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Milí čtenáři, momentálně je doba
uvolňování protiepidemiologických opatření.
Ještě je asi brzo na nějaké hlubší hodnocení nebo
analýzy. Myslím však, že je dobré trochu se
ohlédnout za svou situací a osobně se zamyslet, jak
jsem to uplynulé období prožil? Nevrhnout se
bezhlavě na dohánění všeho, co jsme nestihli.
Školáci a studenti mají před sebou měsíc školy,
dospělí plánování a přípravu dovolených. Zbyde
na něco ještě čas? Musí!
Doba nákazy nám ukázala svět v jiném
světle. A my můžeme buď vše přeorganizovat tak,
abychom mohli fungovat jako před covidem, jen
obaleni hradbou opatření, která zajistí vše jako
předtím, nebo se opřít o to, co nás v každé epidemii či jiné zkoušce podrží, podpoří, ponese. Nejsou to vztahy?
Covid ukázal užitečnost propojení sítěmi
internetu, ale také to, že nedokáže nahradit skutečné setkání. Je třeba budovat skutečné vztahy víc
než ty virtuální. Základní vztahy máme v rodině.
Láska manželů určuje sílu a krásu lásky jejich dětí.
Podobně láska Nejsvětější Trojice, Otce,
Syna a Ducha Svatého je zdrojem a silou pro
vztahy těch, kteří skrze víru a křest byli, jak píše
sv. Pavel, „ponořeni do lásky Otce k Synu a Syna
k Otci v moci a síle Ducha Svatého“.
Vstoupili jsme do liturgického období, kterému říkáme mezidobí. Pojmenování by nás
mohlo vést k tomu, že si představíme prázdný, ničím nenaplněný prostor. Byl by to velký omyl.
Doba mezi sesláním Ducha Svatého a Ježíšovým
druhým příchodem je doba církve. Duch Svatý,
kterého Otec posílá v církvi, uskutečňuje a naplňuje Ježíšovo dílo pro spásu celého světa. Duch
působí, že můžeme přijímat a zakoušet Ježíšovu
lásku, která nás vede k jejímu zdroji k Otci. Nesmíme se ale na církev dívat jen jako na nějakou
instituci či úřad nebo místo, kam jednou v týdnu
přijdeme. Církev je společenství lidí, které vytváří
Duch Svatý kolem Ježíše. Tvořit společenství znamená skrze vztahy být propojeným s ostatními.
Vztahy jsou, když je prožíváme. Když se na nich
podílíme. Tvoříme je. Budujeme.

strana 2

Benedikt XVI. v jednom zamyšlení píše:
„V eucharistickém tajemství se Kristus stále znovu
daruje a právě v eucharistii se učíme lásce Kristově a tedy i lásce k církvi… Pokaždé, když se
slaví mše svatá, pokaždé když se Kristus svátostně
ve své církvi zpřítomňuje, tehdy se uskutečňuje
naše spása.“
Slavnost Božího Těla, kterou na začátku
června slavíme, ať nás znovu ujistí o velikosti a
blízkosti Ježíšovy lásky. Evangelista Jan píše:
„Protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil
jim lásku až do krajnosti.“ J 3,1.
Ať také my se opravdově podílíme na vytváření společenství s Pánem při mši sv. i jindy. A
na tomto pevném základě také mezi sebou navzájem. To bude ta nejlepší náplň liturgického mezidobí.
To vám ze srdce vyprošuje P. Otto Sekanina
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památka sv. Justina, mučedníka
sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Slavnost Těla a Krve Páně
památka sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka
10. neděle v mezidobí
sv. Efréma syrského,
jáhna a učitele církve
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
památka Neposkvrněného Srdce
Panny Marie
11. neděle v mezidobí
sv. Víta, mučedníka
sv. Jana Nepomuckého Neumanna,
biskupa
12. neděle v mezidobí
památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka
sv. Paulína Nolánského, biskupa
slavnost Narození sv. Jana Křtitele
sobotní památka Panny Marie
13. neděle v mezidobí
památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
výročí posvěcení katedrály
v Olomouci
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Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace,
která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila
běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně
vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních
priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny
ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla
doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a
služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám
v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění.
Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás
dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických
opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení
svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě,
abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají. Biskupové Čech, Moravy a Slezska.
Nepomuk, 18. května 2021

MŠE SVATÁ XVI.
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A BEZLEPKOVÁ DIETA
Málokdo se podrobně zabývá otázkou, z čeho je složena hostie.
Víme, že je to chléb. Avšak i malé množství tohoto chleba, jakým
je jedna hostie, může u lidí, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu, vyvolat nepřiměřenou reakci. Věřícím
s běžnou bezlepkovou dietou se doporučuje podávání nízkolepkových hostií, které se od běžných neliší jen složením, ale i vzhledem.
U nás dostupné nízkolepkové hostie mají stejný tvar jako běžné
hostie, ale jsou mnohem bělejší. Liturgická komise ČBK vydala
dokument o Svatém přijímáním a bezlepkové dietě. Vznikl ve spolupráci s několika lékaři a magistry farmacie. Tento text je určen nejen věřícím s bezlepkovou dietou. Dává si za cíl
sdělit potřebné informace spojené se svatým přijímáním při bezlepkové dietě a pomoci pochopit zvláštní požadavky
na průběh mše svaté, zvláště přijímání.
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Je vhodné poukázat na několik rad, které za běžných okolností usnadní orientaci v této problematice
a mohou být základem bohoslužebné praxe v nejedné farnosti. Užitečné mohou být nejenom pro
kněze či pro toho, kdo má bezlepkovou dietu, ale i pro ostatní věřící, kteří mohou být v případě potřeby nápomocni právě těm, kterých se to může týkat.
 Věřící s bezlepkovou dietou by měl celebrujícímu knězi oznámit před začátkem mše svaté, že chce
přijímat proměněnou bezlepkovou hostii nebo v případě, že proměněná bezlepková hostie není k
dispozici, jen pod způsobou vína. Pokud věřící patří do místní farnosti, je nejvýše vhodné vyjít
vstříc a dlouhodobě zajistit kromě běžných hostií také bezlepkové. Někdy ale může být praktičtější,
když si bezlepkové hostie nosí na bohoslužby dotyčný věřící sám, např. pokud přichází v rámci
farnosti na bohoslužbu mimo farní kostel. Dalším důvodem může být i potřeba samostatné patény
pro bezlepkovou hostii.
 Kněz by se měl s tímto věřícím domluvit, kdy bude přistupovat k přijímání (první nebo poslední).
V případě, že je více podávajících, dohodnout, kdo proměněnou bezlepkovou hostii podá.
 Jestliže se podává podobojí, měl by se kněz s věřícím s bezlepkovou dietou domluvit, jakým způsobem bude přijímat, zda pitím z kalicha, nebo namáčením.
převzal P. Jiří Luňák
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P. ROMAN VLK

