsme se pak shodou okolností přesunuli studovat do Prahy,
kde Martin dělal Matfyz, já studovala VŠE a konzervatoř a Jordan teologii na Karlovce. Spojila nás tedy Praha, ale
především křesťanství a hudba. Už nevím, jak se to přesně celé seběhlo, ale pamatuji si jednu z našich prvních zkoušek v budově Matfyzu na Malé straně, kde jsme nahráli naše první video písně You are beautiful. Pomalu jsme začali
předělávat křesťanské písně, především zahraniční worshipy, do nových kreativních úprav. Když jsme později dostali
nabídku hrát na UNITED, tak jsme to absolutně nechápali 😊.
Festival United se na svých webových stránkách představuje jako „křesťanský multižánrový festival.“ Nabízí
koncerty, semináře, workshopy, divadla, filmy, sporty, street scény, služby modliteb a duchovního poradenství. UNITED ale dle organizátorů znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Velkým přáním je – cituji – „abychom zde mohli poznávat Pána Boha a On jednal v našich životech“. Myslíš, že se to daří?
Festival United je opravdu unikátní záležitost. Stovky mladých lidí tam jezdí jako dobrovolníci pomáhat a berou to
jako nejlépe využitý čas během prázdnin se zážitky na celý život. Navíc je to skvělé, být součástí něčeho s takovým
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přesahem. Já jsem na UNITED nejen zpívala, ale zúčastnila jsem se několika jiných koncertů jako posluchač, navštívila kino, doprovodné programy a také duchovní poradenství. Celá atmosféra je uvolněná, festival se snaží ekumenicky propojovat všechny mladé křesťany (právě naše Nenadarmo je toho příkladem) a snaží se spojovat v Bohu,
nikoli rozdělovat dle církví. Ten program je fakt bohatý a ani nejde všechno stihnout. Takže myslím, že se organizátorům jejich cíle opravdu daří – a určitě se to zase o hodně posunulo od toho roku 2015, co jsem tam byla já.
Jaká je tvoje zkušenost s festivalem? Co bys vyzdvihla, co oslovilo tebe, případně i negativa…
Můžeš se třeba podělit o nějakou vzpomínku,
historku…?
Přijde mi skvělé, že i když tam jedete třeba jen
v několika lidech nebo i sami, tak se stoprocentně
seznámíte se super lidmi, kteří jsou milí a otevření
– cítíte se tam zkrátka dobře. Je tam spoustu nejrůznější hudby, kterou si můžete užit, navštívit
různé modlitby, zjistit, jak to funguje v jiných sborech (křesťanských) nebo si koupit zajímavé
knížky a dát si dobrou kávu. Velmi silný zážitek
mám z duchovního poradenství – v době festivalu
v roce 2015 jsem si řešila nějaké složitější osobní
otázky v oblasti víry a navštívila jsem těsně před
naším hlavním vystoupením duchovní poradenství. Celý koncert byl pro mě i díky tomu o to silnější duchovní zážitek
a určitě pro mě bylo nezapomenutelné, když s námi několik set lidí zpívalo píseň Můj Bůh je můj štít na konci
vystoupení.
Kdybych Ti teď, na závěr rozhovoru, dala zadání čtenáře na festival nalákat. Jak by to asi vypadalo?
Pokud máte rádi různé hudební žánry, rádi byste se seznámili s mladými křesťany v České republice a rozšířili si
obzory, United pro tohle nabízí unikátní prostředí. Navíc se podíváte na Vsetínsko, kam byste třeba jinak nejeli. A
třeba potkáte lidi, se kterými si potom založíte vlastní kapelu nebo narazíte na životního partnera😊.
Za rozhovor mockrát děkuje a spoustu sil do všeho dalšího počínání přeje Eva Heiserová

Vzbudil-li ve Vás rozhovor zájem o hudbu kapely Nenadarmo můžeme doporučit jejich CD se stejným názvem,
k dostání třeba v křesťanském obchodě Gimel. Samotní autoři ho charakterizují takto:
„Nenadarmo“ není výkřik ani oznámení. Nepatří za něj vykřičník, ale sepnuté ruce – je to modlitba, prosba: „Dej,
Bože, ať nehrajeme nadarmo." Jako ti stavitelé v jedné písni z knihy Žalmů – „nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se
namáhají stavitelé". Pro nás to znamená, že co děláme, snažíme se přinášet z celého srdce a důvěřujeme Hospodinu,
co z toho poskládá. Někdy to je radost, kterou někomu přinese naše hudba, někdy to je úžas nad hloubkou textu
písničky a jindy vychutnávání si nově objevené harmonie. A tak věříme a doufáme, že nehrajeme nadarmo. Věříme,
že zpíváme písně, které stojí za to zpívat. Dík, že je zpíváte s námi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Before Our Time
Lift Your Head Weary Sinner
Oči jsi mi dal
Eucatastrophe
Mou cestu v rukou máš
Shadowfeet
De profundis
You Are Beautiful
Můj Bůh je můj štít
Reason to Sing

Ukázky tvorby najdete samozřejmě i na Youtube.
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SVĚTEC MÉHO SRDCE

Dodo, Lupus, Nil

Když čtete v názvu článku Dodo, Lupus nebo Nil, asi si říkáte, že jsem se zbláznila anebo že vtipkuji. A v
obou případech máte pravdu. Pro dobu prázdnin jsem do naší rubriky zařadila několik světců neobvyklých
jmen.

Dodo
(* r. 530 Sidos, Sýrie – † 20. května 609 Tikrít, Irák)
Svatý Dodo působil jako biskup v Sýrii. Říkalo se mu „otec zázraků“. V církevním kalendáři je připomínán
20. května.
Dodo, vlastním jménem David, se narodil v syrské
vesnici Sidos v bohaté křesťanské rodině. Jeho rodiče Simon a
Helena byl dlouho bezdětní. David byl jejich vytoužené a vymodlené dítě. Přezdívali mu „Dodo“, což v aramejštině znamená „milovaný“. Jak bylo v té době zvykem, rodiče svému
synovi domluvili sňatek. On se však odmítl oženit, protože
chtěl zasvětit své srdce Kristu.
Po smrti rodičů Dodo rozdal veškerý zděděný majetek
chudým a stal se mnichem v klášteře Mor Daweed v horách
Eynali v Iránu. Po dvou letech z kláštera odešel a celých dvanáct let žil izolovaně v horách.
Jedné noci spatřil opat ve vidění Doda ve velmi špatném zdravotním stavu. Následujícího rána se ho tedy spolu s
dalšími mnichy vydal hledat a přivedli jej zpět do kláštera.
Když se Dodo uzdravil, vydal se na pouť do Svaté země. Navštívil také kláštery v Egyptě, kde obdržel požehnání tamních
poustevníků. Cestou zpět do svého kláštera navštívil iránská
města Azekh a Esfes. V jejich blízkosti, v oblasti známé jako
„Údolí smrti“ nebo též „Pekelné údolí, objevil ve skalách úzkou štěrbinu a v ní žil další dva roky. Tato oblast byla častým
úkrytem zlodějů a psanců, kteří okrádali procházející poutníky.
Dodo se usilovně modlil za odpuštění svých hříchů,
uzdravení duší svých bratří a posílení pravé víry v celé zemi.
Svým jednáním způsobil mnohá obrácení. Později se k němu
přidal jeho bratranec Izák a několik dalších mnichů. Společně
postavili klášter, který byl pojmenován po něm – Mor Dodo.
Dodo se stal prvním opatem tohoto kláštera, který tvořilo společenství čtyřiceti mnichů, a díky jejich modlitbám a tvrdé
práci se postupem času údolí stalo duchovní oázou a útočištěm
pro mnoho věřících.
V roce 589 zemřel biskup z Tikrítu a Dodo byl vybrán
syrským patriarchou Petrem III. z Rakky, aby se stal jeho nástupcem. Dodo se zpočátku zdráhal, ale nakonec souhlasil. Byl vysvěcen a přijela jméno Gregorios. Opatem kláštera
se místo něj stal jeho bratranec Izák.
Během dvaceti let svého biskupského působení Dodo vysvětil 1300 kněží a 1700 jáhnů. Povzbuzoval a uzdravoval nemocné, pomáhal malomocným. Zemřel 20. května 609. Byl pohřben v katedrále v Tikrítu, jeho pohřbu
se zúčastnilo 1800 kněží.
O několik let později Izák viděl ve snu svého bratrance Doda, který ho žádal, aby jeho ostatky přemístil,
protože v této oblasti brzy nezůstane žádný křesťan. Izák splnil jeho přání. Dodovo tělo bylo uloženo ve vesnici Beth
Sbirino (nyní Haberli) v Turecku. Nad jeho hrobem byl později vybudován chrám nesoucí Dodovo jméno.
Svatý Dodo byl již za svého života označovaný jako „otec zázraků“. Kéž nám Bůh na přímluvu svatého Doda
žehná a zahrne nás svou milostí.
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Lupus
(* r. 395 Toul – † r. 479 Troyes, Francie)
Sv. Lupus byl prvním biskupem francouzského města Troyes. Doprovázel biskupa Germana z Auxerre do Anglie, aby tam bojovali s pelagiánskou
herezí, a jejich mise byla úspěšná. V církvi je připomínán 29. července.
Svatý Lupus (ve francouzštině „Loup“, což znamená „vlk“), se narodil
v Galii. Pracoval jako právník. V r. 426 rozdal svůj majetek chudým a vstoupil
do kláštera Lérins Abbey, kde byl opatem svatý Honoratus. Když byl o rok
později Honoratus jmenován biskupem města Arles, doprovázel jej Lupus do
jeho nového působiště. Později byl i Lupus zvolen biskupem v Troyes.
Na žádost britských biskupů vyslal koncil v Arles Lupa a Germana
z Auxerre, aby pomohli v boji proti pelagianusmu (popírá učení o dědičném
hříchu a nezbytnou úlohu Boží milosti pro spásu člověka). Z toho důvodu je
Lupus připomínán a uctíván v rané velšské literatuře. Do Galie se oba biskupové vrátili po Velikonocích roku 430.
Uvádí se, že po jeho návratu do Troyes bylo toto město ohroženo invazí nechvalně známého hunského krále
Attily, který již se svými vojsky zpustošil řadu dalších galských měst. Během tří dnů a nocí se svatý Lupus usilovně
modlil a pak se statečně vydal útočníkovi vstříc. „Jsem Boží metla,“ řekl král Hunů, „a přišel jsem tě zničit.“ Lupus
se nezalekl a odpověděl: „Buď opatrný! Bůh drtí nástroje, které použil.“ Tato smělá odpověď prý tak ohromila a
vyděsila Attilu, že obrátil svou armádu a z města odešel. Mnozí badatelé věrohodnost této zprávy popírají. Nicméně
je v souladu s mottem sv. Lupa: „Opírat se s důvěrou o Boha, bez ohledu na to, jak mocné je zlo, které na nás doráží!“
Lupus byl biskupem přes padesát let. Zemřel a byl pohřben v Troyes. Jeho současník, kněz a básník Sidonius
Apollinaris ho nazval „otcem otců a biskupem biskupů, náčelníkem galských prelátů, pravidlem mravů, sloupem
pravdy, přítelem Božím a přímluvcem lidí“.

