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Čtení na pokračování:
Zázraky otce Pia
… a mnoho dalšího

Úplně jsem zapomněl na to, že mám napsat úvodník
do prázdninového čísla Tam&Tamu. A neměl jsem žádný
nápad: o čem bych měl napsat…? Pak jsem ale začal
přemýšlet o tom, proč všichni dělíme rok na:
před prázdninami, prázdniny a po prázdninách?
Přece prázdniny má jen část lidí – a to jen dětí,
mládež a vysokoškoláci. A to zdaleka ne všichni. Jen ti,
kteří mají povinnou školní docházku. Ostatní, co jsou
v zaměstnání, nebo důchodu, popřípadě nezaměstnání
nebo nemocní se ani toliko na prázdniny netěší a možná,
že na ně ani nečekají. Akorát jsou nucení o prázdninách
přemýšlet, protože je třeba nějak se na ně připravit kvůli
těm, co je vlastně mají… Ne každý také může
na dovolenou, a pokud ano, tak stejně ta nebude trvat po
celou dobu prázdnin.

A tak ukončím to moje psaní otázkou: jak prožívám
a jak využívám po celý rok neděle a jiné svátky? Co dělám
o nedělích pro svou víru, rodinu, sebe…? O prázdninách
nebo dovolené (pokud je máme) to nedoženeme…
Každopádně přejí všem co nejhezčí a co nejlépe
prožité a využité nejbližší týdny a měsíce. Odpočiňte si,
relaxujte, sbližte se s Pánem Bohem a lidmi, naberte sil,
radosti naděje a optimismu – i přesto, že možná tento
úvodník na první pohled moc optimistický není…
P. Piotr Grzybek

A tak jsem si položil otázku: jestli bychom neměli –
a to všichni – častěji přemýšlet o správném odpočinku
a prožívání svátečních dnů během celého roku. Proč?
Ono to je totiž i s odpočinkem stejný jako z čímkoli: jak se
to naučíme, tak budeme odpočívat i o dovolené.
Někteří budou dohánět spánek,
na zahradě, nebo jiné věci, které nestihají…

jiní

práci

A nakonec i po dovolené čí prázdninách budou
stejně unavení a „neodpočatí“ jako před… Rodiče budou
rádi, pokud se „zbaví“ děti a pošlou je někam na tábor,
nebo k prarodičům, dětí možná budou rady taky…
Letos po období epidemie máme zkušenosti i s tím,
jak jsme byli nucení pobývat více spolu doma,
a to pohromadě celé rodiny. A také s tím, jak někde
„vylézaly“ problémy, před kterými jsme se snažili
utíkat do zaměstnání, práce, a neřešili je s tím, že „teď není
čas“.
Možná by nebylo špatné pokračovat v tom „spolu
pobývání“ a snažit se tak nějak trochu být na sebe doma
milejšími, a více spolu mluvit a udělat si čas pro sebe,
taktéž se zamyslet, jestli i po celý rok správně využíváme
víkendy pro bytí spolu i s Pánem Bohem… Nemusíme ani
nikam jezdit, jen pokusit se spolu být… naslouchat si…
O prázdninách anebo o dovolené to nedoženeme ani v těch
nejluxusnějších destinacích. Pokud se o to někteří snaží,
tak většinou to dopadne tak, že post faktum zjišťují,
že se jím nic s toho, co chtěli dohnat – hlavně v oblasti
vztahů, rodiny, víry – dohnat nepodařilo.
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24. červenec
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26. červenec
27. červenec
29. červenec
30. července
31. červenec

svátek sv. Tomáše, apoštola
sv. Prokopa, opata
slavnost sv. Cyrila, mnicha,
a Metoděje, biskupa
sv. Marie Goretti,
panny a mučednice
sv. Augustina Žao Ronga,
kněze a jeho druhů, mučedníků
svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
15. neděle v mezidobí
sv. Jindřicha
bl. Hroznaty, mučedníka
památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
Panny Marie Karmelské
bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
sobotní památka Panny Marie
16. neděle v mezidobí
sv. Apolináře,
biskupa a mučedníka
sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve
svátek sv. Marie Magdalény
svátek sv. Brigity,
řeholnice, patronky Evropy
sv. Šarbela Makhlůfa, kněze
svátek sv. Jakuba, apoštola
17. neděle v mezidobí
památka sv. Gorazda a druhů
památka sv. Marty
sv. Petra Chryzologa,
biskupa a učitele církve
památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

2. srpen
4. srpen
5. srpen
6. srpen
7. srpen
8. srpen
9. srpen
10. srpen
11. srpen
12. srpen
13. srpen
14. srpen
15. srpen
16. srpen
19. srpen
20. srpen
21. srpen
22. srpen
23. srpen
24. srpen
25. srpen
27. srpen
28. srpen
29. srpen
30. srpen
31. srpen

památka sv. Alfonse z Liguori,
biskupa a učitele církve
18. neděle v mezidobí
památka sv. Jana Marie Vianneye,
kněze
posvěcení římské baziliky
Panny Marie
svátek Proměnění Páně
sv. Sixta II., papeže a druhů,
mučedníků
památka sv. Dominika, kněze
19. neděle v mezidobí
svátek sv. Vavřince, mučedníka
památka sv. Kláry, panny
sv. Jany Františky do Chantal,
řeholnice
sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta,
kněze, mučedníků
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
20. neděle v mezidobí
sv. Jana Eudesa, kněze
památka sv. Bernarda, opata a učitele
církve
památka sv. Pia X., papeže
památka Panny Marie Královny
21. neděle v mezidobí
svátek sv. Bartoloměje, apoštola
sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka
a Kristiana, mučedníků
památka sv. Moniky
památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
památka umučení sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí
sobotní památka Panny Marie

Nezvolím-li si každé ráno evangelium, večer budu mít přinejlepším neotřesitelný názor a svými pravdami budu
kamenovat druhé.
Nezvolím-li si bratrství, pak budu přinejlepším dobrým funkcionářem, člověk pro mě přestane být důležitý a začnu
si všímat pouze davů a minulosti.
Nezvolím-li ošetřování ran, pak budu překračovat raněné, zkamení mé srdce a budu pouze nezranitelný,
to znamená neschopen milovat. Budu nabízet jen tišení bolesti a protézy a amputace, místo radikální proměny a zázraků
a posvěcení slz. Budu druhé přivádět k sobě, ale nebudu schopen jim nabídnout ani něžný dotek Kristův, ani jeho světlo.
Nezvolím-li si hledání Krista, budu v každém vidět jen ďábla. Nakonec se takovým stanu.
Jsme tím, co hledáme. V tichu meditace pozoruji, že uvnitř mne si někdo už dávno zvolil. Vždyť dýchá. Nádech.
Výdech.
s laskavým svolením převzato s www.bratrfilip.cz
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MŠE SVATÁ VI.

Homilie a chvíle ticha
Homilie (z řeckého homilia – shromáždění, beseda, vyučování) označuje promluvu po čtení evangelia, která
vysvětluje některý z přečtených biblických textů, jiný liturgický text (modlitbu, antifonu, píseň), či aktuální liturgický
svátek. Homilie tedy není obyčejné tematické kázání, ale musí vycházet ze zvěstovaného Božího či ze slaveného
tajemství. Cílem homilie je pomoci věřícím aktivnějším
způsobem slavit eucharistii a držet se v životě toho,
co vírou přijali. O nedělích a svátcích je povinná a je
velmi doporučována také ve všední dny. Homilii může
mít pouze biskup, jáhen či kněz (nikoli laik).
Liturgické knihy na různých místech upozorňují
na důležitost posvátného ticha, jehož místem je také
chvíle po homilii. Ticho není něčím prázdným. Naopak
slouží k tomu, aby Boží slovo zapouštělo kořeny v srdci
těch, kdo je slyšeli, a aby se na zvěstované slovo
v modlitbě mohla připravit odpověď.
Vyznání víry
Do eucharistické bohoslužby bylo vyznání víry zařazeno
nejprve na Východě, na Západě nejdříve v mozarabské a keltské liturgii,
do římské mše se dostalo až v 11. století. Používá se o nedělích
a slavnostech. Text vyznání, který se recituje nejčastěji, byl sestaven
na starověkých koncilech (se středověkou vsuvkou o Duchu
vycházejícím také ze Syna). Při vyznání víry se stojí, ovšem při slovech
„skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem“
se všichni hluboce uklánějí, aby tak vyjádřili úctu před tajemstvím
vtělení (na Vánoce a při slavnosti Zvěstování Páně dokonce klečí),
neboť tajemství vtělení stojí v základu liturgie.
V současné liturgii se nejčastěji zpívá či recituje tzv. Nicejskocařihradské vyznání víry, které je také zhudebněno v kancionálových
ordináriích. Je ovšem dovoleno recitovat i Apoštolské vyznání víry, které je kratší a jímž začíná modlitba růžence.
Přímluvy
Odpovědí na Boží slovo přijaté s vírou, je také přímluvná modlitba za potřeby celé církve a místního
společenství, za spásu světa, za ty, které tíží různé
nesnáze a za určité skupiny lidí. Starověká podoba
přímluv je předmětem různých hypotéz, nicméně
z římské liturgie tento prvek časem vymizel, a byl opět
obnoven až na výslovné přání Druhého vatikánského
koncilu. Jestliže je přítomen jáhen a přímluvy jsou
předem připravené, přednáší je on: jáhni byli totiž
ve starověké církvi těmi, kdo dobře znali místní
společenství a jeho potřeby.
převzal P. Jiří Luňák
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MLADÍK V JERUZALÉMĚ,
SLEPÝ OD NAROZENÍ