Otec Roman Vlk se rozhodl evangelizovat netradiční
formou. V době, kdy děti nemohly navštěvovat školy ani
katecheze a s koronavirem přišel rovněž zákaz veřejných bohoslužeb, rozhodl se založit kanál Vlčí doupě a
vysílat přes něj nedělní videokázání pro děti. Natočilo
se už 62 videokázání a dětem, rodičům i „nadřízeným“
se to moc líbí.
Vítáme v našem křesle hosta spíše přespolního. Můžete
se nám představit?
Jmenuji se Roman Vlk a pocházím ze Slovácka - z Prakšic.
Je to dědina u Uherského Brodu, kam jsem chodil na osmileté gymnázium. Jsem nejstarší ze 4 sourozenců. Od dětství jsem ministroval. Ve škole mě spíše bavily přírodovědné
předměty. Po maturitě jsem začal studovat elektrotechniku na VUT v Brně.
I přesto jste se stal knězem. Jaké jste měl pro takové zásadní rozhodnutí ve Vašem životě motivy?
Když jsem začal ministrovat, občas mi vyvstala myšlenka stát se knězem. Ale během střední školy se tak nějak
vytratila. Zlom přišel během prvního ročníku výšky. Dá se říci, že to byl zásah shůry. Pán Bůh mi řekl, že chce,
abych se stal knězem. Bylo to přesně půl roku od mého biřmování, 23. března 2002 večer. Bylo to tak silné, že jsem
nemohl pochybovat a ani odporovat. Odpověděl jsem Mu, že já se na to necítím, ale jestli to tak chce, tak do toho
jdu, ale musí se postarat. A postaral se.
V jaké farnosti dnes působíte a jak se tam cítíte, popř. jaké jsou Vaše zdejší povinnosti?
Jsem třetím rokem farářem v Laškově (okres Prostějov). A ještě mám v pastýřské péči farnost Přemyslovice a Čechy
pod Kosířem. Jsem tu moc rád, tak jako na všech svých předchozích kněžských působištích, protože vím, že mě tam
poslal Pán.
Mnozí znají Vaše videokázání pro děti z kanálu „Vlčí doupě“. Důvod jejich vzniku je jasný – děti během
koronakrize neměly klasické katecheze a bohoslužby měly rovněž různá omezení. Jak tento Váš nápad vznikal, jaké máte pro něj zázemí, jaké Vás provázely nepřízně (či přízně😊) a jak se videokázání ujala?
Ano, kanál Vlčí doupě jsem založil v době, kdy nebylo možné navštěvovat veřejné bohoslužby. Hledal jsem nějaký
způsob, jak se dostat blíž k lidem. Vtom přišel nápad natáčet krátká videa k nedělním evangeliím. Vzal jsem to jako
výzvu od Pána Boha, Jeho podanou ruku v této situaci. Začátky byly hodně těžké. Nikdy jsem taková videa netočil.
Musel jsem se naučit mnoho věcí a stálo mě to nemálo úsilí, energie a času, než jsem se sžil s tímto „virtuálním
světem“, ale i zde jsem cítil obrovskou Boží pomoc a vedení. S rozšiřující se tvorbou a jejím zkvalitňováním přichází
i teď hodně výzev, do kterých musím ještě více proniknout. Videa jsou náročná na přípravu i zpracování. Nikdy se
ale neztrácí radost a zábava, která musí být u každé tvůrčí práce. Kdyby tomu bylo jinak, divák by to samozřejmě
poznal.
Kde hledáte motivaci?
Kromě technické stránky věci je tu ještě ta duchovní –
obsahová. Kázání nemám předchystaná dopředu, nesypu je z rukávu, vždy se modlíme, aby nám Pán ukázal, co chce lidem říct. Mám z toho velký respekt a
často i já sám stojím v úžasu a bázni nad tím, kam to
nakonec On sám vede. Boží slovo je živé, nelze ho „zakonzervovat“, má moc se dotknout člověka právě teď a
tady, v tom, co prožívá. Věřím, že se nikdy nevrátí bez
užitku. Mám radost z řady pozitivních ohlasů přímo od
dětí, jejich rodičů, katechetů i kněží. A také od otce arcibiskupa Graubnera i biskupů Hrdličky, Nuzíka, Baslera a Davida, kterým se videa líbí a chtějí, aby toto dílo pokračovalo.
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Jak svá videa propagujete, kde všude je sdílíte?
Máme vlastní webové stránky i s eshopem, profil na Facebooku a svou mobilní aplikaci. Využíváme především
možnosti v rámci církve. Přes jednotlivá biskupství se mi podařilo nabídnout plakátky s informací o dílu Vlčí doupě
do všech farností. Videa nám uveřejňují na cirkev.cz, ado.cz, katolik.cz, deti.vira.cz, signály.cz a na řadě farních
webů.
Kolik mají videokázání k dnešnímu dni dílů? Chcete v tom
pokračovat i příští školní rok, kdy se předpokládá klasický
školní i „kostelový“ režim, tudíž i klasické katecheze?
Teď máme 62 videokázání, 26 soutěžních videí a několik bonusových. Ano, máme v plánu pokračovat, protože už teď si videokázání našla své místo v rodinné, farní i školní katechezi.
Někteří rodiče mi psali, že se díky videokázáním mohou s dětmi
bavit o důležitých tématech a zároveň se zaštítit někým, koho
děti mají rády a uznávají. Jsou rádi, když mohou dětem nabídnout alternativu k jiným světským youtuberům, kteří svým obsahem videí děti příliš dobře neformují. Jeden tatínek mi psal: „To, co já musím opakovat desetkrát, stačí, když děti
slyší jednou od kněze youtubera.“
Neuvažoval jste o tom, stát se youtuberem a propagovat víru či kněžství takto?
Ne, neuvažoval. A při starosti o tři farnosti to ani dost dobře nejde. Aby to za něco stálo, museli bychom to s týmem
dělat na plný úvazek, a ne jen ve svém volném čase jako službu šíření evangelia.
Kdo všechno tvoří Váš tým?
S videi mi pomáhají přátelé a nadšení dobrovolníci. V týmu máme například střihače, kameramana, grafičku, programátora a další.
Uvažujete o nějakém dalším projektu?
Ano, máme několik plánů a snů, které jsou, věřím, i Božím přáním. Ale není na to čas, ani prostředky. Zatím.
Máte nějakou radu, jak dětem/mladým zprostředkovat víru, aby ji nebraly/i jako překonanou tradici, klišé či
něco pro staré?
Ve Vlčím doupěti se nám osvědčilo to, že každé video, které vytváříme, nevede jen k pasivnímu přijímání informací,
ale k aktivnímu vykročení a spolupráci. Stavíme je na těchto čtyřech pilířích:
1) Příklady ze života, které jsou dětem blízké, které si mohou snadno představit nebo je chtějí také zažít.
2) Evangelium - slovo Boží – stále platná a neměnná pravda, která vnáší světlo aktuálně právě do této situace, do této
chvíle, teď a tady.
3) Aplikace pro život – dává dětem návod, jak mohou zakusit s Bohem něco podobného, protože to slovo je právě
pro ně.
4) Modlitba – je první a nejdůležitější krok na cestě k uskutečnění toho, k čemu je zveme v průběhu videa.
A poslední dobou přidáváme nějaký vtípek nakonec – je to takový bonus, na který se děti moc těší a ukazuje jim, že
i Pán Bůh se rád směje.
Z čeho čerpáte, když nastane nepohoda, krize, nepřízně?
Především u Toho, který má řešení na každý problém. Pak taky u kněží, kteří jsou mi
blízcí, u rodiny, přátel a farníků.
Co podnikáte ve volném čase?
Rád zahradničím – mám malinkaté políčko se zeleninou a menší skleník. A rád chodím
na procházky do přírody.
Máte nějakou oblíbenou knihu, film či internetový kanál, které byste čtenářům
doporučil?
Vlčí doupě, samozřejmě !
Co byste vzkázal čtenářům Tamtamu?
To, co máme v logu Vlčího doupěte: Já jsEm S teboU Stále.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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DOPISY DO PŘEDPEKLÍ

KAIN,
SYN ADAMŮV A BRATR ABELŮV
V městě Šumbarku,ve čtvrtém roce panování zemana Potácivého