Nil
(* 1433 Moskva – † 7. května 1508, klášter u řeky Sora,
Rusko)
Svatý Nil Sorský byl ruský mnich, starec, filozof a mystik,
představitel hnutí nestjažatělů. Jeho svátek slavíme 5. května.
Narodil se v bohaté moskevské rodině. Informace o jeho
dětství a mládí jsou velmi skoupé. Drobná zmínka dochovaná v
jednom z rukopisů uvádí, že působil jako opisovač knih.
Vstoupil do Kirillo-bělozerského kláštera, asi 600 km severně od Moskvy, který patřil na přelomu 15. a 16.
století k největším a nejproslulejším klášterním komunitám na Rusi; pověstná byla zejména místní knihovna s množstvím rukopisů. Bohatství knihovny bylo možná i jedním z důvodů, proč si Nil vyvolil právě tento klášter za místo
svého pobytu. Vyloučit není možno ani jeho touhu žít poblíž starce Pajsije (starec je v ruské tradici zkušený mnich,
který je schopen duchovně vést jak mnichy, tak laiky. Vyznačuje se přísným životem a dlouhodobou praxí.)
Pajsij ovlivnil Nilovy názory a zřejmě také podnítil jeho zájem o mnišský způsob života. Ve snaze o hlubší
zdokonalení odešel Nil jako poutník na horu Athos, kde se seznámil s mystickým hnutím hésychastů, které nabádá
k usebrání a celkovému zklidnění.
Po návratu založil u řeky Sora mnišskou osadu (skit), kde pěstoval tzv. Ježíšovu modlitbu – krátký řecký
verš, který se neustále opakuje. Založil reformní hnutí „nezištných“ (rusky nestjažatěli), které se snažilo vrátit k
tradicím starověkého východního mnišství a kladlo důraz na prostý život v chudobě a vlastní vnitřní obrácení.
Podle Nilových regulí se v životě mnicha střídala fyzická práce, zajišťující prostředky k životu, spolu s pravidelnými modlitbami a rozjímáním, čtením náboženských knih a besedami s jinými mnichy. Usiloval o mír v duši,
jasnost mysli a lásku a lítost v srdci. Nil věřil, že vnitřní duchovní dokonalost je základem produktivního života
každého věřícího.
Již za svého života byl vážený a uznávaný. V r. 1503 se zúčastnil synody v Moskvě. Bojoval proti formálnosti
církve, usiloval o její emancipaci a vymanění z vlivu moci státní. Zemřel 7. května 1508. Jeho ostatky, uložené v jím
založeném klášteře, byly oslaveny mnoha zázraky.
Anička Rozsívalová
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CHARITA PŘIPRAVUJE

Patronem Charity je svatý Vincenc z
Pauly, jehož památku slavíme 27. září.
Kolem tohoto data obvykle bývají tradiční i mimořádné akce. Již nyní si některé z připravovaných můžete poznamenat:
3. 9. (sobota dopoledne) – pouť TKS koledníků, u kostelíčka, Bludov, ve spolupráci s místním spolkem a Centrem pro
rodinu
16. 9. (pátek), 18:00, klášterní kostel
Šumperk – "křest" knihy „Být doma“ –
Jindřich Štreit
18. 9. (neděle), 15:00, setkání pozůstalých, farní středisko
18. 9. (neděle), 18:00, mše sv. za Charitu, kostel sv. Jana Křtitele
5. 10. (středa), 9:00–15:00, Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb
ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD.
pastorační asistentka