DOPISY DO ZÁHROBÍ

V městě Šumbarku,
v druhém roce panování zemana Potácivého
Píši Ti proto, abych Ti poblahopřál k zázračnému uzdravení. Vím, že je to se značným zpožděním, na druhou
stranu jsem jediný, koho to napadlo. Pro všechny ostatní – samozřejmě kromě Ježíše – jsi představoval především
problém.
Ježíšovi učedníci v Tobě viděli (právem potrestaného) hříšníka a nerozuměli tomu, proč jejich Mistr plýtvá
svou divotvornou mocí na Tvé uzdravení. Tví sousedé, kteří Tě denně vídali žebrat v prachu u cesty, začali raději
pochybovat o Tvé identitě, než aby připustili zázrak. Stejně se chovali i farizeové, k nimž Tě přivlekli.
Jsi ještě celý zmatený z toho, co se s Tebou stalo. Na Tvé smysly útočí přemíra podnětů; musíš mhouřit oči,
takřka oslepené nezvyklým jasem a kontrastem barev. Nedosti na tom, ohlušuje Tě křik farizeů, povykují jeden přes
druhého a domáhají se vysvětlení nevysvětlitelného. Křičí na Tebe, aby ulevili vlastní frustraci. Jsou náhle zmateni
a vyvedeni z obvyklé sebejisté nadřazenosti a všemožně se snaží Tvůj případ vyřešit.
Někteří dokonce tvrdí, že jsi vlastně nikdy slepý nebyl, a na podporu této evidentní lži povolávají
i Tvé rodiče. Ti jsou zmatení a vyděšení; i pro ně znamenáš problém, protože jsi na ně přivolal hněv představených.
Přesto Tě nezapřou, ale s odkazem na Tvou dospělost kvapně odcházejí a ponechávají Tě samotného napospas
rozezleným soudcům.
Musím Tě obdivovat, protože Ty jediný si zachováváš rozvahu a hovoříš navýsost racionálně, na rozdíl
od těch, kteří se tolik pyšní svým intelektem a vzděláním. Nakonec to nevydrží a vyženou Tě pryč ze své synagogy.
Vyloučí Tě ze svého společenství, eliminují problém tím, že ho popřou.
Role se obrátily; nejsi to již Ty, kdo nevidí. Slepí jsou farizeové, kteří odmítají vidět, co je zjevné. Zavírají
oči a zacpávají si uši, aby neslyšeli Tvé logické argumenty. Zavírají před Tebou dveře. Zůstáváš sám…
Naštěstí ne na dlouho; vyhledává Tě samotný Ježíš a dává se s Tebou do řeči. On Ti naslouchá, on Ti dává
odpověď na Tvé otázky. To on Ti dává dar vidění i vědění. A Ty náhle s jistotou víš, kam patříš a kam směřuješ.
Tuto radostnou jistotu Ti může dát pouze setkání s Ježíšem, ne ti, kteří se zaštiťují svými funkcemi a postavením.
I oni – nebo alespoň někteří z nich – se ještě jednou setkávají s Ježíšem a snaží se s ním diskutovat. Je to
zbytečně ztracený čas; oni nemohou být ze své slepoty uzdraveni jako Ty, protože si ji vůbec neuvědomují. Nejsou
slepí, jen zaslepení, a to není choroba či postižení, jež lze zázračně vyléčit. To je stav ducha, který Ježíš musí
respektovat, a tak končí tento neplodný rozhovor a odchází pryč. Ty však ho následuješ…
Pavel Obluk
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ZA KATOLÍKY DO AFRIKY (SKORO)
Ráda bych se se čtenáři Tam&Tamu podělila o zajímavou zkušenost z poslední doby. Studuji francouzskou
a portugalskou filologii (tedy jazyk a literaturu) na filozofické fakultě v Olomouci.
Jedinou nevýhodu vidím v tom, že i přes to, co jsem se na škole dozvěděla o teorii jazyka, literatuře
a dějinách, jsem měla po prvním roce pocit, že se o hovorové francouzštině potřebuju dozvědět víc. Vybrala jsem si
jako hostitele univerzitu v Clermont-Ferrand, městě v méně frekventované oblasti Francie, velkém asi jako Olomouc.
Když jsem tam na konci srpna přijela, zjistila jsem, že se Olomouci ani moc nepodobá.
Byl totiž mnohem černější.
Černé byly skoro všechny domy v historickém
centru, postavené z vyvřelých hornin. Včetně katedrály a
tváře madony – což je specifikum kraje Auvergne.
Černá byla i velká část jeho obyvatelstva. Místní
vysoké školy totiž měly mnoho studentů z bývalých
afrických kolonií. Na koleji, kde jsem bydlela, byli Afričané
ve většině – ve dne chodili do školy, ve volném čase a v noci
rozváželi jídlo, smažili hranolky v McDonaldu nebo
pracovali na stavbách. Potkávala jsem je, když jsem se večer
plížila z nákupu nebo mě posedla procházková.
Nebyla to ale jediná místa, kam chodili. To jsem
zjistila, když jsem začala chodit do katedrály na večerní mše.
Hráli tam přesilovku nejen v lavicích, ale i mezi ministranty.
Tam byla dokonce i jedna černoška.
A to ještě nebyl konec mého úžasu! Při pozdravení
pokoje někteří obíhali lavice z jedné strany na druhou, aby se
pozdravili a políbili. Kdybyste se chtěli po skončení mše
nenápadně vytratit z kostela, museli byste se doslova
takticky prokličkovat kolem hloučků, které se navzájem
zdravily, líbaly a objímaly.
Této terapii jsem neunikla ani já, jinak introvert.
A věřte nebo ne, ono to člověku dělá dobře!
Po mši docházela zejména studující mládež na faru
ke společnému jídlu u otce Paula. Seděli jsme tam u jednoho stolu, Čech vedle Nigerijce, Francouz vedle Konžana,
Haiťan vedle Vietnamce. Před jídlem jsme spolu prostírali, po jídle jsme spolu sklízeli nádobí.
Spolu jsme se i vraceli domů. Žádné děvče nemuselo zůstávat ve tmě samo, vždycky se někdo nabídl jako
doprovod.
Bez černochů (Antilanů i Afričanů) by stěží fungovaly i církevní sbory. Mnoho z nich mělo přirozený talent
a zpívali opravdu krásně.
V Africe prý poslední dobou rapidně přibývá počet křesťanů, především katolických. Vlastně se tomu
nedivím. Dokonce mě napadá, jestli by naše církev nepotřebovala těch černochů ještě víc.
Nechápala jsem, proč bych se měla bát Afričanů jako takových a nechápu to doteď. Nenašla jsem důvod,
proč se bát svých přátel, kteří byli vesměs zbožní, pracovití, sečtělí, dobře vychovaní a velmi srdeční. Spíš jsem se
sama sebe ptala, proč znám tolik lidí, kteří měli životní cestu daleko snazší, a přesto zvolili životní postoj ublížené
oběti.
Asi jsem tam sama trochu zčernala.
A co vy? Nechtěli byste i vy mít v sobě kousek černocha?☻
Gabriela Brožová
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FRANTIŠEK PONÍŽIL
S otcem Františkem Ponížilem, rodákem z nedalekého Rapotína, jsme
si naposledy povídali v roce 2012. Tehdy byl ještě student čtvrtého ročníku
Teologické fakulty v Olomouci. Po roku jáhenské služby a čtyřech rocích kněžství
ve Valašských Kloboukách – na doporučení otce arcibiskupa – studuje v Římě.
Co vše se změnilo či naplnilo v jeho životě od chvíle našeho posledního setkání,
přinášíme v následujícím rozhovoru.