Kaine,
proč se schováváš? Nejsem Hospodin, abych Tě káral
a připomínal Ti Tvůj čin. Chápu Tvou nechuť komunikovat, vždyť jsi musel odejít ze společnosti slušných
lidí, skrývat se a žít s potupným cejchem bratrovraha.
Ne, v žádném případě nechci přidávat ani slovo k výčitkám, jež Tě tak jako tak provázejí od onoho osudného dne, kdy jsi v záchvatu prchlivého hněvu vztáhl
ruku na Abela. Důvod, proč se k Tobě obracím přes
propast věků, je jiný. Chtěl bych Ti sdělit, že dobře rozumím Tvým pohnutkám a chápu, co Tě k tak zoufalému činu dovedlo.
Nejsem zemědělec, přesto si dokážu představit, jak
těžká byla Tvá práce. Musel jsi „v potu tváře dobývat
svůj chléb“. Vstával jsi za časného jitra a vracel se až
navečer, lopotil ses bez odpočinku a – což bylo nejhorší
– nikdy sis nemohl být jist výsledkem svého snažení.
Byť jsi učinil vše potřebné, zoral úhor, zasel semeno, vytrhal plevel, vytrvale zaléval a okopával vzrůstající rostliny,
musel jsi s napětím čekat, zda v určeném čase vydají své plody. Mohlo je ohrozit cokoli; sucho i přemíra deště, horko
či mráz, nákaza i polní zvěř.
Jak se lišila práce Tvého bratra! Zrána vyhnal své stádo na pastvu a pak odpočíval ve stínu stromů až do chvíle, kdy
je zase zahnal zpět do ohrady. Čas od času vybral nějaký pěkný kousek a připravil si z něho chutnou pečeni. Možná
Ti i dal okusit, výměnou za trochu chleba upečeného z Tvé úrody. Tak to aspoň připadalo Tobě, když ses s ním
navečer setkával pod střechou společného domu. Neviděl jsi, jak kydal hnůj a čistil paznehty, necítil jsi zápach
chléva.
A pak, v čase zápalné oběti pro Hospodina, vzplála Abelova hranice jako pochodeň a dým stoupal vzhůru k oblakům,
zatímco Tvoje polosuchá nať jen doutnala a kouř se plazil kolem Tvých nohou jako klubko jedovatých hadů, kteří
otrávili Tvé srdce. Neuvědomil sis, že jasný plamen Abelova ohně je mnohem spíše důsledkem zvířecího loje než
zvláštní Boží přízně, zatvrdil jsi své srdce a mysl uzavřel pravému Božímu hlasu.
Soucítím s Tebou, protože důvěrně znám Tvé rozpoložení. Ani já se nedokážu ubránit srovnávání vlastní práce a
jejích výsledků s prací a výsledky ostatních. Také já často vnímám rozpor mezi vlastním úsilím a jeho plody, který
o to více vynikne ve světle snadných úspěchů jiných. Nosím Tvé znamení závisti, které se přes všechny generace,
jež nás oddělují, dědí jako ona prvotní vina v důsledku vzpoury proti Bohu. On za to nemůže, vždyť zná skutečnou
cenu naší práce, spočetl všechny naše mozoly, zvážil náš pot a žehná každé naší činnosti. To jen my, zaslepeni
štiplavým kouřem, pohlížíme s nevraživostí na své sousedy a jejich dílo. Hýčkáme si pocit křivdy a živíme v sobě
doutnající uhlíky zloby, které kdykoli mohou vyšlehnout neuhasitelným plamenem.
A Bůh za námi přichází mimo čas pravidelných obětí, promlouvá k našim srdcím a trpělivě se ptá, kde jsou naši
bratři…
Pavel Obluk
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CENTRUM PRO RODINU
PRO MANŽELSKÉ PÁRY


ANIMÁRO – hledáme manželské páry, které by se rády zapojily😊

Vzdělávací cyklus Animáro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily
manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci, ve formaci a vzdělávání rodin. Název Animáro je složen
ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je připravit manželské
páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu.
Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení
rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem.
Rozsah a obsah kurzu:
Účastníci se mohou těšit na 6 víkendů (říjen 2021 – leden 2023)
a jedno letní soustředění. Uslyší
přednášky odborníků i jiných manželských párů, budou se sdílet
s ostatními v rámci diskuze a skupinových aktivit a nebude chybět ani
prostor pro povídání v páru. Více podrobností na našich webových stránkách
www.sumperk.dcpr.cz/programy/pro manžele a rodiče.

PRO RODIČE A DĚTI
 Tajemství staré bambitky
V rámci farní pouti si pro vás i letos
rodiče s dětmi připravují divadelní
pohádku. Letos to bude Tajemství
staré bambitky a pohádku můžete
zhlédnout v 16.00 na farním hřišti,
kde bude pouť tradičně probíhat.
 Sedmikrásek
Chtěli bychom navázat – i když jen
na pár týdnů – na pravidelné setkávání rodičů s předškolními dětmi na
farním středisku. Každý pátek od
9.15 do 11. 15. O prázdninách jen
po předchozí domluvě. Prosíme
maminky, aby se v případě zájmu o
páteční setkávání ozvaly na mail
cprsumperk@ado.cz
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Modlitby matek

Každou středu od 10.30 na farním středisku/hřišti. Kontaktní osoba (zatím): Jana Pacalová, 774 520 759,
janinka.ovecka@seznam.cz.


Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou

Letošní rok si připomínáme výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily a k této příležitosti pro vás centra pro rodinu
olomoucké diecéze vytvořila aktivitu Prázdninové putování rodin se svatou Ludmilou. Můžete putovat po pěti oblastech celé diecéze, kdy v každé oblasti je možno navštívit 10 míst spojených se svatou Ludmilou či inspirovaných
jejím životem. Pro náš region je to oblast těchto děkanátů: Šumperk, Zábřeh, Konice, Šternberk a Moravská Třebová.
Na stránkách Centra pro rodinný život v Olomouci či na stránkách Centra pro rodinu Šumperk si můžete stáhnout
jak poutnický pas, tak se dozvědět o prázdninovém putovaní více informací.
Aktuální informace Centra pro rodinu Šumperk sledujte na webových stránkách www.sumperk.dcpr.cz nebo
nás kontaktujte na tel. 731 402 395. Mailová adresa Centra pro rodinu Šumperk - cprsumperk@ado.cz

SPOLEČENSTVÍ PRO KATOLICKÉ
MANŽELE V ŠUMPERKU
Před rokem a půl zorganizovalo Centrum pro rodinu Šumperk na farním středisku adventní odpolední setkání pro manželské páry, na kterém prezentovali manželé z okolí Rudy nad Moravou jejich společenství v rámci hnutí Équipes NotreDame. Kvůli covidu se ale nic v Šumperku v
tomto směru nakonec dále nedělo. Až teď. :)
Domluvilo se nás předběžně několik rodin, že bychom se zkusili scházet v duchu tohoto hnutí.
Jsme především rodiny s malými dětmi, proto bychom se scházeli zřejmě v neděli odpoledne (asi 14.30-17.30). Setkání totiž má trvat 3 hodiny a jindy to pro nás asi
není reálné. Děti chceme brát s sebou. (Nakolik to bude fungovat, uvidíme.)
První setkání chceme zrealizovat na farním středisku, dál by se vidělo. Kdo by poté chtěl ostatní pozvat k sobě domů
(přičemž musí počítat s větším množstvím lidí), může, kdo nemá k tomuto např. vhodné podmínky, můžeme se
scházet na farním středisku.
A co zahrnuje účast na tomto společenství?
- 1x za měsíc společné setkání manželů/rodin společně s knězem v délce asi tři hodiny (zahrnuje společenství při
jídle, sdílení, modlitbu)
- 1x za měsíc si manželé spolu sami sednou na dvě hodiny a budou si povídat
- 1x za rok společná duchovní obnova manželů aspoň na víkend. (Neděste se, toto jde docela hezky i s dětmi – např.
Centrum pro rodinný život Olomouc pořádá každý rok na podzim takovou duchovní obnovu pro manžele s hlídáním
dětí na víkend na Hostýně).
Může to znít jako mnoho závazků, ale věřím, že toto jsou docela reálně postavené požadavky pro růst katolického
manželství.
Pokud vás toto zaujalo (i když byste se třeba neztotožňovali s námi zamýšleným časem), ozvěte se. Třeba vás bude
víc a založíte si vlastní skupinu bez malých dětí v jiném čase 😊. Kontaktní osoba (zatím): Jana Pacalová, 774 520
759, janinka.ovecka@seznam.cz.
Jana Pacalová
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VITTORIO TRANCANELLI
* 26. dubna 1944 Spello –
† 24. června 1998 Cenerente, Itálie