ZEMĚ NA MISCE VAH
Přestože jsem knihu zakoupil ihned po jejím českém vydání v roce 1994, dostal
jsem se k jejímu přečtení kvůli pracovnímu i rodinnému zaneprázdnění až v letošním
roce. Stejně jako jsem se dostal k mnoha dalším knihám až poté, co jsem se stal penzistou.
Kniha Země na misce vah, kterou napsal senátor z Tennessee a americký viceprezident Al Gore, se stala ihned po jejím vydání v roce 1992 bestselerem, což se u knih
s tématikou životního prostředí často nestává.
Globální oteplování, chrlení odpadů, šíření pouští, destrukce ozonosféry, ztráta
samočistících schopností atmosféry, mizení deštných pralesů a lesů, ohrožení hydrosféry
– to jsou nepříjemné věci, které se na lidstvo, jehož počet raketově roste, valí v souvislosti
s globální ekologickou krizí. Avšak nejdůležitější je, že autor naznačuje cesty k dosažení východiska a klade především velký důraz na každého z nás, jak se dokážeme se změnami vyrovnat nebo ztotožnit, a to z pozice nejen politika,
ale z pozice věřícího člověka analyzuje vliv a možnosti náboženství.
Odvážně píše také o svých osobních pocitech, o svém soukromí, a když popisuje nehodu, při níž jeho syn po
srážce s automobilem málem přišel o život, stává se ze senátora otec, který prosedí týdny u nemocničního lůžka
svého dítěte a přemýšlí o smyslu svého života.
Autorovy exkurze do historie ekologických katastrof od pravěku po dnešek svědčí o jeho erudici a širokém
záběru jeho zájmů a znalostí.
Knihu lze vřele doporučit všem, kterým není lhostejný stav životního prostředí, jež člověk systematicky devastuje od dob průmyslové revoluce až po dnešek. Všem, kteří dělají v rámci svých možností vše, aby nenastal
nevratný kolaps Země, kterou pro nás stvořil Hospodin. Budiž jeho jméno pochváleno.
Pavel Hýbl
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CENTRUM PRO RODINU
ČERVENEC–SRPEN 2022
Pro více podrobností sledujte webové stránky Centra pro rodinu. Telefonický kontakt – Lenka Špatná, 731402
395. Mail - cprsumperk@ado.cz.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – SVÁTKY ROKU POZNEJ TROCHU
1. turnus - 11. - 15. července mladší děti - 4/5 let (podle vyspělosti dítěte) - 8 let
2. turnus - 18. - 23. července starší děti - 8–15 let
Podrobné informace na cprsumperk@ado.cz nebo 731 402 395
OSOBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE
V červenci a v srpnu budou konzultace v omezeném režimu. V akutních případech je možné se domluvit na setkání
na tel. 731 402 395
RODINA NA CESTĚ
V souvislosti s Rokem rodiny zveme rodiny na prázdninové cesty a výlety po naší olomoucké arcidiecézi. Během
letních prázdnin bude možnost navštívit 50 míst, na kterých bude třeba objevit heslo a pomocí aplikace se zájemci
dostanou na stránku s překvapením pro děti, rodiče i pro všechny. Na děti budou čekat hry, kvízy, hádanky a spousta
dalšího, dospělí se budou moci zaposlouchat a zamyslet nad slovem našeho biskupa pro rodiny otce Josefa Nuzíka
a všichni se dozví zajímavý příběh místa, které navštívili. Pro soutěživé rodiny bude připravena záložka s formulářem
k registraci do soutěže a za alespoň 10 navštívených míst získá rodina odměnu. Na přípravě tohoto putování se podílela centra pro rodinu celé diecéze. V naší arcidiecézi Rok rodiny a také projekt Rodina na cestě vyvrcholí při Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně v sobotu 27. srpna. Aplikace a webová stránka k aktivitě bude zpřístupněna od 1. července 2022 - www.rodinanaceste.ado.cz
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN 27. 8. 2022 NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Milé rodiny, zveme vás na tradiční pouť rodin na Svatý Hostýn. Tato pouť je zároveň arcidiecézním zakončením
Roku rodiny a symbolickým „přemostěním“ Světového setkání rodin se svatým otcem Františkem, které se koná
v červnu 2022 v Římě, kam jsme vyslali své zástupce. Přijďte si poslechnout jejich svědectví z Říma! Na co vše se
můžete těšit? Na programu je mše svatá na venkovním podiu v 10.15, stanoviště pro děti i rodiče (zajišťují centra
pro rodinu olomoucké diecéze), divadélko, svědectví z Říma a závěrečné požehnání.
POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT
Od září 2021 je možnost každý měsíc navštívit různé kostely šumperského děkanátu a vyplnit zde po mši svaté
poznávací listy s úkoly. Kde všude jste už mohli zavítat? Jen namátkou to byly kostely v Kopřivné, Novém Malíně,
Bludově, Starém Městě, Hanušovicích, Bratrušově aj. Z vyplněných úkolových listů, které nám posíláte, usuzujeme,
že některé z vás putování baví, a proto jsme pro vás na červenec a srpen připravili prázdninovou variantu.
Vašim úkolem bude navštívit dva libovolné kostely/kaple v našem děkanátu, které si sami vyberete, samozřejmě
v době, kdy je zde sloužena mše – jeden v červenci a druhý v srpnu. Čas mší najdete na webových stránkách konkrétní farnosti. Musíte však vybrat ten kostel, který ještě v nabídce nebyl. Při obou návštěvách odpovíte na stejné
otázky.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Název kostela/kaple a do které farnosti patří.
Čím vás tato památka zaujala na první pohled?
Na kterou světovou stranu je orientován oltář?
Kolik schodů do kostela/kaple vede?
V jakém uměleckém slohu je kostel/kaple postaven/a, popř. který sloh zde převládá?
Co patří ke skvostům interiéru?
Jakou barvu má kostel zvenku?
Kde jste se byli podívat v okolí?

Odpovědi na otázky zasílejte na cprsumperk@ado.cz, více informací získáte na www.sumperk.dcpr.cz
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BRATRUŠOV ANEB MOJE CESTA
Z DĚKANÁTU DO DĚKANÁTU
PÁR SLOV NA ÚVOD
Zdravím své čtenáře… Své čtenáře, to zní dobře, že? Tak tedy chci vás pozdravit a na úvod napsat, že vůbec nevím,
budu-li moci pokračovat v pravidelném putování. Nevím, jestli tento článek nebude poslední v řadě. No, nechme se
překvapit, vy i já. V mém životě se mnoho změnilo. Mnoho let jsem se starala o nemocnou maminku. Máma už
dlouho nechodila, minimálně šest let s námi nemluvila. Rodina pomohla a já měla jeden volný den v týdnu, který
jsem se naučila často využít na svou turistiku a cykloturistiku. Maminka zemřela doma a mezi svými, za což jsem
Bohu vděčná. I když jsme s jejím odchodem počítali, zemřela rychle a vlastně náhle. Ještě dříve, než jsme ji pohřbili,
jsem začala jednat se svou sestřenicí, protože vím, že její máma, maminčina sestra, už také nemůže žít sama. Moji
nabídku stát se pečovatelkou u mé tety její tři dcery velmi rády přijaly. Byla tady pro ně volba: buď Renata nebo
domov důchodců. Domluvily jsme se, že v červnu se stěhuji do Loštic k tetě. Dnes už píšu v Lošticích na svém starém
notebooku a až budu pro vás psát příště, možná to bude úplně na jiné téma, než bylo putování po málo známých
kostelích v okolí mého rodného města.

TEĎ TO HLAVNÍ: BRATRUŠOV
A teď zpět, jedeme poznávat náš děkanát. Haló, haló, kdo jede s námi?
Dnes směr Bratrušov. Ze Šumperka co by kamenem dohodil. Z Loštic raději kameny schovám, tady bych je dohodila tak možná do zdejšího rybníka. Do Moravičan na vlak, vlakem do Šumperka s kolem a odtud ten
docela mírný kopec na Bratrušov. Žádný autobusový spoj mě na nedělní
mši svatou nedoveze. Počasí je slunečné a já jedu s bratrušovskými farníky
oslavit letošní svatodušní svátky. Příjemné stoupání, vždyť já vím, že
zpátky si užiju cestu z kopce. Po pravé straně silnice kaple svatého Rocha
– tedy podle jména. Dnes je v kapličce umístěna socha piety, která dřív,
jak mi prozradila zdejší farnice, bývala v bratrušovském kostele. Zvláštní
dřevěná věž s letopočtem 1929. K čemu asi? Obecní úřad, další malá kaplička. Napadlo mě srovnání Bratrušova a Nového Malína. Malín se rozrůstá a kvete, Bratrušov je chudší a skromnější obec, Bratrušov není rozprostřený doširoka, ale vlastně jen podle cesty. Tu krásu obyčejnosti
umocňuje ticho nedělního rána. Ticho ozdobené ptačím zpěvem zdaleka
ne tak halasným jako v dubnu nebo v květnu. Ta obyčejnost má cosi do
sebe a mně přicházejí na mysl slova: blahoslavení chudí, blahoslavení
tiší… No a jsem v cíli, dnes s časovým předstihem. Na druhé straně silnice
jsou podle mapy boží muka. Zapisuji, prohlížím a doma potom konzultuji
s panem internetem: Je tento bílý sloupek s malou stříškou správně označený jako boží muka, když v zasklené vitríně je socha Panny Marie, nikoli
zobrazení Kristova umučení? Znám bratrušovský kostel, i když ho nenavštěvuji často. Kostel uprostřed hřbitova
s novějšími českými hroby a starými, poněkud zchátralými německými, které prozrazují předválečnou minulost obce.
Relativně malý, útulný kostelík, kostel Všech svatých. Na oltářním obraze některé světce poznávám, přitom je jisté,
že všichni tam vyobrazeni ani být nemohou. Po stranách oltáře proniká do kostela plno slunečního světla dvěma
barevnými vitrážemi. Je zde zobrazeno Srdce Ježíšovo a Srdce Panny Marie. Těmito dvěma srdci také může pronikat
světlo k nám, když jim to dovolíme, když se jim otevřeme. Však už mě znáte, jak mám ve zvyku, mířím si to na kúr.
Ne, tady se žalmy jen čtou. Na tak velkou slavnost čtený žalm? Tak to se postarám, dnes bude zpívaný! Místo varhan
je na kůru jen harmonium. Prý jsou varhany ve velmi špatném stavu. Po mši svaté mě čeká cesta zpět, dnes poněkud
dlouhá. A už vím, ta zvláštní dřevěná věž v obci, teď ji znovu míjím, sloužila kdysi hasičům k sušení hadic. Tak mi
to paní vysvětlila, doufám, že jsem to nepopletla.

Jedu zpět domů a přemýšlím: Kam to bude příště? A dostanu se tam?
Renata Rusnáková
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POUŤ U KOSTELÍČKA BOŽÍHO TĚLA PŘILÁKALA MNOŽSTVÍ POUTNÍKŮ
V neděli 19. 6. 2022 proběhla slavná božítělová
pouť u kostelíčka, která se opět pyšnila hojnou
účastí návštěvníků. Spolek pro Kostelíček BT
děkuje všem dobrovolníkům, kteří bez nároku
na jakoukoliv odměnu připravili vše tak, aby
pouť měla slavnostní ráz. Letošní novinkou byl
průvod poutníků s dechovkou z točny ke kostelíčku, čímž chceme navázat na tradici božítělových průvodů.
Poutníci mohli vidět nově opravený štít kapličky Panny Marie Lurdské (zničený únorovou
vichřicí). Akci ozvláštnil pád větve (s bezpečným odstupem poutníků) na dosud neopravenou střechu této kapličky. Dlužno podotknout,
že na tento strom již máme vyřízené povolení
ke skácení a do konce června bude závadný
strom odstraněn.
Děkujeme všem, kteří toto nádherné místo jakoukoliv formou podporujete.