Vraťme se o osm let zpátky, kdy jsi byl ještě studentem Teologické fakulty.
Jaká byla tvoje další „pouť“životem?
Moje další pouť pokračovala studiem, psaním diplomové práce a úspěšným
zakončením studia na Cyrilometodějské teologické fakultě a jáhenským
svěcením v roce 2013. Byl jsem překvapen, že jsem jako první ze svých
sourozenců změnil svůj stav. O prázdninách – po jáhenském svěcení – jsem byl – stejně jako např. P. Milan Palkovič
a mnozí další – s dalšími dvěma spolužáky pozván do Texasu k P. Stephenovi Nesrstovi. A následně na praxi jako
jáhen jsem byl poslán do Přerova.
Jak se ti líbilo v Texasu? A jaký byl účel cesty?
In Texas is everything big. (V Texasu je všechno velké.) Líbilo se mi, že jsem zde mohl poznat jiné myšlení a jinou
kulturu. Velmi mě tam zaujala zdejší důvěra k lidem. V prvních dnech jsme byli na školení, jak se máme chovat
k dětem a mládeži (v USA už probíhala vlna odhalení trestních deliktů duchovních proti šestému přikázání Desatera).
Velmi mě překvapilo, že školitelka nám dala podepsaný diplom bez vyplněného jména a adresy (sic!). Vnímal jsem
v tom důvěru k nám, je by ani nenapadlo podvádět. Podobně úsměvně může působit otázka ze vstupního dotazníku:
„Jste členem teroristické organizace?“ V rámci pobytu jsme se setkávali s lidmi, kteří mají české kořeny. Rád
vzpomínám na Steva, prezidenta Czech Heritage Society of Texas (Společnost českého dědictví v Texasu). Jeli jsme
s ním autem a navrhl nám společnou modlitbu růžence. My jsme se omlouvali, že nemáme „tahák“ v angličtině.
Odzbrojil nás nabídkou modlitby v češtině. Dokonce si pamatoval bez chyb i Vyznání víry.
A jak jsi prožil „jáhenský“ rok v Přerově?
Hezky. Konečně vím, kde je tam kostel.  Z dětství, když jsme jezdívali přes Přerov, si pamatuju jen filiální kostel
na Šířavě, kolem kterého jsme jezdili. Jako jáhen jsem zde dvakrát týdně kázal a učil náboženství. Byl to pěkný rok.
Nyní se dostáváme k vrcholu seminární formace, ke kněžskému svěcení. Jak jsi to prožíval?
Večer před svěcením jsem nemohl usnout. Slavnost probíhala krásně. Byl to velmi silný moment. Moc mi pomohla
kniha „Zde jsem – liturgie svěcení a kněžská spiritualita“, ve které je velmi dobře vysvětleno kněžské svěcení, průběh
obřadu i jeho symbolika. 28. 6. oslavím šesté výročí od svěcení. Ten čas nějak letí. 
Jak probíhala tvoje primice? Jistě se jí účastnil nejeden
z našich čtenářů a rádi si tyto chvíle připomenou.
Primice probíhala hned na druhý den po svěcení –
o slavnosti apoštolských knížat. Byla krásná i náročná.
Na tomto místě ještě jednou děkuji generální ředitelce
primice, mojí sestře Věrce, a též všem, kteří mi pomáhali jak
tím, že přiložili ruku k dílu, tak modlitbami. Při průvodu
jsem si říkal: „Pane, díky, že máme tak velký kostel,“
protože začínalo krápat.
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Během nedávné karantény jsem si prohlížel fotky a byl jsem až překvapen, kolik lidí za těch šest let zemřelo.
Následná reflexe vede k vděčnosti za každé setkání. Taťkovi rodiče se mojí primice nedožili, ale věřím, že vše rovněž
sledovali... Při následném rautu mě velmi těšilo, že se setkávali lidé, kteří se dlouho neviděli.
Po svěcení jsi byl poslán do Valašských Klobouk. Jak na toto své první působiště vzpomínáš?
Taťka prohlásil: „To už Tě otec arcibiskup dál poslat nemůže.“ Potom se tomu s otcem arcibiskupem smáli. Myslím,
že na vzpomínky z Klobouk by nestačil celý tento Tam&Tam, a proto to stručně shrnu. Na Valašsku jsem prožil své
krásné první čtyři roky kněžství. S ostatními kněžími (byli jsme tam celkem tři) jsme vytvořili stabilní a sehraný tým.
Jeden rok jsem „porazil“ otce Karla Janíčka (zdejšího faráře) na svatby 13:10, při celkovém počtu 33 svateb.
Samozřejmě, že přišly i náročné chvíle. Ale celkově rád vzpomínám na léta prožitá právě v Kloboukách. Měl jsem
zde možnost poznat spoustu dobrých a krásných lidí. Rád se tam vracím i za mládeží, o kterou jsem se zde staral jako
kaplan pro mládež. Už jsem i některé mládežníky oddal. Jsem rád, že moje další studium předcházela čtyřletá
pastorační zkušenost. Na leckteré věci jsem se už díval jinak, pohledem praxe.
Jaké další studium máš na mysli?
V únoru 2017 – během schůze kněží – mi volal otec arcibiskup a řekl mi, že chce, abych od září 2018 studoval
církevní právo v Římě. S tím, že je místo v papežské koleji Santa Maria dell'Anima. Anima je kolej pro země z bývalé
Habsburské monarchie a dnes je oficiální rakouskou kolejí. Po tomto telefonátu jsem začal s italštinou a bylo třeba
také oprášit němčinu. Musel jsem se také rozhodnout, kde budu studovat, protože v Římě je velká nabídka univerzit.
Právo je krásná disciplína a moc mě baví. Nakonec jsem se rozhodl pro Papežskou univerzitu Svatého Kříže, kterou
vede Opus Dei.
Jestli to správně počítám, tak jsi v Římě druhým rokem. Jak se Ti líbí město?
Ano, v Římě jsem už druhý rok a město se stalo mým domovem. Samozřejmě jsou věci, které jsou pro mě náročnější
(např. křik racků nebo spousta turistů/poutníků), ale celkově jsem spokojený. Řím jsem si opravdu užíval po skončení
karantény, kdy jsem konečně poznal, jak vypadají Římané (smích). Během karantény jsem rád chodíval po městě
a užíval si jeho prázdnotu. Nikde žádní pouliční prodejci ani turisté.
Jak Ti jde studium práv, a to ještě v italštině?
Musím se přiznat, že první rok byl velmi náročný, i kvůli jazyku. Také jsme studovali obecné předměty, které jsme
v Olomouci neměli (např. římské právo, filosofie práva, právní dějiny
atp.), a tudíž jsem musel některé zkoušky opakovat. S Boží pomocí
jsem to ale zvládnul.
Ve druháku byly přednášky z předmětů, které jsme studovali
i v Olomouci (např. procesní právo, manželské právo, správa
církevního majetku, personální právo atp.). Abych se zdokonalil
v jazyce, prožil jsem část léta v Itálii ve Forli, a z toho deset dní
se skauty na táboře. Skautíci mi moc pomohli s jazykem a umožnili
mi omládnout. (smích)
Nyní se vraťme do nedávné minulosti. V Itálii tě zastihla
karanténa. Jak bys situaci zhodnotil ze svého pohledu? Česká
média zdejší situaci popisovala velmi dramaticky.