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Ctihodný Vittorio Trancanelli byl italský lékař, uznávaný a vyhledávaný nejen pro své odborné znalosti, ale i pro svůj láskyplný přístup k pacientům. Navzdory svému pracovnímu vytížení a vlastním
vážným zdravotním obtížím s manželkou adoptovali sedm dětí, některé
se zdravotním postižením. Založil sdružení „K dubům v Mamre“ pro
ženy a děti v tísni. Byl mužem hluboké víry. Zemřel ve věku 54 let a již
záhy po své smrti byl uctíván jako svatý. V roce 2017 jej papež František prohlásil za ctihodného, čímž byl zahájen proces jeho blahořečení.
Vittorio, řečený Vito, se narodil během 2. světové války v italském
městě Spello, asi 15 km jižně od Assisi. Vito navštěvoval střední školu v Assisi
a pak odešel studovat medicínu do města Perugia. Po dokončení studií zde zůstal a pracoval v městské nemocnici. Ve 21 letech se zasnoubil s Rosalií Sabatini (* 6. 3. 1948), svatba se konala až po studiích o pět let později, dne 18. října 1970. Lia byla velikou láskou jeho
života, mezi manželi vládla harmonie emoční i duchovní. Lia vyprávěla: „Když jsme se zasnoubili, toužili jsme po
křesťanském manželství, chtěli jsme žít s Pánem a také náš život založit na něm jako na skále. To, co se zdálo být
snem, jsme pomalu mohli realizovat skrze četbu a meditaci slova Božího.“
Bolest a utrpení záhy poznamenaly jejich společný život. Vittorio velmi vážně onemocněl ulcerózní kolitidou, zánětlivým autoimunitním onemocněním tlustého střeva. Čekali právě první děťátko. Vitova hospitalizace, stres
a obavy o manžela přispěly k tomu, že Lia miminko potratila. Sen manželů odejít pracovat do misií byl touto nemocí
definitivně pohřben. Reorganizují svůj život ve světle neočekávaných událostí. Vito objevuje své misijní pole v nemocnici. Stává se vynikajícím chirurgem a zaměřuje se na endoskopii.
Snad právě díky své nemoci Vittorio získal neobvyklou vnímavost vůči jakémukoliv utrpení, jeho empatie
k pacientům byla mimořádná. Svým chováním k nemocným ovlivňoval i své kolegy. Vittoriova nemoc propukla
s ještě větší silou o pět let později, v osmém měsíci Rosaliina druhého těhotenství. Vittorio musel být akutně operován pro peritonitidu (zánět pobřišnice) a až do konce
života mu zůstala ileostomie (vývod). Za devět dní po
operaci se narodilo jejich jediné biologické dítě, syn
Diego. Vittorio se mohl vrátit do práce až skoro za rok po
operaci.
V té době manželé otevřeli svá srdce i svůj dům
k přijetí druhých. Přijali do adopce nejprve dvě děti, později bylo dětí celkem sedm, některé postižené. Vytvořili
také spolu s dalšími rodinami síť solidarity, napřed neformální, později přetvořenou v asociaci nazvanou „K dubům v Mamre“. Pět zakladatelských rodin se otevřelo k přijímání žen a dětí v obtížných situacích. Název vybral
Vittorio na základě úryvku z 18. kapitoly První knihy Mojžíšovy. Tak jako Abrahám přijal samotného Boha v poutnících, kteří přišli k jeho stanu, k dubům v Mamre, tak i oni chtěli přijímat potřebné a projevovat jim pohostinnost.
Vodítkem jim byla Abrahámova slova: „Nalezl-li jsem milost v Tvých očích, neodcházej, aniž by ses zastavil u svého
služebníka.“(Genesis18, 3) Dalším mottem byly biblické verše: „Nezapomínejte na pohostinnost – díky ní někteří
nevědomky hostili anděly!“(Židům 13, 2)
Asociace měla svou inspiraci a vzor ve Vittoriovi. Nikdy ho neunavilo opakovat sobě i svým přátelům: „Je
pravda, že přijímat druhé není vždy lehké, někdy je to namáhavé, ale Pán nám říká: ‚Když jsem vám já, váš Pán a
Mistr, umyl nohy, také vy máte navzájem umývat nohy jeden druhému a jiným.‘ Je třeba přijmout Boha, kterého
objevujeme ve společenství s ostatními bratry, v logice každodennosti, v křesťanské dimenzi každodenního života,
pokud možno ve všech.“
Také dnes Lia Trancanelli a ostatní rodiny pokračují v činnosti asociace, jejíž hlavní naplní je především
pomoc v nesnázích osamělým matkám a ženám, které potřebují žít v rodinném prostředí. Péče je poskytována osobně,
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spontánně a bezplatně, bez zisku. V oficiální modlitbě o Vittoriovu přímluvu
je formulace: „...na přímluvu Vittoria,
který tě rozpoznal v chudých, jako tě
Abrahám rozpoznal v andělech v Mamre“.
Vito mimo to, že byl zamilovaný do své ženy a svého povolání, měl
ještě dvě vášně: Etrusky a židovství. To
druhé bylo výsledkem pochopení, že
Ježíš byl praktikující žid, a jeho láska k
Ježíši z Nazareta v něm dala vyrůst
touze znát jeho jazyk i písmo, hebrejskou tradici, svátky, zvyky a komentáře
Písma. Stal se spolupracovníkem ekumenického centra S. Martino v Perugii,
kde dostal přezdívku „náš rabín“. Když
operoval věřícího Žida, recitoval s ním
před operací Šéma Izrael (jedna z nejdůležitějších židovských modliteb).
Jeho víra se projevovala v každodenním životě. Byl velmi obětavý, ale dokázal se vzepřít i primáři při nesprávném požadavku. Byl schopen říci: „Nebojím se Vás, ale bojím se Pána, Boha mého i Boha Tvého.“
V r. 1998 se Vittoriův zdravotní stav opět zhoršil. Postupně všichni kolem něj i on sám pochopili, že se
tentokrát již nedá nic dělat. Zemřel o tři měsíce později, dne 24. června 1998. Krátce před smrtí si zavolal svou
manželku a děti a zanechal jim jako závěť tato slova: „Podívejte se, tímto získává život hodnotu. Kdybychom se stali
úspěšnými, měli peníze v bance a koupili bychom si hodně věcí, co bych si teď mohl vzít s sebou? Co bych přinesl
Bohu? Nyní přinesu lásku, kterou jsme dali tolika lidem. To dává cenu životu – láska, ne kariéra nebo peníze.“
V den pohřbu, kterému předsedal biskup v perugijské katedrále sv. Vavřince, přišlo veliké množství lidí.
Rakev byla překryta talitem, modlitebním pláštěm židů, na něm byla položena Bible a kříž. Biskup při pohřbu řekl:
„Je mnoho lidí, kteří jsou již nyní inspirováni jeho jasným svědectvím víry. Osobně považuji Vittoria za svatého
laika.“
Vittorio byl nejprve pohřben ve farním kostele
sv. Marie Magdalény ve farnosti Cenerente (část Perugie), v r. 2017 byly jeho ostatky přeneseny do kostela
Panny Marie Milosrdné (Santa Maria della Misericordia). V diecézi na něho vzpomínají každý rok v den
výročí úmrtí a jeho hrobka je vyhledávaným místem
modlitby. Vittorio má nyní své ordinační hodiny
v nebi; je hojně vzýván nemocnými, zejména s nádorovými onemocněními, a bylo hlášeno již více vyslyšení na jeho přímluvu. Nazývají ho „svatý na operačním sále“ nebo „svědek něhy Boží“. Dne 27. 2. 2017
papež František prohlásil Vittoria za ctihodného, čímž
byl učiněn další krok k jeho kanonizaci.
O Vittoriu Trancanellim vyšly v italštině dvě
knihy. První nese titul „Boží služebník Vittorio
Trancanelli. Boží láska na operačním sále a v životě“.
Druhá se nazývá „Vittorio Trancanelli. Laický svatý,
který svědčí o Kristu na operačním sále i v životě.“
Modlitba na přímluvu ctihodného Vittoria Trancanelliho:

Prosím Tě, Pane, o pomoc v mých nesnázích. Přijď mě zachránit skrze přímluvu Vittoria, který Tě rozpoznával v chudých, tak jako Tě Abrahám poznal v andělech v Mamre.
Anička Rozsívalová
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CHARITA ŠUMPERK A JEJÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Poslední dobou se množí dotazy, co to
vlastně Charita na Rooseveltově ulici staví a
jak je to s tou hospicovou péčí… Ráda znovu
vysvětlím.
Charita Šumperk kromě terénních sociálních služeb a všeobecné zdravotní péče
v domácnostech uživatelů zajišťuje i péči o
umírající pacienty. Pokud má pečující rodina
možnost doma postarat se, dochovat nevyléčitelně nemocného nebo umírajícího člena rodiny, naše Charita jí v této péči maximálně pomůže.
V praxi to znamená, že za pacientem
jezdí pravidelně nebo podle jeho potřeb lékař,
zdravotní sestry, které se starají o jeho zdravotní stav tak, aby poslední týdny, dny svého
života strávil bez bolestí, komplikací spojených s nevyléčitelnou nemocí, a to doma,
v kruhu svých nejbližších. Na tuto zdravotní péči – pokud má nemocný nebo jeho pečující rodina zájem – může
navázat další pomoc: pečovatelská péče, osobní asistence (péčí o nemocného, domácnost…), duchovní péče, sociální
poradenství, psychologická pomoc atd. Samozřejmostí je možnost zapůjčení vhodných pomůcek, jako je např. elektrická polohovací postel, vozík nebo speciální zdravotní pomůcky: oxygenátor napomáhající dýchání, lineární dávkovač, který dávkuje bolest tišící léky atd. Charita zajišťuje péči komplexní – pečuje nejen o pacienta, ale i o pečující
rodinu.
V dnešní době má domácí paliativní péče a domácí hospicová péče (neboli mobilní hospic) opravdu velké
možnosti, a to i v domácím prostředí a dá se zvládnout tak, že umírající pacienti mají co největší komfort a zajištěnou
celkovou péči na profesionální úrovni.
Péči o umírající Charita Šumperk zajišťuje dlouhá léta. K tomu, aby tým, který tuto péči, službu umírajícím
zajišťuje, měl výborné zázemí, se v současnosti staví nová budova na ulici Rooseveltově. V přízemí budou zejména
prostory pro skladování a údržbu zdravotních pomůcek, v 1. patře prostory pro multidisciplinární tým: pracovna
vrchní paliativní sestry, sesterna, pracovna sociálního pracovníka, ambulance paliativní medicíny, místnost pro setkávání s rodinami, pozůstalými. Smrtí pacienta totiž péče Charity o truchlící rodinu a příbuzné nekončí. Je tu možnost navštěvovat Poradnu pro pečující a pozůstalé, několikrát za rok se společně setkávat, vzpomínat, využít nabídky
duchovních rozhovorů, odborníků atd. Když to hodně zjednoduším – v přízemí budou sklady a v 1. patře kanceláře
personálu, který péči o umírající v domácnostech zajišťuje.
V době, kdy budete číst toto číslo Tamtamu, snad
již bude stavba nové budovy směřovat ke svému dokončení. Její kolaudace se plánuje na začátek léta 2021 stejně
jako její požehnání a otevření. V plánu jsou ještě úpravy
vnitřních parkovacích ploch, a sejde – li se dostatečné
množství financí, i kompletní rekonstrukce kamenného
plotu. Snad vše o prázdninách stihneme. To, co teď ale
potřebujeme k úspěšnému dokončení projektu, je nejen
dostatek finančních prostředků, protože díky COVID – 19
a současné ekonomice ceny stavebního materiálu, prací
extrémně vzrostly, ale také teplejší počasí.
V případě dalších otázek či zájmu nás neváhejte
kontaktovat (Mgr. Dagmar Remešová – vrchní paliativní
sestra, tel. 777 674 703) nebo se podívejte na www.sumperk.charita.cz. Zde najdete informace o našich službách, projektu stavby nového zázemí, ale i dalších aktivitách,
které naše Charita nabízí.
Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk
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VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO VE
VELKÝCH LOSINÁCH
Dne 22. 5. 2021 proběhla ve Farnosti Velké Losiny. Byla pro všechny zúčastněné silným duchovním zážitkem.
Nejkrásnější bylo setkání lidí v kostele, noční adorace, bohoslužba, sederová večeře.
Sederová večeře:
Začala po setmění, když vychází první hvězda. Uprostřed místnosti je
prostřen stůl, prostor osvětlen svícemi. Sederový obřad znamená možnost prožití různých rozměrů Velikonoc, vyvedení z otroctví, vysvobození skrze oběť neposkvrněného beránka, Eucharistické spojení
s Ježíšem. Je symbolem naděje.
Zažil(a) jsi v životě opravdovou, hmatatelnou pomoc shůry?
Mnozí ano a vzpomínají na to, jak jim „Něco“ zásadně pomohlo
a změnilo život. Víš ale, že se můžeš naučit žít tak, že Boží láska a
moc budou v tvém životě zjevné velice často?
Bůh sám ti nabízí svoji lásku – i svoji moc – pro tebe i pro ty, na
kterých ti záleží. Ježíš Kristus po svém vzkříšení na Velikonoční pondělí přikázal svým apoštolům: „Zůstaňte ve
městě (Jeruzalémě), dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ Poslal je do celého světa s evangeliem, tj. dobrou
zprávou o tom, že Bůh se rozhodl zaplatit za lidský hřích a vysvobodit nás od všech nemocí, trápení a dokonce smrti!
Ale nikdy to nezamýšlel tak, že by o tom Jeho následovníci měli jen mluvit – měli to lidem přinášet stejně jako Ježíš,
když chodil po zemi.
Vždyť shrnutí Ježíšovy služby je např. v Matouši 11:5 „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší
slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.“ Ať máš ty (nebo tví blízcí) jakýkoli problém, Bůh ho umí a
chce vyřešit. Kdybys tehdy stál(a) vedle Ježíše v těch zástupech nemocných, zoufalých lidí a chtěl(a) od Něj pomoc,
pomohl by ti – On totiž uzdravil všechny, pomohl všem, kteří alespoň trošku věřili a požádali Ho o to (a jelikož je
Ježíš živý a vůbec se nezměnil, tak níže najdeš návod, jak konkrétně).
Totéž vyslal dělat ty, kteří v něj uvěřili (nejen o tom mluvit či slibovat pomoc až v nebi, kde u Boha není a nebude
žádná nemoc ani trápení. Ano, můžeš požádat Ježíše o odpuštění a věčný život a pak se těšit na nebe, ale „život
v hojnosti“ s Ním můžeš zakoušet plnými doušky už tady, viz Jan 10:10). A stejně jako On sám začal svoji mocnou
službu až poté, co Ho Bůh naplnil Duchem Svatým (Lukáš 3:22), i svým následovníkům řekl, že mohou „dělat stejné
skutky jako On“ (Jan 14:12), ale absolutně nutně k tomu potřebují naplnění, zmocnění Bohem skrze Ducha Svatého.
A tato klíčová dějinná událost se stala o Letnicích, 50 dní po velikonočním ukřižování a vzkříšení. A Bůh ji opakoval
znovu a znovu:
Při založení prvotní církve (Skutky 2) přišel Duch Svatý, „naplnil všechny“, kteří o Něj a Boží moc stáli, a začal
spolu s nimi dělat zázraky, takže se z hrstky vystrašených učedníků stali mocní kazatelé, kteří vedli do opravdového života s Bohem tisícové zástupy za den.
Při založení církve z pohanů (Skutky 10) v domě Kornélia apoštol Petr kázal Boží slovo, znovu na ně sestoupil
Duch Svatý, všechny je naplnil a začal s nimi dělat divy.
Při založení jednoho z nejvýznamnějších sborů prvních několika staletí v Efezu (viz Skutky 19) apoštol Pavel doplnil mezery v poznání i praxi věřících, pak na ně přišel Duch Svatý, všechny je naplnil a začaly se dít divy mezi věřícími, ale i v celém městě a regionu.
A tato vroucí láska Boží ke každému člověku, doprovázená mocí a zázraky, vedla k efektivní službě, že za tři
století navzdory mnoha pronásledováním uvěřila ve vzkříšeného Krista pětina našeho světa a byly položeny
základy evropské civilizace.
Alena Srovnalová
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OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 2021 V RAPOTÍNĚ
Vzhledem k situaci nebylo to nic velkolepého. A přece… Obdivuji a jsem moc vděčný všem farníkům, kteří to přes
překážky ani letos nevzdali! Děkuji, že pomysleli na děti a připravili pro ně pěknou soutěž a na konec táborák a
špekáčky. I dospělí si přišli na své. Mnozí využili možnost podívat se na věž, poslechli si vyprávění pana S. Hoška
o kostele, prohlédli varhany. Díky za nadšení pro věc a obětované síly a čas. Jste fakt dobří!
P. Slávek