Jitka Snášelová, Spolek pro Kostelíček Božího Těla, z.s.
Foto: Karel Směšný

BLAHOSLAVENÁ S. MARIE PASCHALIS, CSSE
DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V SOBOTÍNĚ
V sobotu 18. června 2022 byla v kostele sv. Vavřince v Sobotíně
sloužena děkovná mše svatá za blahořečení Marie Paschalis Jahn z Kongregace sester sv. Alžběty. Tato děkovná bohoslužba navazovala na beatifikační slavnost, která proběhla v sobotu 11. 6. 2022 ve vratislavské
katedrále. Byla sloužena prefektem Kongregace pro blahořečení a svatořečení, Jeho Eminencí Marcello kardinálem Semeraro.
Bohoslužbu v Sobotíně sloužil nově jmenovaný pražský arcibiskup, donedávna arcibiskup olomoucký, Mons. Jan Graubner, za doprovodu kněží a jáhnů, jejichž roucha měla červenou barvu, barvu mučedníků. Za zmínku určitě stojí fakt, že otec arcibiskup sloužil v rouchu,
které před týdnem oblékl při slavení beatifikační bohoslužby Marcelo
Semeraro. Otce arcibiskupa k oltáři doprovázeli hlavní koncelebranti o.
Milan Palkovič, o. Slawomir Sulowski, o. Vít Řehulka a o. Lev Eliáš,
další kněží z děkanátu a kněz řádu benediktinů z Německa, rodák ze
Šumperka.
Tato, pro Sobotín zcela ojedinělá událost, byla slavena společně
se zhruba 130 řeholnicemi z řádu sv. Alžběty, které do Sobotína dorazily
jak z Polska za doprovodu generální představené s. M. Samuely Werbinské (jinak přebývající v Římě), tak sestry z provincie v Česku i Německu
se svými představenými. Z farnosti Ostrava-Zábřeh přijela kromě řeholnic i sbor při kostele sv. Ducha, který slavnostní bohoslužbu důstojně
doprovodil několika písněmi a zpěvem provázela část bohoslužby i velkolosinská schólička. Slavení děkovné bohoslužby si nenechala ujít početná skupina poutníků i místních, pro něž je
blahořečení řeholnice Marie Paschalis a jejích družek vnímáno natolik výjimečně, že se rozhodli překonat nejen
nemalé vzdálenosti, ale i horko, které na tento den správně předpověděli meteorologové. Zaplněným kostelem se
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v průběhu slavnosti linula vůně kadidla, bohoslužbu přenášela také televize NOE a o tom, že se věřící stávají součástí
zcela výjimečné události, nebylo v žádném ohledu pochyb.
Nikoli náhodou byl při obětování darů přinesen kalich utrpení, symbol řádění vojáků Rudé armády, kterým
nebylo nic svaté, a trnová koruna, symbol podobného utrpení Krista a jeho následování, dary země – klasy pšenice
a hrozen vína, dary, které je nutné pro náš pozemský život
rovněž sít a sklízet. Neplánovaným symbolickým nositelem trvalé a hluboké víry se stal i rodák z Rudoltic, který
svou víru i s rodinou v Sobotíně dokazuje po celý život a
který laskavě přijal prosbu o nesení darů k proměnění. Strhujícím a velmi mocným okamžikem bylo na úvod celé
slavnosti čtení zkrácených životopisů všech deseti mučednic, zaměřených zejména na okolnosti jejich odchodu na
věčnost, když bez výjimky zemřely rukama vojáků Rudé
armády, kteří na konci druhé světové války páchali bestiální krutost na těchto mučednicích nebo osobách, které se
tyto silné ženy rozhodly chránit slovem i vlastním tělem,
posílené vědomím, že samy patří pouze Kristu a v Kristu
se také rozhodly sloužit a obětovat sebe druhým.
V čele této desítky stojí nejmladší z nich, sestra
Marie Paschalis Jahn, křtěná Marie Magdalena. Deset bílých růží, které byly při přinášení obětních darů položeny
k oltáři, symbolizuje deset mučednic, sester sv. Alžběty, jejichž beatifikaci jsme děkovnou bohoslužbou oslavovali.
Ta, která odpočívá v půdě sobotínského hřbitova, sestra
Marie Paschalis Jahn, je naší Bílou růží z Čech. Kéž se
stane patronkou tohoto místa a patronkou těch, kdo ji ke
své posile povolají a o pomoc v modlitbě vroucně požádají.
Tak ojedinělou událost, jakou je blahořečení mučednice, která zemřela a byla pochována v našem regionu,
bylo nutné pořádně oslavit. Proto bylo připraveno setkání
na připraveném přilehlém prostoru, kde opravdu proběhla
neformální slavnost u jídla a pití, her a povídání. Upřímné
poděkování patří nejen organizátorům a poskytovateli zázemí, ale všem, kteří si spontánně projevovali úctu a neskrývali radost nad tím, co právě prožívají. Děkujeme také
návštěvníkům a řeholnicím od nás i ze zahraničí, jejichž
vytrvalá a upřímná podpora ústy nebo gesty organizační
tým po celou dobu uváděla do rozpaků.
Květa Blažková

SLOVO OTCE ARCIBISKUPA
Otec arcibiskup srdečně přivítal do společenství
kolem oltáře nás, kteří jsme připutovali, ale i společenství
mučednic, které vydaly svědectví Kristu vlastní krví. Vyzval nás k zamyšlení, zda bychom v podobné situaci obstáli jako ony. „V praktickém životě jde často o drobnější
věci,“ pokračoval, „ne vždy obstojíme.“
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Evangelium o deseti pannách promítl do života mučednic s tím,
že všech 10 panen bylo připraveno. Svěřil nám, že ho nejvíce oslovilo, že
Marie Paschalis zemřela se slovy: „Patřím Kristu, jsem jeho snoubenka.“
Se stejnými slovy, která napsala své rodině po svých slavných slibech. To,
s čím vstoupila do řeholního života, bylo tak silné a zřejmě i prožívané,
že v té nejtěžší zkoušce z toho mohla těžit. Tato slova se vztahují na nás
všechny, kteří jsme byli pokřtěni. Od křtu patříme všichni Kristu.
Zkoušky v životě přicházejí, ale je třeba se jich nejenom bát, ale vidět za
ně.
„Nic se mi nemůže stát, bude-li to podle Boží vůle,“ svědčila Marie Paschalis. Otec Jan nám připomněl, že je někdy Boží vůle, abychom
trpěli. Slyšeli jsme to v prvním i druhém čtení. Budeme-li mít pevné spojení s Kristem, budeme mít sílu ve zkouškách. Zloba nebyla jen v historii.
Kolik zloby se ukazuje na Ukrajině i jinde na světě. Kristus přichází jako
ten, kdo daruje mír a pokoj, ale nezbavuje nás boje. Jen se ten křesťanský
boj odehrává na jiné frontové linii, na linii, která prochází naším srdcem.
Laskavý přístup a povzbuzení našeho, bohužel už bývalého pastýře, mě naplňuje pokojem.
Dana Ponížilová