s rektorem koleje
a slovenským spolubratrem
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První věc, kterou je třeba připomenout, je, že Itálie je kolébkou opery.
V médiích prezentovaný transport zesnulých armádními vozidly mi
tak trochu operu připomínal. Jak je známo, Italové vyjadřují velmi
často a silně své emoce. Obvyklý pozdrav Itala je polibek na tvář, a
to třeba i se servírkou v restauraci, do které se chodí pravidelně. Pro
mě osobně bylo náročné se v tom zorientovat. Italové se běžně loučí
frází „Stammi bene.“ (měj se fajn), což v češtině působí důvěrně.
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Italové jsou rovněž velmi společenští a kontaktní. Karanténa pro ně byla opravdu náročná, ale i v karanténě si našli
způsoby, jak se projevovat. Např. každý den v 18 hodin pouštěli a zpívali hymnu či jiné italské písně. Mediálně
známý je status lékaře z Bergama – byl to emotivní komentář člověka z první linie. Viděl jsem mapu nadměrné
úmrtnosti a v provincii Bergamo zemřelo téměř šestkrát více osob než obvykle, naproti tomu ve střední a jižní Itálii
nadměrná úmrtnost nebyla takto vysoká. Ano, Lombardie byla nejpostiženějším regionem, ale nelze říci, že v celé
Itálii to bylo stejné. Popravdě v rámci zachování zdravého rozumu jsem omezil čtení zpráv. V tomto kontextu je třeba
oddělit některé části severní Itálie a zbytek země. Další nepříznivá okolnost pro šíření nemoci je vysoký průměrný
věk Italů. Dle svědectví jedné české zdravotní sestry se italské zdravotnictví zastavilo v čase po druhé světové válce.
Jak jste koronavirus a karanténu prožívali konkrétně v Římě?
V Římě to bylo celkem v klidu, prožívali jsme to v komunitě kněží v koleji.
Na začátku března jsem řešil, zda mám odjet, či zůstat. Nakonec jsem zůstal,
protože jsem se v Římě cítil bezpečněji. U nás v Česku epidemie teprve začínala
a nevědělo se, jak bude probíhat. Ale je fakt, že když 5. března zavřeli školy,
tak jsme seděli s kamarády u mě na pokoji a byl jsem téměř rozhodnut domů
odjet. Nakonec jsem ale zůstal. Ve své podstatě nám nic nechybělo, měli jsme
jídlo, svátosti a internet.  V tento čas jsem si uvědomoval, že lidem, kteří
zůstali doma, moc chybí svátost smíření a Eucharistie.
Kvůli karanténě postupně přestali chodit do práce někteří civilní zaměstnanci
koleje, takže o úklid jsme se museli postarat sami. Jako poslední přestali chodit
do práce kuchaři. Jejich práci převzaly se ctí naše řeholní sestry. Pouze pikantní
těstoviny dělaly na nás příliš jemné, protože neholdují ostrým pokrmům.
Pro nás to znamenalo, že jsme začali pomáhat s umýváním nádobí a s obsluhou
u stolu. Vařit nás (raději?) nenechaly. 
Mohli jste jít ven?
V té nejtvrdší fázi karantény, která trvala od 10. března do 3. května, se mohlo jít pouze k lékaři, do práce, nakoupit
a vyvenčit psa. V koleji jsme vtipkovali, že koupíme psa a budeme s ním chodit každý půl hodiny. Náš pohyb byl
omezen pouze na dům, a protože jsme v samotném centru Říma, tak nemáme zahradu, ale pouze několik teras
a tělocvičnu. Tento stav měl i své výhody. Hluk se proměnil z povyku ovíněných turistů pouze na křik racků.
Jak probíhalo během karantény studium?
Ze začátku to bylo náročné se v tom zorientovat. Myslím, že to bylo náročné i pro profesory. Každý profesor zvolil
jinou metodu. Obecně se dá říci, že jsme měli více práce než obvykle a vyžadovalo to větší sebekázeň. Profesoři nám
dávali více seminárek. Lidé v mém okolí si ze mě dělali legraci, že jsem jako A. Jirásek. Na rovinu jsem rád, že tuto
etapu studia končím až příští rok. Absolventi to měli náročné, protože byly zavřené i knihovny.
Jak probíhaly Velikonoce v karanténě?
Moc hezky, měl jsem čas si je prožít v klidu, nemusel jsem nic chystat. Kostely v Itálii byly otevřené, ale nesloužily
se mše. I náš rektor nechal otevřený kostel a na vigilii přišlo asi 40 lidí. Nás kněží bylo asi 20, takže to bylo moc
pěkné. Po vigilii jsem si říkal, že byla nějaká krátká (měli jsme jen tři čtení se Starého zákona). Na Velikonoční
pondělí jsme grilovali na terase.
Nyní jsi doma, v Sobotíně. Co tě k tomu přimělo – opustit Řím?
3. června, jakmile Italové otevřeli hranice mezi regiony, jsme odjeli autem na Moravu a zkouškové jsem trávil
u rodičů na faře v Sobotíně. Zkoušky probíhaly on-line, takže bylo jedno, kde jsem. Hlavně, aby byl internet. V neděli
7. 6. jsme se vrátili domů z návštěvy a blesk nám spálil DSL modem. Řešení bylo na dlouhé lokte, protože shořel
nejen modem, ale i nějaký díl v rozvodech O2. V pátek dopoledne jsem měl mít zkoušku a internet nám spravili
v pátek ráno. Některé zkoušky byly náročnější, jiné byly jednodušší. V manželském právu mi chyběl čas na přípravu,
takže jsem tu otázku vzal ze špatného konce, ale s Boží pomocí jsem vše zvládnul.
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Musel jsi po návratu do Česka do karantény?
Ne, po příjezdu jsem si zaplatil test. Sestřička v převleku za tučňáka (viděl jsem jen její oči) se mi porýpala v krku
a nose a za pět minut jsem šel domů. Test byl negativní, ale znamená to pouze, že jsem ho neměl v okamžiku odběru.
Nyní se cítím zdráv. Na zdravotníky je třeba pamatovat v modlitbách. Sestra mi říkala, že se v rukavicích nedá dobře
pracovat. Naštěstí se střídaly po hodině a půl.
Co děláš v současnosti?
Užívám si prázdniny! Také se připravuji na poslední rok studia. Na konci června jsem měl jednu schůzku kvůli
své závěrečné práci. V rámci změn v diecézi se stěhuji jako kaplan do Slavičína, kde budu vypomáhat o prázdninách
mému kamarádovi, tudíž teď sháním banánové krabice.
Máš čas na nějaké své osobní zájmy? Popř. na jaké?
Jako malý kluk jsem sbíral kartičky hokejistů a teď jsem se k této zálibě vrátil. Rozhodl jsem se dosbírat sérii, kterou
jsem sbíral před pětadvaceti lety a musím říci, že to není jednoduché. Některé karty se už téměř nedají sehnat. Dalším
mým koníčkem je hudba, rád poslouchám kvalitní hudbu. Nemám vyhraněný žánr, poslouchám, co se mi líbí.
Průřezové téma, které mě zajímá, je Requiem (mše za zemřelé). Jenom pro srovnání si zkuste pustit Requiem
od Verdiho a Dvořáka. Myslím, že to může pomoci pochopit rozdíly v mentalitě obou národů. Rád také chodím
na koncerty vážné hudby. V posledním červnovém týdnu jsme vyrazili se sestrami, švagrem a dětmi do Jeseníků.
Jaké jsou tvé plány a sny?
Víte, jak nejlépe rozesmějete Pána Boha? Ukažte mu svůj diář. (smích)
Chceš něco na závěr vzkázat našim čtenářům?
Nebojte se vykročit na dobrodružnou cestu vztahu s Bohem. Díky moc za vaše modlitby.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

VÝPRAVY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
Literární publicista a novinář Jiří Peňáz píše každý týden pro Týdeník Echo krátké a velmi čtivé poznatky
ze svých cest nejen po naší zemi, ale i po zahraničních státech – Rakousku, Sicílii, Polsku, Německu, Maďarsku
a Belgii. Z nekonečného seriálu se prolínají fundovaně jeho osobní zážitky s historií, dějiny umění a architektury
s politikou a romantika s osobitým humorem.
Z těchto článků je poskládána mozaika knihy Výpravy pro starší a pokročilé: padesát osm míst, která
navštívil mnohdy několikrát a porovnává současný stav se stavem před rokem 1989. Je to jen asi desetina toho,
co v tomto žánru napsal, ale jak sám říká, že to zatím stačí a když to půjde, bude pokračovat dál, protože výpravy
nikdy nekončí. Zaměřuje se zejména na církevní památky – kostely, kláštery, poutní
místa, ale i na hrady, zámky či zajímavé stavby – například na málo známou jízdárnu
ve Světcích čili Heiligen u Tachova, které hrozilo zřícení a demolice a doslova vstaly
do původní krásy. Každé z 58 míst je doprovázeno dvěma barevnými fotografiemi.
Kniha je psána velmi čtivým způsobem a svědčí o tom, že na každou cestu
se autor velmi pečlivě a důkladně připravil.
Doporučuji všem, kteří se zajímají o historii nejen v naší zemi a rozhodně se
letos vypravím do Vambeřic (Albendorf) v Klodsku, které leží velmi blízko našich
hranic a popis tohoto poutního místa mne v knize velmi zaujal a pokud bude čas,
navštívím i klášter v Broumově.
Pavel Hýbl
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DEOGRATIAS, REPARÁT A REPARÁTA

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Když čtete v názvu článku Deogratias, Reparát a Reparáta, 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.

DEOGRATIAS
(* 440? – † 457 Kartágo, Afrika)
Deogratias byl kartáginským biskupem. Jeho jméno znamená „Buď Bohu
dík“. V starověkém katolickém kalendáři byl jeho svátek slaven 5. ledna,
nyní je připomínán 22. března.
V r. 439 bylo severoafrické město Kartágo dobyto Vandaly.
Pod pojmem Vandalové myslíme skupinu slovanských a germánských
kmenů, která se hlásila k ariánské verzi křesťanství (hereze popírající
božství Ježíše Krista). Tehdejší biskup Quodvultdeus a většina
duchovenstva byla dobyvateli donucena nalodit se na netěsnící lodě a opustit
zemi. Podařilo se jim doplout do italské Neapole. Kartaginský biskupský
stolec však zůstal patnáct let neobsazen.
Až v r. 454 na žádost římského císaře Valentiniána III. povolil
vandalský král Gaiseric, aby si místní církev zvolila nového biskupa. Lid
si vybral mladého (dle některých pramenů snad dokonce čtrnáctiletého) kněze Deogratia. Ten si svým příkladným
životem získal respekt nejen u křesťanů, ale i u některých pohanů.
V červnu 455 vpadl král Gaiseric do Říma a město vydrancoval. Vrátil se do Kartága s mnoha křesťanskými
zajatci, které rozdělil jako otroky mezi členy svého kmene. Manželé byli odděleni od manželek a děti od rodičů.
Biskup Deogratias se snažil italské křesťany z otroctví vykoupit a prodal vše, co mohl, nejen z vlastního
majetku, ale i z diecézního zlata, stříbra, uměleckých děl, liturgických oděvů a ozdob. Dva největší chrámy – baziliku
Fausti a baziliku Novarum – naplnil lůžkovinami, aby mohla sloužit jako nemocnice a ubytovna pro uprchlíky

a osvobozené otroky. Zorganizoval denní distribuci jídla mezi
potřebné. Pokud mu to jeho povinnosti dovolily, navštěvoval denně
nemocné a s láskou pomáhal trpícím. Přežil několik pokusů
o atentát. Zemřel v r. 457 vyčerpáním z přepracování. Hned
po smrti byl uctíván jako svatý. Na jeho pohřbu se sešel obrovský
dav lidí. Neznáme místo, kde jsou uloženy jeho ostatky. Pohřben
byl tajně, protože velké množství jeho ctitelů chtělo vlastnit jeho
relikvii. Po smrti Deogratia zůstal biskupský stolec opět celých
24 let neobsazen.
Modlitba:
Bože, Otče všech národů, ve svatém biskupu Deogratiovi jsi
dal svým lidem skvělého pastýře a apoštola lásky. Prosíme tě,
ať inspirováni jeho příkladem a posíleni jeho přímluvou můžeme
sloužit našim bratřím a sestrám s péčí, láskou a soucitem.
Kéž v nich vidíme Ježíše. Kéž jim Krista ukazujeme svým životem.
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REPARÁT
(† 353 Nola, Itálie)
Svatý Reparát byl italský jáhen a mučedník. V katolické církvi je připomínán 21. října. Je považován za patrona
památkové péče. Slovo „reparát“ si všichni spojujeme s opravnou zkouškou či s nápravou něčím pošramocené
reputace. Kéž by byl svatý Reparát naším přímluvcem nejen, když potřebujeme opravit školní výsledky, ale i napravit
vztahy či vlastní chyby.