KAPLE
SVATÁ TROJICE
VYSOKÝ POTOK
MŠE SVATÉ V ROCE
2021
6. června ve 14.00
4. července ve 14.00
1. srpna ve 14.00
5. září ve 14.00
4. října ve 14.00
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VÝPRAVY PRO BLÍZKÉ
I VZDÁLENĚJŠÍ
Jiří Peňáz
Vydalo Echo Media, a.s.
Praha 2020, 348 stran
Doporučená cena 349,- Kč
Z pera literárního publicisty a novináře Jiřího Peňáze se čtenáři dočkali v krátké
době již druhého svazku krátkých postřehů, které píše každý týden pro Týdeník
Echo ze svých cest nejen po naši zemi, ale i po dalších středoevropských státech Rakousku, Maďarsku, Polsku a Německu, který navazuje na předchozí svazek
„Výpravy pro starší a pokročilé“.
Autor ve více než padesáti zastaveních (v několika případech i opakovaných) předkládá čtenáři velmi čtivou formou pestrou směs navštívených míst z
pohledu dychtivého turisty, prokládaných živě podanými historickými událostmi,
které se v dané lokalitě odehrály. Když si „odskočil“ do sousedních států, tak to
svědčí o autorově nostalgii po c. a k. Rakousko - uherské monarchii zejména záměrným uváděním původních německých názvů měst a obcí.
Autor je opravdu nadšeným vyznavačem střední Evropy, a proto záměrně
vyhledává to, co spojuje naše česko-moravsko-slezské s tím u našich sousedů.
Pokud některá místa navštívil i vícekrát, porovnává velmi fundovaně stav,
kdy město navštívil dříve se současným stavem, respektive sestaveným z dobových archivních fotografií. Zaměřuje se zejména na církevní památky, které velmi důkladně zná - kostely, kláštery,
poutní místa, hrady či zámky, některá se svým přítelem P. Zdeňkem Jančaříkem. Každé z navštívených míst je doprovázeno dvěma barevnými fotografiemi.
Kniha je psána opravdu velmi čtivým způsobem a svědčí o tom, že na každou cestu se autor pečlivě a důkladně připravil.
Knihu doporučuji všem, kteří se zajímají o historii nejen v naší zemi, a v nadcházející turistické sezoně pak
i k návštěvě některých velmi zajímavých míst.
Pavel Hýbl

Mše svaté v kostele Božího Těla
(u Kostelíčka)
www.farnostbludov.cz
6.6.
3.7.
7.8.
5.9.
2.10.
6.11.
31.12.
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10:30 a 15:00 hlavní pouť
15:00
15:00
10:30 POUŤ KE SV. ROZÁLII
15:00
13:30
24:00
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VÝLET NA ŠERÁK
Cesta byla náročná, ale všechno jsme to zvládli. Nakonec jsme vyšli jen na Obřáky, protože jsme šli delší cestou, kde jsme se propadali sněhem. I když nás bylo
málo, hodně jsme si to užili.
Zuzana Hovancová
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Zdravíme všechny děti
a přejeme k Vašemu svátku hodně zdraví, kamarádů, sluníčka, dobrodružství a zážitků, a taky srdíčko plné radosti
a lásky. V červnu si totiž připomínáme srdce pána Ježíše – děkujeme za to, že je vždycky plné lásky a dobroty, že
je laskavé, odpouští všechno špatné, když o to poprosíme, a že má rádo všechny na celém světě. Kdyby to tak
umělo i srdíčko každého z nás, to by bylo príma, že? Můžeme se o to ale aspoň snažit a trénovat
Příjemné chvilky s Tamtamem!

1. Najdi v srdcovém bludišti cestu
k malému srdíčku!

2.
Vybarvi obrázek správnými barvičkami podle značek.
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Drazí, jsem moc rád, že hostem našeho časopisu je P. Roman Vlk, a že mohl s námi být i u Kostelíčka na
pouti dětí. Myslím si, že letos děti byly hodně ochuzené o zážitky spojené s křesťanskou výchovou a byla to pěkná
náhrada za to jejich strádání. Doufám, že se od nového školního roku vrátíme k nedělním programům pro děti při
mši svaté. Jsou už také nové (a moc pěkné) kartičky pro děti na každou neděli.
Rád bych vám ale v této souvislosti nabídl další možnost. Jedná se dětský časopis Nezbeda. Vychází už sice mnoho let, ale stále se
potýká s nedostatkem čtenářů. Ne, že by o něj nebyl zájem. Dětské časopisy mají však smůlu:
musejí stále hledat nové čtenáře. Když si někdo
objedná třeba Katolický týdeník, odebírá ho
mnohdy až do konce svého života, po celé dlouhé
roky. U dětských časopisů to tak nefunguje. Děti
vyrostou, stane se z nich mládež a o dětský časopis už nemají zájem. Musí je nahradit někdo
další.
Nezbeda má dlouhou, třicetiletou tradicí
a je dobrým pomocníkem v křesťanské výchově
dětí. Je zaměřen na děti školního věku, ale lze jej
objednat i s dodatkem, který se jmenuje Cvrček
a je určený předškolním dětem. Každý ročník
Nezbedy tvoří 11 čísel (prázdninové dvojčíslo),
je tištěn barevně v rozsahu 28 stran a časopis lze objednat od kteréhokoli čísla (měsíce). Pokud chceme, aby křesťanské časopisy existovaly, musíme je podpořit tím, že si je objednáme. Moc vás, kteří máte děti, o to prosím a vřele
doporučuji. Lze jej objednat i jako dárek (s dárkovým certifikátem) – tuto možnost napovídám všem babičkám; může
to být krásný dárek pro vnoučata. Podrobné informace a objednávkový formulář najdete na internetu na stránkách
www.casopisnezbeda.cz.
Samozřejmě všechny srdečně zvu na letošní oslavy svátku sv. Jana Křtitele v Šumperku. Zá se, že už bude
možné jej oslavit naším tradičním způsobem: slavnou bohoslužbou v kostele a odpoledním posezením, grilováním
a povídáním na hřišti farního střediska. Jak jste už četli v rubrice Centra pro rodinu, můžeme se opět těšit na
představení připravené maminkami s dětmi. Doufám, že se sejdeme všichni a v dobré náladě. Těšíme se na vás
v neděli 20. června 2021!
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

VSTAŇ A CHOĎ!
Nemoc je odvěkým nepřítelem člověka. Zejména těžká, nevyléčitelná choroba, která nevyhnutelně vede
ke smrti. Tváří v tvář takové nemoci jsou bezradní i ti nejbohatší a mocní tohoto světa. Díky ní člověk objevuje
vlastní křehkost, bezútěšnost, samotu a především ohraničenost lidského bytí. Vědomí vlastní zranitelnosti vede
někdy k beznaději, avšak jindy k hledání nadpřirozených hodnot. Nemocný člověk často hledá Boha a lidi Bohu
blízké, aby žádal nemožné.
Když se rozneslo, že v San Giovanni Rotondo žije mnich považovaný za svatého, který na svém těle nosí
Kristovy rány, ze všech stran se začali sjíždět zoufalí lidé, aby si vyprosili zázrak.
V úzkém kruhu přátel byl otec Pio považovaný za světce dříve, než dostal stigmata. Spolubratři z doby
teologických studií byli svědky mnoha tajemných událostí, mimo jiné epizody, kterou životopisci označují jako první
zázračné uzdravení. Bratru Piovi bylo tehdy kolem dvaceti let, byl studentem teologie a žil ve městě Montefusco.
Klášter se nacházel nedaleko kaštanového háje a jednou odpoledne se bratr Pio vydal nasbírat sáček jedlých kaštanů.
Chtěl je poslat tetě Darii do Pietrelciny, která ho měla hodně ráda. Teta kaštany dostala, snědla je a sáček si nechala
na památku.
Za nějaký čas se přihodilo, že jednoho večera vzala olejovou lampu a začala přehrabovat zásuvku, v níž měl
manžel uložený i střelný prach. Z lampy vylétla jiskra, střelný prach se vzňal a explodoval ženě přímo do tváře. Teta
Daria vykřikla bolestí, popadla z komody sáček po kaštanech od bratra Pia a přiložila si ho na tvář, aby ulevila bolesti
z popálenin. Bolest okamžitě zmizela a na její tváři nezůstala po popáleninách ani stopa.