PATER ALOIS TYLŠAR A JEHO LAVIČKA
Zjevil se trochu jako „deus ex machina“, obyvatelé
Středozemě by jeho nenadálý příchod asi vítali výkřikem:
„Orli, přilétají orli!“, staří latiníci by jej nazvali renesanční
osobností a vtipálci Češi ho možná překřtí na rapotínského
Járu Cimrmana… O kom je řeč a kdože to má u nás zbrusu
novou vlastní překrásnou lavičku?
Tak to vezmeme popořádku: S přípravou letošní Noci
kostelů v Rapotíně (potažmo tedy i v Petrově a Vikýřovicích)
se pojila potřeba upozornit na katastrofální stav zdejších prastarých varhan. Tento královský nástroj nutně potřebuje generálku a kvůli opravám kostela už musel být částečně rozebrán, takže není na co čekat, nelze otálet, musíme shánět peníze na opravu! A nějakou zvláštní „náhodou“ se zároveň objevila myšlenka vzdát hold zdejší historické osobnosti dosud
zahalené rouškou zapomnění – rapotínskému duchovnímu
správci, varhaníkovi a hudebnímu kompozistovi, mecenáši
a hostiteli umělců, podporovateli místních varhaníků i chrámového sboru, milovníkovi umění i zdejší přírody, a to vše
v jedné osobě – faráři Aloisi Tylšarovi. Spojení „varhany –
osobnost“ bylo zcela nabíledni! A že mu tedy postavíme lavičku v místech, kde rád sedával a kochal se výhledem na Jeseníky.
Ovšem s lavičkou se to shodou náhod nakonec vše vyvrbilo tak zvláštně hustě symbolicky: V místech, kde pater Tylšar sedával a s obdivem a modlitbou na rtech hleděl do údolí a chválil Boží velikost,
padla na Farské cestě na jaře stará třešeň. Znamení? Proč tedy zadávat lavičku neznámé firmě, když máme
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ve farnosti biblického tesaře, který
obrovský kmen dokáže svým uměním
přeměnit v super posezení! Otec
Alois by jistě vřele souhlasil, ba přiložil pomocnou ruku k dílu…
Nu a pak už přišla Noc
i do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kdy jsme si po divadle, zvonění
zvonů, uvítání starostů, mši svaté a
varhánkovém překvapení mohli poslechnout osobní vzpomínky pamětníků i veselé historky ze života otce
Tylšara, který ve zdejší farnosti působil v nelehké době poválečné v letech
1946–1957. To díky němu čítal tehdejší chrámový sbor 50 členů
a kostel při bohoslužbách býval zcela
zaplněn. Na faru za ním přijížděli
vzácní hosté – významní umělci, hudebníci, profesoři, duchovní. Měl
umělecké sklony, smysl pro humor a
neobvykle procítěný mluvený projev.
A tak i po 70 letech dokázal záznam
jeho slov ze starého magnetofonového pásku posluchače prazvláštně
laskavě oslovit.
Nakonec se návštěvníci Noci
vyhrnuli před kostel, kde už stála lavička z voňavého třešňového dřeva
s doslova hmatatelným epitafem „Lavička P. Aloise Tylšara“. Nu a pater
Alois, nezištně pomáhající za svého
života potřebným, by měl jistě radost,
neb jako jeden z prvních složil na lavičku své unavené kosti a igelitky
místní bezdomovec pan Petr, a teprve
pak byla lavička slavnostně požehnána a skropena svěcenou vodou otcem děkanem Slawomirem. Na závěr
se na ni slavnostně posadili pan farář
a zhotovitel pan Radek Strnad, kterého obdivuhodnou prací všichni obdivujeme a za ni děkujeme.
A tak se na ní posaďte i vy a
zaposlouchejte se. Slyšíte dávné
zvuky varhanních píšťal? Možná jsou to spíš rorýsi na nebi, ale možná také ne. Ale pohovte si tu rychle,
v srpnu o pouti se lavička přesune na luční stráň nad Rapotínem s výhledy stejně nádhernými jako za časů
páně Tylšara… Tím ovšem ono posezení získá teprve tu pravou sílu!
Karla Černohousová
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ŠUMPERKU
V neděli 22.5. v Šumperku poprvé ke stolu Páně přistoupilo 8 dětí. Byla to krásná slavnost, a i následné posezení pro
rodiny dětí bylo radostnou oslavou. Chci jménem všech rodičů poděkovat otci Janu Berkovi za přípravu a organizaci.
Velice dojemným prvkem bylo, když na začátku mše svaté děti předaly rudé růže rodičům jako poděkování za to,
že je k tomuto okamžiku přivedli.

Jana Pacalová

MLÁDEŽNICKÁ MŠE NA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 24. června se konala
poslední "mládežnická" tohoto školního roku. Společně
jsme prožili mši svatou, na
které se o krásný hudební doprovod postarala schola mládežníků, ke které se přidala i
část scholy z Rudy nad Moravou. Na závěr mše jsme
poděkovali panu kaplanovi
Berkovi, který z naší farnosti
odchází a předali mu menší
dárek. Akce pokračovala na
farním středisku, kde už byl
nažhavený gril. Pochutnali
jsme si na výborných burgerech a popovídali si. Tak se
budeme těšit zase v září!
za animátory Šumperk
Marie Schubertová
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V neděli 7. 8. 2022 zve farnost
Sobotín na

POUŤ
KE SV. VAVŘINCI.
Mše svatá v 11.15.

V pondělí 29. 8. 2022 se koná
na faře v Sobotíně

HRAVÉ ODPOLEDNE
ANEB

LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
a spaní na faře.
Na programu soutěže, opékání špekáčků, noční hra. Kdo přespí,
s sebou spacák a prostěradlo