O svatém Reparátu toho víme jen velmi málo. Jeho jméno znamená „znovu získat, opravit, obnovit,
napravit“. Byl tedy mužem, který napravoval a obnovoval? Možná napravil svůj život. Možná pomohl
ke změně života někomu jinému. Víme, že byl jáhnem a věnoval se charitativní činnosti. Byl horlivým
hlasatelem evangelia ve městě Nola, ležícím asi 30 km od Neapole. Svým životem a službou ostatním
ukazoval, jaké hodnoty jsou správné.
Žil v době, kdy Milánský edikt (vydán r. 313) zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími.
Přesto v určitých oblastech pronásledování křesťanů ještě přetrvávalo. Reparát zemřel mučednickou smrtí
v r. 353. Později byly jeho ostatky přeneseny do Říma; pochován byl v katakombách svaté Anežky. V roce
1578 se klenba katakomb propadla, a tak se relikvie objevily světu.
Na žádost františkánského provinciála Eugena Kósa byla část jeho ostatků v r. 1769 přenesena
do kostela Zvěstování Páně v Bratislavě. Také v Hradním muzeu v Českém Krumlově se nachází schránka
s několika pozůstatky svatého Reparáta, vystavená v roce 2009 po více než dvou stech letech zapomnění.
Středověká města chtěla mít své přímluvce proti válkám, chorobám, požárům. Rovněž Krumlov
chtěl mít ochránce. V r. 1772 krumlovský měšťan Antonín Leyrer přivezl kosterní pozůstatky, které měly
patřit sv. Reparátu. Po příjezdu se jich ujaly klarisky místního kláštera. V dobré víře ve správnost kostí
složily rozložené ostatky dohromady a oblékly je do slavnostního roucha. Dne 26. července 1772 za účasti
knížete Josefa Adama Schwarzenberga byla kostra slavnostně instalována v klášteře minoritů.
Zde byla vystavena do josefínských reforem roku 1788. Pak se kláštery rušily, mizelo jejich zařízení
i relikvie. Zmizel rovněž Reparát, putoval z místa na místo, postupně se začal rozpadat. V roce 1998
památkový ústav v Českých Budějovicích přijal poškozené torzo barokního relikviáře s bohatě zdobenou
kostrou. Tradovalo se, že jde o kosterní ostatky raně křesťanské mučednice sv. Reparáty. Ostatky byly
podrobeny výzkumu s nečekanými výsledky. Ukázalo se, že kostra je složená ze tří různých lidí, což je
překvapivé, ale vysvětlitelné. V katakombách se nacházelo množství ostatků, některé hroby byly i rodinné,
kosti svatých se shrnuly
na hromadu a prodaly takřka
na váhu. Tak se asi stalo,
že k mužské lebce a dalším
kostem sv. Reparáta přibyla
dětská čelist a ženská pánev.
Protože klarisky nebyly
odborníky na anatomii, získal
Krumlov trojjediného světce.
V určitém období místní
pozapomněli,
kdo
se
v relikviáři skrývá, a modlili
se ke svaté Reparátě, která
byla známější.
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REPARÁTA
(3. st., Caesarea Maritima, Palestina)
Svatá Reparáta byla křesťanská panna a
mučednice. Její jméno znamená „Obnovená“.
V katolické církvi je připomínána 8. října. Je
patronkou francouzského města Nice a italské
Florencie. Bývá zobrazována v hořící peci,
případně s holubicí, křížem a palmovou ratolestí.

Během pronásledování křesťanů za
vlády římského císaře Decia byla Reparáta
zatčena a mučena pro víru. Legendy uvádí, že
jí tehdy bylo pouhých 11 – 15 let. Když
odmítla obětovat modlám, byla různými
způsoby mučena a nakonec vhozena do
ohnivé pece, odkud však vyšla nezraněna.
Vzápětí byla sťata. Ihned po smrti bylo vidět její duši v podobě holubice opouštějící tělo a stoupající k nebi.
Úcta k této mučednici je rozšířena ponejvíce v Itálii.
Reparáta
byla
zvolena
patronkou Florencie, protože v den
jejího svátku odrazili obyvatelé
města útok Ostrogótů (r. 406). Na její
počest pak postavili kostel, který byl
svaté Reparátě zasvěcen. Tento
kostelík stával v místě dnešní
florentské katedrály. Za válek
s Byzancí byl zničen a někdy během
7. – 9. století znovu postaven.
Při zahájení výstavby katedrály nová
stavba postupně obklopila původní
budovu, v níž se až do roku 1375
konaly běžně bohoslužby. Poté byla
Santa Reparáta zbourána. Roku 1966
byly objeveny pozůstatky kostela
v podzemí dómu, restaurovány
a otevřeny pro veřejnost. Návštěvník
zde může zhlédnout zachované
fresky a náhrobní desky.
Anička Rozsívalová
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POSTNÍ ALMUŽNA 2020
Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní Postní almužny i v tak náročném období, jako byl nouzový stav
v době pandemie COVID – 19. O to víc děkujeme, že jste nezapomněli na potřebné a svým odřeknutím si věcí
pomohli druhým.
Z Postní almužny 2019 jsme díky Vám mohli poskytnout podporu rodinám, osamělým matkám, rodinám
s postiženými dětmi a jednotlivcům v tíživé a mimořádné finanční tísni.
V letošní Postní almužně jste mohli přispět na pomoc rodině Dorňákovým, malé Elišce, což řada z Vás také
učinila a moc za tuto pomoc děkujeme. Tato pomoc činila 23 712 Kč.
Snažíme se, aby tyto finanční prostředky byly využity ve všech farnostech.
Proto se na vás obracíme opět s prosbou, pokud víte o někom ve vaší farnosti, kdo se ocitl v mimořádné
tíživé finanční tísni a potřebuje také pomoc, abyste kontaktovali Vašeho kněze nebo informaci předali přímo
nám na Charitu Šumperk.
Pán Bůh zaplať.
Michaela Stuchlá, koordinátorka Postní almužny

Farnost (resp. farní úřad)
Bludov
Bohdíkov, Raškov

3 208
620

Bohutín

2 008

Branná

3 240

Bratrušov

4 277

Dolní Studénky

4 981

Hanušovice, Nové Losiny,
Pusté Žibřidovice

4 445

Loučná nad Desnou

1 498

Nový Malín

300

Rapotín

4 557

Ruda nad Moravou

6 095

Sobotín

4 750

Staré Město pod Sněžníkem

6 148

Šumperk
Velké Losiny
Celkem
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Výtěžek (Kč)

17 774
2 590
66 491

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 11, červenec/srpen 2020

CHARITA FOTILA S JINDŘICHEM ŠTREITEM
V minulých dnech uvítala šumperská charita velmi vzácného hosta, a to pana Jindřicha Štreita
z nedalekého Sovince. Jeden z nejznámějších českých fotografů u nás i ve světě fotil zdravotní sestřičky
při jejich práci pro chystanou výstavu fotografií věnující se mobilním hospicům České republiky.
Již v minulosti vznikla výstava „S láskou …“ prezentující toto velmi těžké téma tzn. péči o umírající.
Jak říká pan Jindřich Štreit, při focení jde často o poslední dny, hodiny života a nelze čekat.
Pro rodiny je velmi náročné vpustit někoho cizího do nejtěžších a nejbolestnějších okamžiků života. Každá
fotografie tak zachycuje opravdovost a ryzost okamžiku. Fotografie pana Jindřicha Štreita jsou vždy plné
emocí, a asi jako jeden z mála fotografů dneška dokáže svým velmi citlivým přístupem k nemocnému a jeho
rodině zachytit na fotografiích to nejdůležitější.
Naše Charita má opravdu velkou radost
ze spolupráce s tímto výjimečným fotografem
a také z toho, že v připravované výstavě budou
fotografie z našeho regionu a Charita Šumperk
tam bude svojí péčí o umírající a jejich rodiny
zastoupena. Zároveň se bude připravovat
katalog pouze z fotografií mobilního hospice
Charity Šumperk, čehož si při nadlidském
pracovním vytížení pana Štreita velice vážíme.
Katalog by měl být poprvé prezentován
a slavnostně pokřtěn při příležitosti otevření
nové budovy mobilního hospice Charity
Šumperk, což je v plánu na jaře 2021.