„Odhoď tu hůl“
Když dostal otec Pio stigmata, začala se uzdravení dít častěji. První článek o něm vyšel v neapolském deníku
Mattino 20. června 1919 a zmiňuje už některá z nich. Novinář Renzo Trevisani napsal: „Sám jsem se stal očitým
svědkem zázraku. Spolu se mnou ho mohou dosvědčit královský prokurátor doktor Alessandro Mione ze soudu
ve městě Lucera, doktor Angelo Dello Russo, poradce z prefektury v San Severino, doktor Giura, zástupce
prokurátora Nicola Siena, a sekretář Královské prokuratury Luigi Trevisano.“
Zázračně uzdravený muž se jmenoval Pasquale Di Chiara, bylo mu třicet šest let a byl kancléřem soudu v San
Giovanni Rotondo. Několik měsíců předtím se při pádu zranil a od té doby nemohl chodit bez hole. Trevisani referuje
o zázraku tak, jak to slyšel vyprávět od uzdraveného. Ten dosvědčil: „11. listopadu 1918 se kvůli uzavření příměří
konala malá oslava v hotelu Sicilia. Na odchodu z hotelu jsem nešťastně upadl. Tři měsíce jsem strávil na lůžku,
léčili mě lékaři Merla a Giuva. Abych mohl vůbec chodit, musel jsem se opírat o hůl, nohu jsem jen tahal za sebou a
nevydržel jsem delší chůzi. Ve Foggii mi doktor Bucci udělal rentgenový snímek a zjistil, že kotník je vykloubený.
Poprvé jsem přišel do kláštera s manželkou, abychom otce Pia prosili o milost pro naši tříletou dcerušku
Italii, která prodělala dětskou obrnu. Otec Pio mi řekl, abychom zahodili ortopedické pomůcky, které měla holčička
na nohou, ale manželka mu úplně nevěřila a nechtěla ho poslechnout. Druhého dne se však ortopedická pomůcka
rozbila. Když manželka oznámila otci Piovi, že se zázrak nekonal, řekl na to: ‚Je to vaše vina! Ale důvěřujte Bohu.‘
Jednou jsem doprovázel do kláštera své nadřízené, kteří byli v San Giovanni Rotondo na návštěvě. Když mě
otec uviděl, posuňkem naznačil jemnou výčitku, já jsem však dobře nepochopil, oč jde. Zůstal jsem tedy stát na
chodbě. Za hodinu otec Pio procházel znovu kolem. Zastavil se přede mnou a s pohledem upřeným mimo mě vyslovil
větu, z níž jsem zaslechl jen slovo ‚hůl‘. Moji přátelé Michele Campanile a Benedetto Ventrella zaslechli, že mi otec
Pio řekl: ‚Odhoď tu hůl!‘
Na druhou otcovu výzvu jsem hůl odhodil, ale hned jsem se opřel o zeď. ‚Malověrný, odejdi a choď,‘ řekl
mi otec. Ucítil jsem v chodidle silné teplo, které se rychle rozlilo po celém těle. Nyní už chodím dobře, bez opory.“
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Třiašedesátiletý Pasquale Urbano z Foggii mohl chodit jen za pomoci dvou berlí. Při pádu z dvoukoláku si
zlomil obě nohy a lékaři ho nedokázali vyléčit. Šel ke zpovědi k otci Piovi, který mu na závěr řekl: „Vstaň a běž, ty
hole zahoď!“ Pasquale Urbano uposlechl a všichni žasli.
Událost, která se stala v roce 1919 čtrnáctiletému Antoniovi d´Onofriovi, vzbudila rozruch v celém okolí
Foggii. Jako čtyřletý dostal tyfus, který mu způsobil křivici, měl dva nápadné hrby. Jednoho dne ho otec Pio zpovídal
a dotkl se ho stigmatizovanýma rukama. Chlapec vstal z klekátka rovný jako svíce.
Pětasedmdesátiletý Francesco Vicio, kterému říkali „svatoušek“, byl drobné postavy a byl pokřivený tak, že
se pohyboval jen po čtyřech a bradou se téměř dotýkal země. Jeho úplné uzdravení bylo dalším neuvěřitelným
zázrakem.

Zednářský spisovatel
Zázračných uzdravení stále přibývalo. Noviny dalších italských měst začaly psát o otci Piovi a jeho
zázracích, takže se během krátké doby pověst o jeho zázračných schopnostech rozšířila natolik, že už nikdo nedokázal
zastavit příval poutníků.
Svaté oficium se o to sice opakovanými rozsudky proti otci Piovi snažilo, lidi však více zajímaly příběhy
uzdravených. Začaly též vycházet první otcovy životopisy a všechny věnovaly jeho daru uzdravování celé kapitoly.
Církev je sice dávala na index, ale lidé je stejně kupovali. Například v roce 1952 zařadilo Svaté oficium na seznam
zakázaných knih hned osm titulů, které pojednávaly o zázracích otce Pia. V současné době jsou tyto knihy
považované za „historické prameny“ a citují je všechny oficiální životopisy.
Jednu z těch knih napsal Alberto Del Fante, slavný konvertita, který vděčil za své obrácení otci Piovi. Del
Fante ve své knize shromáždil dokumentaci o třiceti sedmi zázračných uzdraveních, ale i on sám se obrátil v důsledku
jednoho zázraku.
Del Fante byl svobodný zednář, otcem Piem pohrdal. V několika článcích zveřejněných v sekulárním
periodiku Italia laica ve Florencii ho obvinil, že je podvodník, „který klame důvěřivé a senzacechtivé lidi“. O pár let
později však onemocněl jeho vnouček Enrico, kterého měl Del Fante velmi rád. Měl nemocné ledviny a trpěl i kostní
a plicní tuberkulózou. Lékaři mu nedávali žádnou naději.
Dva Del Fanteho příbuzní se rozhodli navštívit otce Pia. Vrátili se se vzkazem, že všechno dobře dopadne.
Alberto Del Fante byl však nadále skeptický a prohlásil: „Když se Enrico uzdraví, vydám se i já na pouť!“ Byl si jist,
že se nestane vůbec nic. Stal se však opak, Enrico se uzdravil a překvapený Del Fante se rozjel do San Giovanni
Rotondo. Prožil tam své obrácení a stal se jedním z nejhorlivějších šiřitelů díla otce Pia.