Moc zdravím na začátku prázdnin, které kromě odpočinku budou ve znamení modlitby a čekání na jmenování nového arcibiskupa Olomoucké arcidiecéze. Tomuto tématu jsem věnoval článek v předchozím čísle časopisu. V době, kdy jsem přemýšlel,
co mám napsat teď, jsem se setkal s několika dotazy týkajícími
se odchodu šumperského kaplana na nové místo a vůbec přesunů kněží. Proč odchází po pouhém roce? Platí tu nějaká
pevná pravidla, nebo je to podle uvážení biskupa? Platí to také pro faráře, nebo jen pro kaplany? Odchází letos ještě
někdo z kněží v děkanátu? V tomto článku se pokusím o vysvětlení.
Začnu poslední otázkou. Letos z děkanátu odchází na jiné místo pouze otec Jan Berka, šumperský kaplan.
Žádné jiné přesuny kněží u nás nebudou. Tato odpověď je jasná, stručná a nenáročná. Odpovědi na další otázky už
takové nejsou.
Proč se kněží střídají či přesunují? Důvodů je mnoho. U kaplanů jde především o získání zkušeností. Jde
o zkušenost s lidmi, farníky, ale také o zkušenost se způsobem vedení farnosti, čili přístupem faráře. Jak farnosti, tak
i faráři jsou různorodí. Existují farnosti živé s velkým množstvím farníků, farnosti méně vitální či skoro mrtvé, ve
kterých se konají pouze bohoslužby. Existují farnosti tradiční v oblastech se vžitou religiozitou, ale i farnosti, kde se
musí hledat cesty k lidem. Jsou farnosti městské a vesnické a ty, věřte mi, se od sebe velmi liší. Také faráři mají
různé povahy, různé postupy, různé dary či spiritualitu. A je dobré a rozumné, aby mladý kněz „zažil na sobě“ tu
velkou škálu různosti, aby něco opustil (například pohled, který si odnesl ze svého rodného prostředí), ale také něco
získal. Ať jsou to pozitivní, nebo negativní zkušenosti, všechno jej nějak utváří a formuje. Právě proto první roky po
kněžském svěcení jsou pro každého kněze putováním po diecézi. Takové byly i pro mne. Samozřejmě je tu víc
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rozhodujících faktorů. Někdy si se svým farářem „sedne“, někdy ne. Někdy udělá nějakou chybu (a věřte mi, někdy
stačí jedno „blbé“ slovo či věta), pak má šanci udělat to jinde jinak a lépe. Může vyzkoušet různé postupy při vyučování, osvojit si mentalitu různých prostředí, věnovat se více jiným věkovým skupinám lidí či zakusit velmi specifické úkoly, jako například pastoraci v nemocnici, ve věznici, v domově důchodců či na církevní škole. Musí poznat
pastoraci, ale i věci úřední, kancelář či záležitosti hospodaření. Trvá to teď většinou 5, 6 či 7 let.
Jako každá jedna věc na tomto světě má tento proces své klady a zápory. Ty negativní pocity mají většinou
farníci, kteří si musí „zvykat“ každou chvíli na nového kněze. Aby nastala nějaká rovnováha kladů a záporů, už
několik let se ani kaplani nestřídají každý rok, jak to kdysi v Šumperku bývalo. V době mého působení v Šumperku
to byli tři kaplani, kteří zde byli pouhý rok. Byl to první kaplan, další zde byl dva roky, další tři roky, následující opět
tři roky. Pak to byl rok a dva roky. A až teď otec Jan odchází opět po roce. Ovšem je to situace pro něj do velké míry
revoluční, protože se stává sám zodpovědným za farnost, a to docela živou a náročnou. Otec arcibiskup uznal, že je
schopen vzít na sebe starost o farní společenství. Střídá faráře, který zde působí asi patnáct let.
A tak se dostáváme k záležitosti přesunů farářů. Nedávno mi jeden člověk, který zřejmě vůbec nebyl obeznámen s církevním prostředím, položil otázku: „Na kolik let jste podepsal kontrakt do Šumperka?“ Odpověděl jsem
podle pravdy, že žádné takové závazky na nějaké pevně stanovené období nepodepisujeme. Někdy ale otázka zní:
„Co kněz udělal, že jej odvolávají, snad nějaký průšvih?“ Můžu říci, že v 99% ani toto není důvod. Doba trvání
působení faráře je závislá na potřebách diecéze (které vidí ze své pozice biskup) a konkrétní situaci ve farnosti.
A je tu zase obrovská škála důvodů pro a proti setrvání kněze ve farnosti či jeho odchod. Tyto změny se už ale
odehrávají spíše v intervalech desítek let. Někdy samotný kněz cítí, že už je unaven a potřebuje změnu. Dostaví se
nějaké „vyhoření“ a sám cítí, že by farnost potřebovala nového ducha a také on sám změnu.
Někdy je však iniciativa na straně biskupa. Vzpomínám si, jak jsem v desátém roce svého působení ve Vlkoši
u Přerova, po velikonočních svátcích, odjel na krátkou sváteční návštěvu k mamince do Krakova. Po dobrém obědě
jsem si lehnul a užíval krásnou chvíli odpoledního dřímání, když mi zazvonil mobil. Ozval se hlas generálního vikáře:
„Co bys řekl na to, kdybys zaměnil vesnici za město? Potřebujeme tě do Šumperka, protože otec Vojtěch přebírá
úřad ekonoma arcibiskupství.“ Pak mi krátce popsal šumperskou farnost a dal čas na rozmyšlenou: „Zavolej mi zítra,
jak ses rozhodl.“ Odpověděl jsem další den, že bych rád
dodělal rozjeté věci: první svaté přijímání, opravy a jiné
záležitosti. Že raději až o prázdninách než hned po Velikonocích. Arcibiskup souhlasil a tak to zůstalo. A právě
tak nějak se to odehrává ve většině případů. Probíhá tam
určitý dialog, společné uvažování, čas na rozhodnutí. Jen
se od té doby, když jsem doma u maminky, bojím jít odpoledne lehnout… ☺
Jen občas se rozhoduje pod tlakem událostí: někdy dojde k nějakému konfliktu ve farnosti, někdy se
jedná o nečekané úmrtí kněze, kdy je nutné jej rychle
nahradit, někdy hrají roli zdravotní důvody… I když
kněz při svěcení slibuje poslušnost a musí to mít na paměti, vždy se jedná spíše o společnou domluvu a projednání důvodů.
Každý kněz počítá s tím, že není nikde natrvalo.
A musí s tím počítat i farníci. Není dobré, když je kněz
„připoutá“ k sobě, stejně tak i oni musí vidět dál, a ne
být závislí na osobě jednoho, byť sebelepšího faráře. Důležitý je Kristus a na něj má mít upřený pohled jak kněz,
tak i jeho farníci. A po lidské stránce je to tak spravedlivé… Každá farnost zažívá ve svých dějinách „chudá
a bohatá léta“ - jako v příběhu o Josefu Egyptském.
A když se v těchto dnech loučíme s otcem Janem, rád bych mu za všechno poděkoval. Hlavně za to,
že všechny úkoly plnil velmi svědomitě a s jakousi rozhodností či, řekl bych, profesionalitou. Myslím si, že
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právě tento rozměr jeho osobnosti
měl vliv na jeho jmenování správcem
farnosti. Děkuji také za „odborné“
provedení synodálním procesem.
Tím, že se stal členem diecézního organizačního týmu, měl všechny informace z první ruky a uplatnil je skvěle
právě u nás. Prostě v mnoha ohledech
bylo vidět, že už není „nováček“ a
mohl jsem se spolehnout na jeho
schopnosti. Děkuji nejen za sebe, ale
za mnohé, kteří mě o to prosili.
K nám přichází na místo kaplana P. Josef Hovád, kterého jste
mohli před dvěma roky poznat
v Šumperku a Rapotíně, kde sloužil
mši svatou a uděloval novokněžské
požehnání. Já jej znám už dlouho,
protože pochází z jedné z mých bývalých farností, a doufám, že to bude
pro mě spíše výhoda než nevýhoda…
Mohou si na něj vzpomenout i někteří
šumperští farníci, protože už v roce
2010 jako náctiletý kluk byl s námi na
pouti v La Salettě.
Na závěr bych vás chtěl poprosit, abyste k modlitbě za kněze (i
když samozřejmě nejen za ně) využili
tradiční adorační den, který se koná
v Šumperku vždy 11. 7. Potřebují
naši modlitbu zvláště novokněží a ti
kněží, kteří přebírají nové úkoly na
nových místech. Jako bonus a zároveň jako dodatečnou motivaci k modlitbě za kněze vás v tento den dopoledne zvu na setkání s misionářem P.
Jaroslavem Vracovským, který působí v Mongolsku. Patří do rodiny
jedné naší farnice a bude zde právě
v těchto dnech na návštěvě. Jsem
vděčný, že se chce s námi setkat a popovídat nám o své práci v pro nás
velmi málo známé části světa. Podrobné informace jsou zvlášť na plakátcích a já vás prosím: přijďte každý
na čtvrthodinu do kostela být v tichu
před Pánem, přijďte i na setkání s misionářem. Prosím, nezapomeňte na
to. Srdečně zvu.
Přeji vám všem krásné prázdniny a dovolené. Podle duchovního
slova otce Michala se vedle krásy přírody kochejme i krásou duchovního světa, který nám Bůh vložil do srdce. I já vás provázím modlitbou.
P. Slawomir
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JAN KŘTITEL
Znáte tu pohádku, kde se Honza vydal na zkušenou, za nevěstou nebo prostě jen tak do světa?
Tak na podobnou dobrodružnou cestu se vydává i Honza z našeho příběhu. Tatínka Zachariáše
pevně objal a poplácal po zádech na rozloučenou, mamince Alžbětě dal pusu a slíbil, že na sebe
bud dávat pozor. V dnešní době by ji byl býval i ujistil, že se ozve hned, jak dorazí do cíle své
cesty, ale tenkrát to bohužel ještě nebylo možné. Oproti Honzovi z pohádky si však náš Honza
nesbalil ani ranec s buchtama, ani svých pět švestek. Nesbalil si vůbec nic, přestože místo, kam
mířil, bylo teda docela dost pusté. Jste zvědaví, kam že se to Honza chystá?
1. Doplňte slova do křížovky a vypište tajenku podle čísel.

Ano, je to tak. Honza se rozhodl, že by mu prospěla trocha klidu. Potřeboval se modlit a připravit
na všechno, co ho čeká. Jenže kdo znáte pohádku Krtek na poušti, stejně jako vy, co ve škole
dáváte pozor, určitě víte, že život na poušti není žádný med. Ve dne horko, v noci zima, jídla
málo, vody ještě míň, střecha žádná… Honza si ale věděl rady. Snědl, co bylo zrovna po ruce,
nebo mu skákalo po noze. Ouvej mu ale začalo být ve chvíli, kdy se měl vydat na zpáteční cestu.
Ani za nic na světě si nemohl vzpomenout, kudy kam. My bychom dnes zapnuli navigaci a pomodlili se ke všem svatým, tenkrát však ještě ani jednu z těchto vymožeností neměli.
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2. Honza si ale vzpomněl, že cestou potkal kámen, na kterém byly vyryté znaky připomínající
počáteční písmena jmen jeho rodičů. Pomůžeš mu ho najít?
3.

H

Hurá! Vykročili jsme správným směrem a teď už jen nepoplést těch několik dalších kilometrů, co
máme před sebou. Po pár hodinkách chůze už má Honza docela sucho v krku a nemůže se
dočkat studny, u které by se napil a odpočinul si. Ale ne! Zdá se, že Honza má společnost, o
kterou ani trochu nestojí. Pomůžeš mu vyhnout se nebezpečným hadům?
3.Zaveď Honzu ke studni a dávej pozor, abyste přitom nestoupli na hada. Spočítej, kolika
hadům se musíte vyhnout.

Bezva! Napít, umýt, vyčurat, odpočinout a jde se
dál. Jenže zase ta stejná otázka. Kudy? Á, už si
vzpomíná. Cestu přece lemovaly kaktusy a na jednom z nich dokonce rostlo vynikající sladké ovoce.
Musel sice dávat pozor na ostny, kterých má tato
rostlinka víc než dost, ale i tak to stálo za to.
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4. Stín této rostlinky vypadá asi
takhle. Najdeš ji na obrázku?

Pokud správně seřadíš písmenka podle čísel, zjistíš i její název.
Skvěle! Tak to bychom měli. Po cestičce pořád dál a před námi už je poslední rozcestí. Doprava,
doleva anebo rovně…?
Ještě že si Honza cestou tam vyryl do kůry stromu tajnou nápovědu. Vyluštíte ji?
5. Vylušti nápovědu v rámečku. Klíč k ní, je v okolních mřížkách.