BETONÁŽ ZÁKLADŮ MOBILNÍHO HOSPICE CHARITY ŠUMPERK
V úterý 23. června 2020 proběhlo betonování základů stavby pro zázemí pro mobilního hospice
a půjčovny rehabilitačních pomůcek Charity Šumperk. Pro Charitu to byl velmi důležitý okamžik, na který
čekala od podzimu 2019. Za 3 hodiny bylo vybetonováno a tak se celý region může těšit na dílo, které
pomůže
zajistit
personálu
starajícímu se o umírající
a jejich rodiny moderní zázemí
a zároveň pomůže rozvoji péče
o umírající. Stavbě na dálku
požehnal i otec arcibiskup Jan
Graubner.
Všechny vás prosíme
o modlitby pro mobilní hospic,
všechny paliativní pacienty
a jejich rodiny. Děkujeme!
Jana Bieliková,
ředitelka Charity Šumperk
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CENTRUM PRO RODINU
PROGRAMY PRO RODINY


Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté. I s nesením obětních darů. Srdečně
zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů. Kontakt: Pavla Čermáková,
tel. 734 265 356.



ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN NA SVATÉM HOSTÝNĚ - 29. srpna 2020. Tento rok si zde připomene
diecézní Centrum pro rodinu Olomouc 30 let od svého vzniku na Svatém Hostýně. Na programu se podílejí
diecézní centra pro rodinu.



Příměstské tábory
13. – 17. července – Příměstský tábor pro mladší děti (5 – 8 let). Téma: Z pohádky do pohádky.
20. – 24. července – Příměstský tábor pro starší děti (9 – 15 let). Téma: Báje a příběhy ze starověkého Egypta

Ohlédnutí za Májovým putováním
V měsíci máji jsme rodinám připravili putování po mariánských místech našeho děkanátu.
Putování se zúčastnilo 36 osob, z toho 15 dospělých a 21 dětí. Téměř všichni navštívili všech 20 mariánských
míst, aby zde podle daných indicií našli připravenou kartičku a pomodlili se určený desátek růžence. Mnozí
si z májového putování pořídili krásné fotografie či poslali zajímavé prezentace – na „důkaz“, že zde opravdu byli.
Některé z nich uveřejňujeme. Účastníci byli z různých míst děkanátu (Ruda n. Moravou, Bušín, Bludov, Nový Malín,
Hanušovice, Šumperk, Štědrákova Lhota), jedna rodina dokonce připutovala z děkanátu Zábřeh. Všem děkujeme
za účast a přejeme mnoho další radosti jak z modlitby, tak z putování – tentokráte prázdninového.

strana 16

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 11, červenec/srpen 2020

Tam&Tam – číslo 7/8, ročník 11, červenec/srpen 2020

strana 17

KNĚŽSKÁ POUŤ NA VRANOV
Je už tradicí, že naše červnové setkání
kněží nemá formu schůze, ale je to společné
putování v kněžském společenství. Tak tomu
bylo i letos. V úterý 22. 6. jsme se vydali
na pouť do Vranova u Brna. Pokud jste tam
ještě nebyli, moc doporučujeme, počkejte
ale na příští prázdniny… teď totiž se bazilika
opravuje, jako v Šumperku před pár lety se opravují fresky, proto uvidíte jen lešení! Ani milostná socha Panny Marie
není na svém místě v oltáři, ale se schovala před prachem a nepořádkem někam do depozitáře.
My jsme to nevěděli, ale stejně nelitujeme, že jsme tam jeli. Byl to krásný den společné modlitby, děkování,
povídání, hodnocení, plánování… Po společné mši svaté jsme se pomodlili růženec, a mysleli jsme při tom i na vás,
naše farníky, farnosti, všechno, co nás a vás tíží a těší.
Asi stojí za to napsat několik slov o samotném poutním místě, které letošní rok prožívá jako jubilejní, protože
od zjevení Panny Marie vranovské uplynulo 780 let. Na počátku vzniku většiny poutních míst stojí určitý Boží zásah,
milost obrácení, zázračné uzdravení, přímluva Panny Marie, apod. Není tomu jinak i u vranovského poutního místa.
Přestože zpráva o událostech kolem jeho vzniku roku 1240 je z pera paulánského řeholníka Františka Talberta psaná
až v roce 1652, patří k nejstarším záznamům a legendě: „Nejsvětější Panna se zjevila jakémusi šlechtici Vilémovi,
který byl nejvyšším maršálkem království moravského. Již dlouho trpěl slepotou a péčí lékařů nemohl být uzdraven.
Řekla mu: ‚Chceš být zdráv?‘ Na to on: ‚Kdo jsi, že se mnou mluvíš?‘ Na to ona: ‚Já jsem ta, která nepoznala hříchu,
a proto dohlíží na duše křesťanů.‘ A on: ‚Ó matko milostiplná, uč mě láskou k tobě kráse lásky a respektu před tvým
Synem. Uč mne myslí, která je ro mne zrakem darovaným tvým Synem, poznávat, co je správné a svaté a s doufáním
v pomoc uchovávat si v něm naději.‘ A ona: ‚Pokusíš se vystavět na Vranově kostel ke cti a slávě Krista, mého Syna.‘
On to hned s důvěrou slíbil a pospíchal splnit. Sehnal dřevo potřebné na stavbu a uložil ho na vrcholku zmíněné
vesničky naproti, než měl stát kostel. Následující noci však bylo dřevo zázrakem přemístěno na místo mezi ty duby.
Ihned poté, co byl postaven základ dřevěného kostela se tomuto muži plně navrátil zrak. Toto se stalo v neděli, v den
Vtělení, Léta Páně 1240. A od té doby se mnohým, stíhaným neštěstím, úzkostmi a nemocemi dostalo prostřednictvím
nejslavnější Panny plné útěchy a stále se jí dostává.“ Vilém pak nechal na místě postavit dřevěný kostelík, v němž
sošku umístil. Místo rychle dosáhlo věhlasu, proto zde byl postaven zděný gotický kostel. Ani ten však poutníkům
nedostačoval, proto roku 1630 majitelé panství, knížata z Lichtenštejnu, nechali vystavět kostel nový
včetně klášterního komplexu paulánů. Nachází se tam i jejich rodová hrobka, bohužel není přístupná pro turisty.
Gotická plastika Panny Marie je jednou z nejvzácnějších památek tohoto druhu na Moravě. Je naprosto
mimořádná i svým provedením – nejde o klasickou Madonu s Ježíškem,
ale Svatá Panna je vyobrazena bez dítěte jako dívka líbezné tváře
v modrém šatě, v postoji pokorné modlitby, s ne zcela sepjatýma rukama.
Tolik o poutním místě, vraťme se k průběhu naši pouti. Po čase
stráveném na modlitbě přišel čas na posilu pro tělo. Dali jsme si dobrý
oběd a navštívili ještě jedno ne moc vzdálené krásné místo, klášter Porta
coeli v Předklášteří u Tišnova. Tam doporučuji nejen prohlídku vzácné
kulturní památky, ale také návštěvu „klášterního“ pivovaru. Vyráběné
v něm pivo je dle svědectví kolegů moc dobré!
Pokud se o prázdninách chystáte na pouť, vřele doporučuji Vranov.
V okolí ale najdete ale spoustu zajímavých míst.
P. Slawomir
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Děťulky,
je nám nad slunce jasné, že budete o prázdninách
daleko raději běhat po lese nebo džungli, než sedět u časopisu a luštit křížovky, ale přece jen – třeba pro
těch pár deštivých dnů – dva úkolky… 
1.

Najdeš cestu, která ministranty zavede k panu faráři?

2.

O všech zvířatech z obrázku se píše na některých místech v Písmu svatém. Doplň křížovku a zkus si vzpomenout,
kdy se o nich bible zmiňuje. V tajence se dozvíš, že Vám pro letošní prázdniny přejeme hlavně spoustu a spoustu
a ještě víc _____________.
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NA POKRAČOVÁNÍ
RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA
PRAVÝ VÝZNAM ZÁZRAKŮ A DIVŮ
Pozemská existence otce Pia byla souvislým sledem těžkostí a tělesného i morálního utrpení. Mnohými byl
považován za podvodníka a lháře, brojili proti němu i vlastní spolubratři, církev ho oficiálně odsoudila a ještě ve stáří
zakusil ponížení. Řeklo by se neúspěšný ubožák. Jeho životní cesta se podobá Kristově, který skončil na kříži
jako zločinec.
Ale po otcově smrti si pravda našla svou cestu. Zjistilo se, že otec Pio nebyl ani podvodník ani mystifikátor.
Stal se pouze terčem pomluv, všechna ta obvinění, trápení i ponižování však snášel s nekonečnou trpělivostí, s velkou
pokorou a neotřesitelnou vírou, aniž by se někdy vzbouřil nebo si stěžoval. Projevil hrdinské ctnosti a církev
se rozhodla prohlásit jej za svatého.