„Uzdravíš se!“
Savino Grieco byl známý komunista a aktivista původem z Cerignoly, jenž působil na jihu Itálie.
V poválečných letech se stal vůdcem tamního proletariátu. Bojovat za dělnickou třídu se učil od svého spoluobčana,
který se jmenoval Giuseppe Di Vittorio a byl slavný socialistický odborář. Grieco byl však ještě radikálnější,
oslovovaly ho Marxovy teorie a Togliattiho politika. Nenáviděl církev a křesťanskou víru v jakékoli podobě.
V roce 1950 vážně onemocněl. Diagnóza byla jasná a krutá: jeden nádor na mozku a další za pravým uchem,
tedy naděje na záchranu nulová. Savino Grieco popisuje: „Převezli mě do nemocnice v Bari. Měl jsem velký strach
z bolesti a ze smrti. Právě tento strach mě přiměl obrátit se k Bohu, což jsem udělal naposledy v dětství.
Z Bari mě převezli do Milána, abych se podrobil operaci, která měla být posledním pokusem o záchranu
mého života. Lékař mi při vizitě sdělil, že operace bude velice komplikovaná a výsledek nejistý.
Jednou v noci jsem ve snu spatřil otce Pia. Přišel ke mně, dotkl se mé hlavy a řekl: ‚Uvidíš, že se časem
uzdravíš.‘ Ráno jsem se cítil mnohem lépe. Lékaři užasli nad tím, jak se můj stav zlepšil, ale operaci považovali i
nadále za zcela nevyhnutelnou. Já jsem se jí však tolik bál, že jsem těsně před odvozem na operační sál potají utekl
z nemocnice k příbuzným v Miláně, kde pobývala i moje manželka.
Po pár dnech se mi však vrátily tak silné bolesti, že jsem je nemohl vydržet, a vrátil jsem se do nemocnice.
Rozzlobení lékaři mě už nechtěli léčit, poté však zvítězila jejich profesionální odpovědnost. Před operací mě znovu
vyšetřili a s velkým údivem zjistili, že po nádorech není ani stopy.
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Překvapený jsem byl i já – nejen z toho, co mi řekli lékaři, ale též z intenzivní vůně fialek, kterou jsem při
vyšetření ucítil: Věděl jsem, že tato vůně znamená zvláštní přítomnost a modlitbu otce Pia. Před odchodem
z nemocnice jsem profesora požádal o účet. ‚Nic mi nedlužíte,‘ odpověděl, ‚protože já jsem pro vaše vyléčení nic
neudělal.‘
Když jsme se vrátili domů, hned jsem se s manželkou vydal do San Giovanni Rotondo, abych otci Piovi
poděkoval. Byl jsem přesvědčený, že mě uzdravil on. Ale když jsem vstoupil do klášterního kostela Santa Maria
delle Grazie, bolest mě zachvátila s takovou silou, že jsem omdlel. Dva muži mě odnesli ke zpovědnici otce Pia.
Když jsem se probral a spatřil jsem ho, prosil jsem: ‚Mám pět dětí a jsem těžce nemocný, zachraňte mě, otče,
zachraňte mi život!‘ Odpověděl mi: ‚Já nejsem Pán Bůh, ani Ježíš Kristus; jsem jen kněz jako každý jiný, možná i
horší. Já nedělám zázraky.‘
‚Prosím, otče, zachraňte mě!‘ prosil jsem ho dál s pláčem.
Otec Pio se na chvíli odmlčel. Pozdvihl oči k nebi a viděl jsem, jak se jeho rty tiše pohybují v modlitbě. V tu
chvíli jsem ucítil silnou vůni fialek. Potom otec Pio řekl: ‚Jdi domů a modli se. Já se též za tebe budu modlit. Uzdravíš
se.‘ Vrátil jsem se domů a od té chvíle všechny příznaky nemoci zmizely.“

Autor divadelních komedií
Luigi Antonelli (1882–1942) psal divadelní komedie a stal se významnou osobností divadelních dějin. Svým
dílem ovlivnil především dvacátá léta. Společně s osobnostmi jako Rosso di San Secondo, Luigi Chiarelli a Enrico
Cavacchioli se hlásil k principům takzvaného groteskního divadla, které se stavělo proti měšťácké mentalitě italského
divadla té doby. Jeho komedie byly téměř pohádkové a lehce ironické. Mezi nejznámější patří díla: Muž, který se
setkal sám se sebou a Ostrov opic.
Antonellimu vyprosil zázrak otec Pio. Osobně o tom vyprávěl svému příteli Pitigrillimu, turínskému
spisovateli (který se též obrátil díky otci Piovi), jenž to vše vypráví ve své knize Pitigrilli mluví s Pitigrillim.
„Lékaři mi našli tady mezi uchem a ramenem nádor a chtěli mě operovat,“ sdělil mi Antonelli. „Říkali mi
obvyklé fráze. Když se jedná o rakovinu, medicína je stejná jako před dvěma tisíci lety. Už tehdy platilo opium et
mentiri, nemocným se podávalo opium a neříkala se jim pravda. Dnes jen obelhávají za pomoci odbornějších výrazů
a místo opia v nápoji lidem píchají morfium.
Chirurgovi Donatovi jsem řekl: ‚Mám za sebou už polovinu průměrného lidského života. Nechci přijít o
cokoli, co mi může být přidáno navíc. Povězte mi pravdu. Kolik času mi zbývá?‘
‚S operací šest měsíců, bez operace tři měsíce.‘
‚Tak mě tedy operujte: tři měsíce života nejsou k zahození.‘
Chystal jsem se na operaci, ale kdosi mi poradil: ‚Proč nezajedeš za otcem Piem?‘ Informoval jsem se
z různých zdrojů a všichni mi potvrdili, že čtyřicet kilometrů od Foggii, v kapucínském klášteře v San Giovanni
Rotondo, žije mnich, který dělá zázraky.
Nevím, jestli je pojem zázrak z teologického pohledu na místě, ale vydal jsem se za otcem Piem. Byl jsem
na jeho mši svaté a ve zpovědnici jsem s ním dlouze hovořil. Neuměl bych zopakovat, co mi řekl, protože když si se
mnou povídal, připadal jsem si jako v nadpozemském světě. Rakovina se zastavila a já zase mohu psát. Každou
neděli mívám článek v novinách, chodím na lov a už měsíc píšu komedii, kterou za několik týdnů uvede Manzoniho
divadlo v Miláně.
Nevím, co si o tom myslí lékaři, ani netuším, co by ukázal rentgen a histologické vyšetření. Nemám chuť je
podstupovat, protože se cítím zázračně uzdravený.“

„Za všechno se platí“
Nelze vyprávět o všech uzdraveních, která se udála na přímluvu otce Pia. Nikdo se asi nebude pokoušet
sepsat jejich seznam. Už jen proto, že těch, o nichž se ví, je jen velmi malá část z celkového počtu. Jen málokdo od
něj odcházel, aniž by přijal nějakou milost.
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Otec Pio byl neuvěřitelně dobrotivý člověk. Otřásaly jím každodenní srdcervoucí scény s trpícími lidmi a
nejednou se rozplakal, když objímal nemocné, kteří prosili o uzdravení. Pravda, někdy se zdál být odměřený, a to
dokonce i k dětem. Otec Pellegrino si na to jednou stěžoval, ale otec mu odpověděl: „Chovám se tak, abych se
nenechal přemoci pohnutím. Když vidím lidi trpět, je mi do pláče, a pak bych nemohl vykonávat svou službu.“
Angelo Battisti mi napsal toto: „Otec Pio nebyl pánem svého času. Všude byl v obležení nemocných, kteří
ho prosili o pomoc. Při pohledu na ně vždycky zbledl. Svěřil se mi, že mu jejich prosby rvou srdce.“
Otec Pio obětoval Bohu vlastní utrpení, aby vyprosil uzdravení nemocným, kteří o ně prosili. Dosvědčil mi
to Angelo Battisti: „Jednou večer jsem našel otce v žalostném stavu. Chtěl něco říct, ale nemohl ani popadnout dech.
Řekl jsem mu: ‚Vy myslíte na každého, ale na sebe vůbec. Měl byste si sám zajít do Casa Sollievo a nechat se léčit.
Zítra se vracím do Říma a promluvím s profesorem Valdonim a dalšími vašimi známými doktory, aby vás přijeli
vyšetřit.‘
Avšak otec mi nedovolil něco podniknout, řekl jen: ‚Synu můj, to nejsou lidské záležitosti.‘ A pak dodal:
‚Za všechno se platí. Musím zaplatit za všechno, oč mě prosí moje děti, abych to pro ně získal.‘“
pokračování příště

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.
Neprodejná tiskovina.
Redakční rada:P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Heiserová, Tomáš
Havlíček. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Šumperku nebo poslat
e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 22. 6. 2021. Příští číslo vyjde 4. 7. 2021
Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk,
tel. 583 213 747, tamtam@hotmail.cz, www.farnostsumperk.cz

strana 24

Tam&Tam – číslo 6, ročník 12, červen 2021