Tak a je to! Honza je už jen pár kroků od domu. Zvládli jsme to! Jen jestli ho maminka po tak
dlouhé době na poušti vůbec pozná… zarostlého, špinavého…? Nejspíš ano. Držme Honzovi
palce i v dalším jeho počínání, protože má před sebou spoustu důležitých úkolů. Ale o tom až
zase někdy příště…

Správné odpovědi… 1) na poušť 2) vlevo uprostřed 3) 5
4) opuncie 5) do leva
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

JAKO V NĚJAKÉ „FANTASY“ HŘE
Mnohá charismata, jimiž byl otec Pio obdarován, budí dojem, jako by pocházela z jiné, neznámé dimenze. Připomínal
mimozemšťana s nadpozemskou mocí. Mimoděk se možná čtenáři na mysl dere otázka, jestli události, které jsem
vyprávěl na stránkách této knihy, nejsou jen výplodem legend, zbožných výmyslů nebo fanatických přehánění.
Moderní člověk žádá a hledá vědecké důkazy. Existují takové důkazy pro tajemné události spojené s otcem Piem?
Žil na této zemi osmdesát let. Jeho charismata se projevovala každý den a všem na očích, nic se nedělo zcela utajeně
či ve skrytosti. Miliony lidí byly zpraveny o tom, co dělal, a tisíce lidí byly přímými účastníky jeho zázraků.
Výzva pro vědu
Nemocní, kteří přicházeli do San Giovanni Rotondo, aby si vyprosili zázrak, byli často nešťastníci na pokraji zoufalství. Někteří z nich se již radili s nejslavnějšími odborníky a utratili obrovské sumy peněz, aniž jim bylo pomoženo. Přímluvná modlitba otce Pia byla jejich poslední nadějí. Jejich nemoci diagnostikovala a léčila řada odborníků
v nejlepších nemocnicích, proto jsou dokonale zdokumentované. Můžeme zcela vyloučit mylné diagnózy. I léky,
které nepomohly, patřily k tomu nejlepšímu, čím v té době medicína disponovala.
Nevysvětlitelná a okamžitá uzdravení na přímluvu otce Pia byla neslýchaná, překvapovala především lékaře. Dotýkala se jejich hrdosti, a proto někdy i s hněvem a nevolí důkladně zkoumali a vyhodnocovali každý takový případ.
Věděli, že se děje něco pozoruhodného, vnímali to jako výzvu vědě a jejich odbornosti, ale nechtěli se smířit s tímto
pokořením. Proto je nakonec dokumentace zázračných uzdravení v životě otce Pia rozsáhlejší a vědecky důkladnější
než některé laboratorní výzkumy.
Totéž platí i pro jeho stigmata. Jak už bylo řečeno, byly to skutečné rány a podle všech vědeckých předpokladů
nemohly „přetrvat“ dlouho, aniž by se zahojily nebo zanítily. Řadu let je zkoumali renomovaní lékaři, až se rozhodli
svá zkoumání přerušit, protože byla bezvýsledná. Ale i nadále mohl tyto rány kdokoli spatřit při každodenním slavení
mše svaté. Někteří spolubratři kapucíni je vídali úplně zblízka, když mu pomáhali při osobní hygieně.
Rány zůstaly živé a otevřené po celých padesát let, což byla pro vědu skutečná výzva. A ještě větší výzvou byly další
vědecky nevysvětlitelné jevy, jako například dar bilokace, tajemná vůně, náhlá obrácení, dar čtení v srdcích a prorokování, respektive vidění věcí vzdálených v prostoru i v čase. V tomto ohledu existují svědectví mnoha důvěryhodných lidí, ale i nevysvětlitelné „náhody“ se nabízejí jako jisté důkazy.
Charismata otce Pia byla autentická, o tom není pochyb. Z nám neznámých důvodů si ho Bůh vyvolil, aby naplnil
jedinečné poslání v lidských dějinách. Za tímto účelem byl obdařen mimořádnými schopnostmi a dary.
Zázraky v rodné Pietrelcině
Žít v blízkosti otce Pia bylo něco podobného jako sledovat z první řady úžasné kouzelnické představení. Pravda, ty
největší zázraky, totiž velká obrácení, zázračná uzdravení nebo senzační zásahy za pomoci daru kardiognoze nebyly
na denním pořádku. Téměř neustále se však děly drobné příhody, krásné a nepochopitelné, ačkoli se zvenčí mohly
jevit jen jako nezvyklé souhry okolností. Takové „náhody“ se děly především otcovým přátelům a jeho duchovním
synům a dcerám, jimž byl neustále nablízku, a oni si zvykli obracet se na něj i s nejobyčejnějšími záležitostmi a
starostmi. Nejvíce takových příhod se dělo kupodivu v době, kdy byl otec Pio ještě mladý a moc se nevědělo o jeho
svatosti.
V šedesátých letech jsem navštívil Pietrelcinu, rodnou obec otce Pia, abych posbíral několik svědectví k sérii článků
o jeho mládí. Tehdy ještě žila řada lidí, kteří ho znali jako mladého kapucínského kněze, který kvůli tajemným nemocem strávil šest let mimo klášter, v rodném domě. Míval tehdy své nevysvětlitelné horečky, až 48 °C, o nichž již
byla řeč. Lidé, kteří ho tam v té době potkávali, mi vyprávěli příhody, které vypadaly jako vystřižené z pohádkové
knížky.
Otec Pio se v Pietrelcině chodil velmi rád modlit do polí, kde bylo ticho a kde mohl být sám. Někdy zůstával mimo
dům celé dny a noci. Jeho bratr Michele měl o něj starost, a proto mu časem postavil přístřešek z větví, aby se měl
kde ukrýt před slunečním žárem a noční rosou. Po ránu rolníci často vídávali havrana, jak nese otci Piovi do toho
přístřešku jídlo.
Jednou večer se prý při procházce s přáteli náhle zastavil a řekl: „Slyšíte?“
„Ale co?“ ptali se ostatní.
„Přece ten nádherný sborový zpěv a zvony, jak mohutně vyzvánějí!“
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Nikdo jiný ale nic neslyšel, a tak si začali z Piuska dělat legraci (italsky Piuccio – tak mu něžně říkali); dobrácky se
smáli, že má „zjevení“. Na jeho slova si však vzpomněli až o čtyřicet let později, když na místě, kde jejich Piusek
slyšel zvony a pěvecký sbor, vyrostl velký chrám.
Jindy Grazio Forgione, rodný otec otce Pia, kopal na svém hospodářství s velkou námahou artézskou studnu. Byl
rozmrzelý, protože už se dostal tři metry hluboko a země byla pořád suchá. Piusek mu řekl: „Nezlob se, tati, musíš
kopat tamhle dole; Ježíš mi řekl, že na tom místě je voda.“
„Jestli ji tam nenajdu, skončíš v té jámě ty!“ horlil Grazio. Ale voda tam skutečně vytryskla.
Jednoho večera roku 1909 se Piusek vracel z procházky s kněžími Cicciem Masonem a Pannullou. Když procházeli
kolem jednoho místa, prohlásil: „Jednou na tomto místě bude stát kostel a klášter,“ a přesně to se také stalo.
„Mšice padaly jako zasažené bleskem“
Maria Masone mi vyprávěla, že v těch letech udělal Piusek zázrak, o němž se vyprávělo ještě dlouho. Když v druhé
půli dubna vykvetl bob, sazenice napadly mšice. Hmyz požíral celé listy, takže bob nemohl dozrávat. Mšice chudým
rolníkům ničily úrodu a působily velké škody.
Jeden z nich, prostý člověk, ale plný víry, se obrátil na Piuska s prosbou, aby přišel na jeho pole a mšice proklel.
Mladý otec Pio se poslušně vydal na pole s bobem, chodil mezi rostlinami, modlil se a žehnal, přičemž mšice padaly
z listí jako zasažené bleskem.
Zvěst o tomto nezvyklém zázraku se okamžitě roznesla a přišli za ním i ostatní rolníci. Piuskovy modlitby pobíjely
mšice v celé vesnici. Během týdne byla pole s bobem čistá a úroda byla nakonec mimořádně bohatá.
Deník zázraků
Emanuele Brunatto byl svědkem mnoha zázraků, které se udály prostřednictvím otce Pia ve dvacátých letech. Jak už
jsme slyšeli, tento zvláštní člověk byl kdysi herec, manažer, podvodník a lamač ženských srdcí. Po svém obrácení
žil jistou dobu v San Giovanni Rotondo poblíž kapucínského kláštera. Každý den vstával ve čtyři ráno, aby se mohl
zúčastnit mše svaté, kterou sloužil otec Pio, a mnohdy zůstával v klášteře až do večera. Často s bratry i jedl a snažil
se být neustále po otcově boku. Byl jakýmsi jeho tajemníkem, což bylo ideální postavení, měl-li prožít a později