Beatifikační proces
Diecézní přípravy procesu blahořečení začaly pouhý rok po jeho smrti, v roce 1969. Narazily však
na množství překážek ze strany těch, kteří neskrývali své nepřátelství. Až v listopadu 1982 bylo možné otevřít vlastní
proces. Práce postupovaly rychle. Bylo vyslechnuto několik desítek svědků a nashromáždily se sto čtyři svazky
výpovědí a dokumentů. V roce 1979 byly veškeré podklady zaslány ke zkoumání do Říma.
Proces odstranil všechna podezření i pochybnosti, které těžce dopadaly na otce Pia během života. Byli
umlčeni ti, kdo jej osočovali jako podvodníka a mystifikátora. Ustaly i předsudky vůči zázrakům a mimořádným
jevům, které provázely existenci stigmatizovaného řeholníka.
(Pozn. red.: Otec Pio byl prohlášen za blahoslaveného v Římě v roce 1999 a jen tři roky poté, v roce 2002,
jej papež Jan Pavel II. nechal zapsat do seznamu svatých. Při obou událostech byl Řím doslova zaplaven poutníky
z celého světa, ani se nevešli na náměstí svatého Petra.)

Boží „vizitky“
Jakou však mají divy a zázraky hodnotu? Jaký je jejich význam? Jaký postoj má církev k mimořádným jevům
a zázrakům, k nimž dochází v životě svatých? V této knize se chceme zaměřit právě na tyto skutečnosti v životě otce
Pia, proto nejprve hledáme odpověď na tyto otázky.
Slovo zázrak pochází z latinského slova miraculum a znamená něco „podivuhodného“. V původním
teologickém významu označuje tento pojem událost, která se vymyká přirozenému běhu věcí i přírodním silám.
Teologická definice zní: „Mimořádná událost, způsobená jedinečným Božím zásahem, která překračuje běžné
přírodní zákony a jejíž cíl je nadpřirozený.“ Zázrak tedy není lidským skutkem. Nemůže ho vykonat žádný člověk.
Zázrak může udělat jen Bůh, ale k jeho uskutečnění si může posloužit i lidskými tvory.
Pokud někdo popírá existenci Boha, nepřipouští ani možnost zázraků. Pro vědce, který vyznává pozitivismus
a systémově je deterministou, bude zázrak pouze nevysvětlitelnou událostí. Mnoho vědců se ztotožní se svou pozicí
až do té míry, že nepřipouštějí zázraky ani jako hypotézu a namyšleně tvrdí, že zázraky existují pouze ve fantazii
nevzdělaných lidí. Ale i někteří věřící lidé odmítají zázraky. Považují je za nevysvětlitelné jevy – ovšem
nevysvětlitelné jen pro „současný“ stav lidského poznání. Věří, že v budoucnu, až budou prostředky vědeckého
výzkumu dokonalejší, bude nalezena příčina jakékoli mimořádné události.
Církev ve svém oficiálním učení připisuje zázrakům velkou váhu, jelikož už v evangeliích byly konány
na podporu víry. Jsou Božím znamením, jakousi Boží vizitkou. Jsou směrovkou, která nám pomáhá pochopit
či vytušit, že někde za oponou našeho vnímání existuje skutečnost, která nás přesahuje.
I nový katechismus (KKC z roku 1994 – pozn. red.) hovoří v této otázce jasně. Víra je Boží dar, ale zároveň
i lidský čin, v němž se angažuje rozum i vůle, a cílem zázraku je povzbudit rozum a pohnout vůlí.
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„Důvodem k víře,“ píše se v Katechismu katolické církve, v článku 156, „není skutečnost, že se zjevené
pravdy jeví jako pravdivé a pochopitelné ve světle našeho přirozeného rozumu. Věříme ‚pro autoritu samého Boha,
který se zjevuje; on se totiž nemůže mýlit, ani nás nemůže klamat‘.
‚A přece, aby naše poslušné podřízení se víře odpovídalo rozumu, Bůh chtěl, aby vnitřní pomoc Ducha
svatého byla doprovázena vnějšími důkazy jeho zjevení.‘ Tak zázraky Krista i světců, proroctví, rozšíření a svatost
církve, její plodnost a její stálé trvání ‚jsou naprosto bezpečnými znameními Božího zjevení, přizpůsobenými pro
chápání všech‘, jsou to ‚důvody věrohodnosti‘.“
Zázraky jsou proto nenahraditelné. Bez nich by člověk mnohdy ve své křehkosti jen stěží dokázal uvěřit.
Zázraky tedy s vírou souvisejí. Ježíš si jimi sloužil, aby svým současníkům pomohl pochopit, že je skutečně Boží
Syn.
V průběhu dějin se zázraky čas od času dostávají ke slovu, aby přitáhly pozornost člověka k absolutnu – k té
nádherné skutečnosti, jež má přijít po smrti a kterou Ježíš nazval „nebeské království“.

Znamení vyvolení
Zázraky však mohou mít za úkol i další věc: přimět nás, abychom obrátili svou pozornost na lidi, jimiž si
Bůh slouží při jejich uskutečňování. Když jeho pohled spočine na těchto lidech, jestliže si je vybere, aby přinášeli
ostatním jeho poselství, znamená to, že jsou vyvolení, Bohu milí. Jsou to Boží přátelé, kteří jsou Bohu jedinečně
blízko; jsou svatí. Zázraky tedy mají výjimečnou důležitost pro rozpoznávání Božích služebníků. Čím častější a čím
větší jsou zázraky, které Bůh koná jejich prostřednictvím, tím větší je jejich přátelství s Bohem. A tím vznešenější je
jejich svatost.
Jakkoli se tato kniha zaměřuje na představení a rozbor zázračných událostí v životě otce Pia, nemá za cíl
samoúčelně hledat mimořádnosti či senzace. Jejím cílem je prokázat, že pokorný kapucín ze San Giovanni Rotondo,
jehož Bůh označil stigmaty, byl velikánem svatosti, „nejcharismatičtější postavou naší doby,“ jak prohlásil kardinál
Siri.
Ne všechny podivuhodné události, o nichž bude řeč na těchto stránkách, lze považovat za zázraky
v teologickém smyslu. Přesto však zůstávají nadpřirozenými znameními, dokumentují neustálou Boží přítomnost
v našem světě i přítomnost neviditelných bytostí, andělů i démonů.
Vesměs se jedná o události svou povahou a významem velmi delikátní, proto je opatrnost namístě. Svůj
výzkum jsem dělal velmi důkladně a používal jsem jen ty nejspolehlivější prameny. Mnohá fakta, o kterých píši,
jsem se dozvěděl od přímých účastníků; jde o lidi, kteří si díky svému společenskému postavení a inteligenci zasluhují
uznání. Někteří z nich patřili i k pětasedmdesáti korunním svědkům, které vybrala Kongregace pro kauzy svatořečení
ve Vatikánu a kteří svědčili pod přísahou během procesu svatořečení otce Pia. Jejich vyprávění je proto důvěryhodné.

TAJEMSTVÍ STIGMAT
Padesát let nosil otec Pio na svém těle stigmata, viditelná znamení Kristova utrpení a smrti. Pojmem
„stigmata“ (v řečtině „stigma“ znamená „označení“) se nazývají rány, které se samovolně vytvoří na rukou, na nohou
a na boku a podobají se ranám ukřižovaného Krista. Obecně se někdy vyskytují u lidí, kteří se věnují intenzivnímu
duchovnímu a mystickému životu, ale mohou se objevit i u jiných jedinců.
V dějinách církve známe více než tři sta padesát stigmatizovaných lidí. Sedmdesát z nich bylo prohlášeno
za svaté. Během procesu kanonizace se však jejich stigmata nebrala v úvahu jako nadpřirozená znamení,
při hodnocení svatosti těchto lidí se ke stigmatům nepřihlíželo; byla jen považována za nevysvětlitelný jev.

Svatý František z Assisi a další stigmatizovaní
Jen v jednom případě prohlásila církev stigmata za pravá a uznala je za skutečně nadpřirozený jev, vyvolaný
Božským zásahem. Jednalo se o případ svatého Františka z Assisi, zřejmě prvního stigmatizovaného člověka
v dějinách církve. Tento světec obdržel tajemné rány dva roky před svou smrtí, 14. září 1224. Stalo se tak během
mystické extáze na hoře La Verna v Toskánsku, přičemž Kristovy rány na jeho těle zůstaly viditelné a mohl je spatřit
každý, kdo se s ním později setkal.
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U některých jiných světců sice církev oficiálně stigmata neuznala, ale přesto je křesťanská tradice i lidová
zbožnost považuje za autentická znamení nadpřirozeného původu. Například svatá Kateřina Sienská (†1380) rovněž
nosila na svém těle autentická stigmata, která však byla pro ostatní lidi neviditelná. Dnes je patronkou Itálie,
a dokonce i učitelkou církve.
Stigmata obdržela roku 1375. V té době se nacházela v Pise a šla se pomodlit do kostelíka Lungarna, který
je jí dnes zasvěcený. Hluboce se uklonila před křížem ze 13. století a meditovala nad Kristovým utrpením. Najednou
z kříže vyšly světelné paprsky, které jí probodly ruce, nohy a bok a zanechaly velmi bolestivé, otevřené rány. Kateřina
se ulekla. Znamení by přitahovala pozornost lidí, ale ona chtěla žít v ústraní. Proto prosila Pána, aby se její rány staly
pro lidské oči neviditelné, a Pán její přání splnil – viděla je jen ona sama. Až po její smrti se rány staly viditelné
pro všechny kolem.
Také blahoslavená Lucia di Narni, která žila v letech 1476–1544, nosila sedm let stigmata.
Sv. Kateřina de´ Ricci (1522–1589) měla stigmata, která zářila. Vycházelo z nich tajemné světlo, které bylo
někdy tak silné, že až oslepovalo.