dosvědčit řadu událostí. Sám si uvědomoval výjimečnost a důležitost svých zkušeností, proto se rozhodl psát si o
nich deník a zaznamenat v něm všechno, co viděl.
Brunatto rozhodně nebyl naivní člověk. Znal slabosti tohoto světa a nenechal se jen tak něčím nadchnout. Kromě
toho by se těžko hledal někdo, kdo by ho dokázal vodit za nos. Právě proto má dnes jeho deník výjimečnou cenu;
vše zapisoval a hodnotil kritickým, nezaujatým pohledem.
Měl jsem možnost se do jeho deníku začíst, ukázal mi ho Giuseppe Pagnossin, jeden benátský průmyslník, duchovní
syn otce Pia a Brunattiho přítel. Jsou v něm dojemné příběhy, které nabízejí jedinečný obraz o životě otce Pia ve
dvacátých letech. Deník je jasným důkazem toho, že se díky svým mnoha darům otec Pio někdy pohyboval někde
na hraně skutečnosti, byť nevědomky. Řada událostí z Brunattiho deníku vám bude možná připomínat takzvané
„kvítky“ svatého Františka.
„V klášteře se při rekreaci hrávaly kuželky a otec Pio patřil k těm lepším hráčům. Jednou se stalo, že právě ve chvíli,
kdy otec hodil kouli, přecházel přes dráhu kocour. Lekl se a šíleným tempem prchal před koulí, ovšem právě ve
směru její dráhy. Užuž se zdálo, že ho koule udeří, když v tom se zastavila ve vzduchu a spadla stranou.“
„Sekal jsem dříví v klášterní zahradě a hluboko do palce se mi zadřela tříska. Jeden po druhém se ji snažili vytáhnout
dva bratři, ale nedařilo se jim to, nebylo za co ji uchopit. Tehdy ke mně přistoupil s úsměvem na rtech otec Pio.
Pochopil jsem a beze slova jsem k němu vztáhl ruku. Chytil můj palec mezi prsty a jediným drobným pohybem mi
třísku bezbolestně vytáhnul.“
„Chytil jsem vážnou infekci do palce levé nohy, zřejmě se jednalo o zánět nehtového lůžka. Protože jsem nemohl
chodit, nechal jsem se v neděli přivézt do kláštera na oslu. Po mši svaté jsem si sedl na otevřeném prostranství, kam
za mnou přišel otec Pio: ‚Na co tu čekáš?‘
‚Na Antoniova osla, nemohu chodit.‘
‚Kdepak, půjdeš pěšky, hezky po svých. Procházka ti udělá dobře,‘ odpověděl sice s úsměvem, ale velitelským tónem. Poslechl jsem ho. Jak jsem šel, bolest ustupovala, a když jsem došel domů, byla úplně pryč. Odmotal jsem
obvazy a viděl jsem, že gáza je ještě nasáklá krví a hnisem, ale v místě zánětu zůstala jen bílá jizva. Byl jsem úplně
zdravý!“
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„Angelina Serritelli seděla na kraji cesty a četla si dopis od otce Pia. Dopis jí však uletěl, vítr ho unášel dolů ze svahu.
Byl už docela daleko, když se náhle zachytil o kámen, takže ho Angelina chytila. Na druhý den jí otec Pio řekl:
‚Příště si dávejte pozor na vítr. Kdybych ho nepřišlápnul, můj dopis by skončil někde v údolí.‘“
„V klášterní cele jsem sepisoval křesťanské drama Bratr slunce, které se později hrálo i v Římě. Dospěl jsem k závěrečné scéně, kde jsem svatého Františka nechal říci: ‚Ten, kdo promluvil ústy Balámovy oslice, nenašel na zemi
ničemnější stvoření, než jsem já,‘ když v tom mi na dveře zaklepal otec Pio: ‚Chlapče, je čas jít na rekreaci.‘
‚Už jdu, otče,‘ odpověděl jsem přes zavřené dveře. Dokončil jsem větu a sešel dolů do zahrady. Otec mě tam přivítal
s šibalským úsměvem a se slovy: ‚Tak cože říká Balámova oslice?‘“
„Pokud ležet, tak v klášteře“
„Zima v roce 1922 byla velmi tuhá. V lednu jsem byl jediný, kdo chodil ráno do kláštera na mši. Byly to dva kilometry namáhavé cesty po kolena ve sněhu. Pokaždé, když jsem vešel do sakristie, otec tam už byl, stál u kamen a
hřál si ruce. Tři nebo čtyři dny po sobě mě vítal větou: ‚Chlapče, budeš nemocný!‘ ale já jsem se jen smál.
Když jsem se však jednoho večera vrátil do své poustevny, dostal jsem zimnici. Zatopil jsem si v kamnech, abych se
zahřál. Těžko se mi dýchalo a bolela mě hlava, hrudník i ledviny. V duchu jsem se obrátil na otce Pia, jako by tam
byl se mnou, se slovy: ‚Otče, pokud mám onemocnět, tak ať je to v klášteře, ne tak daleko od vás!‘ Z posledních sil
jsem se dovlekl k posteli a ztratil jsem vědomí.
V noci jsem procitl, zpod polštáře jsem podvědomě vytáhl kapesník, který jsem dostal od otce Pia, a vysmrkal jsem
se. Z nosu mi začala téct krev, ale uvolnily se mi průdušky a teplota klesla. Ve čtyři ráno jsem se jako obvykle vydal
pěšky do kláštera a došel jsem tam, i když venku zuřila sněhová bouře. Otec stál v sakristii u kamen zády ke mně.
Neobrátil se, ale přímo se zeptal: ‚Chlapče, co se to s tebou v noci dělo?‘ S pohnutím jsem mu vyprávěl, co se mi
stalo, i o tom, jak mi vlastně pomohlo krvácení z nosu.
‚Nebylo to naposled,‘ řekl mi, ‚přijdou další.‘ A skutečně, druhé krvácení mě zastihlo po cestě domů a třetí toho dne
navečer. Potom jsem se už cítil lépe.
Přešlo několik dní. Jednou ráno jsem se šel před odchodem z kláštera ohřát do společenské místnosti. Našel jsem tam
otce Pia, jak sedí u kamen. Posadil jsem se a natáhl jsem ruce k mihotavým plamenům, abych se také ohřál. Byl jsem
ve stejné poloze jako ten večer, kdy jsem se u kamen ve své poustevně obrátil na otce s prosbou o pomoc. Náhle mě
zachvátila stejná horečka a bolesti jako tehdy večer. Otec Pio jen zvedl hlavu a prostě řekl: ‚Tak dobře, chlapče,
vyhovím ti!‘
Potom se obrátil na kvardiána: ‚Emanuele má čtyřicítku horečku a bude muset strávit patnáct dní v posteli. Co říkáš?
Mohla by se pro něho připravit cela číslo šest, která je volná.‘ A opravdu, teploměr mi naměřil 40 °C a s oboustranným zánětem průdušek, zánětem střev a nervů jsem strávil přesně patnáct dní v posteli.“
„Slepí vidí“
„Grazia byla venkovanka, devětadvacet let, od narození nevidomá. Už dlouhou dobu navštěvovala klášterní kostelík.
Jednou se jí otec Pio nečekaně zeptal, jestli by chtěla vidět: ‚Samozřejmě, ráda bych,‘ odpověděla, ‚pokud to pro mě
nebude příležitost ke hříchu.‘
‚Dobře, uzdravíš se!‘ řekl jí a poslal ji do Bari za manželkou známého očního lékaře doktora Duranteho.
Když však lékař ženu vyšetřil, řekl své manželce: ‚S tím děvčetem se už nedá nic dělat. Otec Pio ji může uzdravit,
pokud chce udělat zázrak, ale já nemohu nic. Pošlu ji domů bez operace.‘
Jeho žena se ale nedala odbýt: ‚Když už ti ji otec poslal, mohl by ses pokusit operovat aspoň jedno oko.‘ Specialista
se nechal přesvědčit. Operoval jedno oko, potom druhé a obě oči se vyléčily.“
Knihy letí do Janova
„Slavný advokát Cesare Festa po svém obrácení četl velmi rád dobré knihy. Když byl jednou v Římě, požádal svého
bratrance Giorgia Festu, aby mu nějakou doporučil. Ten mu nabídl dvoudílnou knihu o životě Svaté rodiny od kněze
a spisovatele Pietra Bergamaschiho. ‚Já ty knihy bohužel nemám. Otec Pio mi je dal přečíst v San Giovanni Rotondo,
ale ty si je můžeš koupit cestou na nádraží ve specializovaném knihkupectví na Via Cavour.‘
Advokát našel knihkupectví zavřené, takže si knihy nekoupil. A ten večer se už vracel do Janova. Když k ránu přijel
domů, šel si nejprve odpočinout. Zatímco spal, zazvonil u bytu neznámý mladík a předal hospodyni balík se slovy:
‚Pro pana domácího,‘ a zase zmizel.
Byly v něm dva ohmatané svazky Bergamaschiho knihy, zabalené do novinového papíru. Sám advokát mi vyprávěl
tu příhodu, když jsem ho poprvé navštívil v Janově, a dodal: ‚Obě knihy jsou stále ještě u mě v kanceláři.‘ Vyhledal
je v polici a ukázal mi je. Okamžitě jsem je poznal, protože na hřbetě knihy bylo mou vlastní rukou červeně napsané
číslo klášterní knihovny v San Giovanni Rotondo, kam patřily.“
pokračování příště
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