Rány na srdci
Svatá Terezie z Avily (1515–1582) nosila stigmata v srdci. Její případ je výjimečný, až neuvěřitelný. Na jejím
těle nebyla nikdy vidět žádná rána. Zpovědníkovi však prozradila – a zaznamenala rovněž v jednom mystickém spisu
–, že „má stigmata otisknutá v srdci“. Ne mystická, duchovní stigmata, ale skutečné rány.
Tento jev bylo možné ověřit až po smrti světice. Její tělo podrobili pitvě a vyjmuli srdce, na kterém skutečně
spatřili pět ran, tak, jak je popsala. Jedna z nich byla dlouhá pět centimetrů. Lékaři uvedli, že již jedna taková rána
by byla smrtelná, ale svatá Terezie s nimi žila třiadvacet let. Srdce světice, které je ještě dnes po více než čtyři sta
letech neporušené, se uchovává v Alba de Torres ve Španělsku. Dodnes lze tyto otevřené a čerstvé rány vidět.
Dalším zázračným fenoménem je případ svaté Veroniky Giuliani (1660–1727), velké mystičky
z umbrijského města Città di Castello. Stigmata se u ní objevila 4. dubna 1697 a nosila je třicet let, až do své smrti.
I ona měla v srdci otištěné všechny symboly Kristova utrpení a smrti, sdělila to svému zpovědníkovi. Během jednoho
zjevení – vedena Ježíšem – načrtla podobu srdce a obrysy předmětů, které měla „otištěné“ na vnitřní straně srdečního
svalu. Když se s jejím vyprávěním a popisem seznámili spolusestry, představené, její zpovědník i biskup, přišlo jim
to kuriózní – ostatně mystické jevy v životě sestry Veroniky budily úžas i rozpaky. Ale svoji zvědavost mohli ukojit
až po smrti světice. Tehdejší biskup Città di Castello monsignor Alessandro Codebò nařídil, aby tělo bylo podrobeno
pitvě. Tu měli vykonat lékař Giovanni Francesco Bordigo a chirurg Giovanni Francesco Gentili. Pitvu vykonali
za přítomnosti samotného biskupa, několika kanovníků katedrály, Veroničina zpovědníka a dalších kněží. Celkem
sedmnáct lidí podepsalo pod přísahou pitevní zprávu, a proto je velice důvěryhodná.
Chirurg otevřel její hrudník a vyňal z něj srdce, které bylo skrz naskrz probodené. Rozříznul ho na dvě
poloviny a „uvnitř“, tedy na vnitřních stěnách srdečních komor našli všechny znaky, o kterých mluvila Veronika
ve svém Deníku a které načrtla ve své kresbě.
Velice známou nositelkou stigmat byla Anna Kateřina Emmerichová (1774–1824), která měla na hrudi
krvácející kříž.
Luisa Lateau (1850–1883) z města Bois d´Haine v Belgii měla na rukou stigmata, z nichž vytékalo mnoho
krve, přestože kůže byla neporušená. Tento jev zkoumala řada lékařů, mezi nimi i doktor Warlomente z belgické
lékařské akademie. Jedna z vrstevnic Luisy Lateau, jistá Marie-Julie Jahenny, měla stigmata celých šedesát let,
u ní je zkoumal profesor Imbert Gourbeyre.
Další známou nositelkou stigmat z nedávné doby byla Terezie Neumannová, známá jako „stigmatička
z Konnersreuthu“. Konnersreuth je bavorská vesnička, kde se v roce 1898 Terezie narodila a kde roku 1962 zemřela.
Stigmata se u ní objevila v roce 1926. Na svém těle nosila nejen znamení Kristova ukřižování, ale i bičování.
I v naší době žije několik lidí, kteří nosí stigmata. Nejznámější a nejdůvěryhodnější byla Natuzza Evolo
z Paravati v Kalábrii. Ale poznal jsem i „stigmatizované“, kteří byli podvodníci. Poté, co po léta klamali tisíce lidí,
byli veřejně odhaleni.
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Nesouhlas vědy
Důvodem, proč se církev nechce oficiálně vyjadřovat ke stigmatům, přestože se objevují i u velkých světců,
je skutečnost, že jde o velmi složitý jev. Navíc lékařská věda ukázala, že takové rány mohou být i důsledkem hysterie.
Parapsychologové zase považují fenomén stigmat za formu autosugesce, již nazývají „ideoplastie“. Tento pojem
pochází z řeckých slov eidos (obraz) a plassein (ztvárnit). Jde tedy o ztvárnění či otisk v těle prostřednictvím
myšlenky.
Samozřejmě je nemyslitelné uvažovat o autosugesci v případě ran, které byly nalezeny v srdci svaté Terezie
z Avily, nebo otisků na srdci svaté Veroniky Giuliani. Touto teorií nelze vysvětlit ani fakt, že se stigmata svaté
Kateřiny Sienské ukázala až po její smrti, kdy už evidentně žádnou autosugesci uplatňovat nemohla.
Fenomén stigmat vždy zajímal jak medicínu, tak teologii. Vyvolává nepopsatelný údiv, jelikož lidi přitahuje
a fascinuje tajemství, které ukazuje na Kristovo utrpení.

Přístřešek pod jilmem
Otec Pio dostal stigmata v roce 1918, když mu bylo pouhých jednatřicet let. Objevila se přesně 20. září.
Ve skutečnosti se však tento fenomén u něho „projevoval“ postupně a v několika etapách.
První příznaky stigmat se objevily v roce 1910, když se řeholník z důvodu nevysvětlitelných zdravotních
potíží musel odstěhovat z kláštera a bydlel doma v Pietrelcině. Když ráno odsloužil mši, pravidelně odcházel na jedno
místo za rodnou obcí, které se jmenuje Piana Romana. Jeho bratr Michele mu tam vedle velkého jilmu postavil
přístřešek, aby se mohl v klidu modlit a meditovat na čerstvém vzduchu, který tak blahodárně působil na jeho
nemocné plíce.
Když otec Pio na toto období vzpomínal, poznamenal: „Nikdo nemá ani potuchy, co se dělo pod tímto
přístřeškem.“ Svému zpovědníkovi však prozradil, že se stigmata poprvé objevila právě na tomto místě, 7. září 1910
odpoledne. Když se modlil pod jilmem na Piana Romana, zjevili se mu Pán Ježíš s Pannou Marií. Potom spatřil
na svých rukou Kristovy rány.
Když se vrátil domů, vyprávěl vše monsignoru Pannullovi. Řekl mu: „Udělejte mi laskavost, prosme
společně Ježíše, aby ode mě odňal toto zahanbení. Chci trpět, třeba i utrpením zemřít, ale ve skrytosti.“ Modlili se
tedy spolu a Bůh je vyslyšel. Viditelná znamení stigmat zmizela, jen bolest zůstala.
Stejný jev se však projevil s větší intenzitou o rok později, v září 1911. Otec Pio tehdy svému duchovnímu
vůdci napsal: „Uprostřed dlaní se mi objevilo červené místo, velké jako halíř, které silně a pronikavě bolí. Víc mě
bolí levá ruka. Trochu cítím bolest i na chodidlech.“
V březnu 1912 znovu napsal: „Od čtvrtečního večera až do soboty a pak v úterý jsem prožil bolestnou trýzeň.
Zdálo se mi, jako by mé srdce, ruce i nohy probodl meč. Tak silnou bolest cítím.“ Otec Pio napsal dopis svému
duchovnímu vůdci znovu 23. srpna 1912, píše v něm o ráně v boku: „Byl jsem v kostele a děkoval jsem Pánu po mši
svaté, když jsem najednou pocítil, jak mi živý a planoucí ohnivý šíp zranil srdce. Zdálo se mi, že zemřu.“
Stigmata se tedy projevovala pomalu a postupně. Definitivně se ukázala v roce 1918 v San Giovanni
Rotondo, malém městečku v oblasti Gargano, kde poté otec Pio prožil zbytek svého života. Do kláštera Santa Maria
delle Grazie v San Giovanni Rotondo byl poslán takříkajíc za trest. Podezřívali ho, že příliš neholduje klášterní
disciplíně, protože už delší čas bydlel doma a odmítal se vrátit do komunity, jak ho představení žádali. A protože
lékaři neuměli přesně diagnostikovat původ jeho onemocnění, představení si mysleli, že se jen vymlouvá.
Kvůli nemoci propustili otce Pia 18. března 1918 i z vojenské služby. Tentokrát byla diagnóza vážná:
oboustranná bronchiální alveolitida. „Pošleme ho domů, ať umře v klidu,“ řekli lékaři. Mladý bratr se chtěl vrátit
do Pietrelciny, ale jeho představení nařídili, aby odešel do kláštera v San Giovanni Rotondo.

pokračování příště
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