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Svatý Josef – něžný otec
Milí čtenáři Tamtamu. Toto březnové číslo se
Vám dostává do rukou v průběhu postní doby. Blíží se
slavnost svatého Josefa v roce, který Svatý otec svěřil
pod ochranu tohoto světce. Chtěl bych tady
vyzdvihnout několik myšlenek, které nám předává
papež František ve svém apoštolském listu „Patris
corde“ (Otcovským srdcem). Současně chci povzbudit
k četbě papežova textu a k rozjímaní nad jednotlivými
úryvky.
Jednou z charakteristik svatého Josefa je
něžnost. V papežském rozjímání najdeme ve vztahu
k Josefovi titul: něžný otec. Ježíšův nevlastní otec,
nebo jak mu říkáme v křesťanské tradici – Ježíšův
pěstoun, je pro nás obrazem nebeského Otce. Nebeský
Otec je něžný otec. O Hospodinu slyšíme třeba v Bibli
slova, že má soucit se svými tvory. Je pro nás něžným
otcem.

7. březen

3. neděle postní

13. březen

výroční den zvolení papeže
Františka

14. březen

4. neděle postní

19. březen

slavnost sv. Josefa, Snoubence
Panny Marie

21. březen

5. neděle v mezidobí

25. březen

slavnost Zvěstování Páně

28. březen

Květná neděle

V době, kdy prožíváme nejistotu spojenou
s pandemií, a zdá se, že se mnohé věci rozpadají,
můžeme tady najít velkou dávku naděje. Bůh rád
vstupuje do světa beznaděje, aby ho proměnil. Podle
lidských měřítek by bylo lepší stavět na osobách
perspektivních, úspěšných, spolehlivých, průbojných,
nebojácných, hrdinských. Hospodin měří jinak. Kde je
slabost, hřích, selhání, Pán v největší míře vstupuje se
svou mocí. Kde se věci hroutí, Hospodin zvlášť chrání
své děti, ba dokonce bravurně naplňuje své plány.
Zakusil to svatý Josef. Bůh je jako dobrý námořník,
který umí využít sílu větru i tehdy, kdy fouká proti
směru plavby. A možná zvlášť tehdy…
Když se dívám na sebe, tak si v době postní
zvlášť uvědomuji svou slabost. Slyším o Ježíši, jak byl
schopen zvítězit nad satanem, jak obstál v pokušení.
A současně vidím, že pod náporem pokušení mnohdy
selhávám. Něžný otec Josef ukazuje něžného Otce
Hospodina, který mě přesto pořád miluje a počítá se
mnou. A neúnavně, nesčetněkrát pozvedá a potvrzuje,
že mi věří.
Další myšlenka od papeže Františka připomíná,
že o nás mají zájem zároveň Bůh i satan. Naše hříchy
jsou zjevné jak pro Boha, tak i pro satana. Avšak
pohled satanův a pohled Hospodinův se zásadně liší.
Sledují jiné cíle. Satan chce člověka odsoudit a
nakonec ho přesvědčit, že je k ničemu. Bůh chce
člověka zachránit a přesvědčit ho, že je milován. Satan
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si chce z člověka udělat otroka, Bůh dává svobodu
a připomíná mu, že je synem. Satan izoluje v zoufalství,
Bůh vede k bratřím v lásce. Vždyť Bůh je něžný Otec.
A svatý Josef je obrazem nebeského něžného Otce.
Papežovo rozjímání o svatém Josefovi je bohaté.
Vrhá světlo na spoustu otázek naší doby týkající se
světa, církve, našich společenství, našich osobních
vztahů, životního směřování, pohledu na sebe sama.
Přispívá k tomu, abychom budovali mosty k sobě
a k druhému člověku. Pomáhá budovat vztahy, vytvářet
z lidí rodinu.
Svatý Josef se staral o svatou rodinu. Dnes
se přimlouvá za nás – naši lidskou rodinu.
P. Michal Krajewski
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MŠE SVATÁ XIII.
MODLITBA PÁNĚ
Na velkou eucharistickou modlitbu navazuje modlitba, kterou
své učedníky naučil sám Ježíš. Tato modlitba je již prvním momentem
přípravy na svaté přijímání, neboť v ní prosíme o každodenní chléb
i o očištění od vin. Všichni se ji modlí společně a nahlas, říkají ji nebo
zpívají. Kněží (všichni koncelebranti) při ní mají rozepjaté ruce, což je
starověké gesto modlitby, pro věřící žádné specifické gesto (kromě stání)
není předepsáno.
Poslední prosba Otčenáše: „A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás
od zlého,“ je rozvedena v modlitbě před pozdravením pokoje, kterou
římská církev používala již v raném středověku.

POZDRAVENÍ POKOJE
Po modlitbě Otče náš se kněz jménem všech modlí ke Kristu o pokoj a jednotu pro církev a Kristovým
pokojem zdraví všechny přítomné.
Vzájemné pozdravení pokoje nacházíme téměř u každého slavení svátostí. Ve mši svaté je jeho úkolem
viditelně vyjádřit, „zhmotnit“ společenství křesťanů a vzájemnou lásku a tím nás připravit na to, co s námi koná svaté
přijímání: z mnoha lidí přijímáním eucharistického Těla Kristova vytváří společenství - jedno Tělo Kristovo – jednu
církev.
Pozdravení pokoje se před svatým přijímáním nachází pouze v římské liturgii: na rozdíl od ostatních liturgií,
kde se nachází po bohoslužbě slova před přípravou oltáře. Podle tradice římského obřadu tento zvyk nemá ani
charakter smíření, ani odpuštění hříchů, ale spíše má sloužit k projevení
pokoje, jednoty a lásky před přijetím Nejsvětější svátosti. Charakter
smíření mezi bratry má úkon kajícnosti vykonaný na začátku mše svaté,
především ve své první formě („Vyznávám se…“).
Pozdravení pokoje je symbolickým gestem, stačí tedy pozdravit
pouze nejblíže stojící, aby v kostele nenastal zmatek. Kněz (tak jako při
celé liturgii kromě rozdávání přijímání) neopouští presbytář.
převzal P. Jiří Luňák
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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 dny či týdny 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 a 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.
V době, kdy
budete číst toto číslo
Tamtamu, snad již bude
hotová nová střecha a
začne
se
postupně
s omítáním vnitřních
prostor,
elektroinstalacemi,
topením atd. Kolaudace
nové
budovy
je
plánovaná na jaro 2021.
V
případě
dalších
otázek
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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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
V DĚKANÁTU ŠUMPERK UKONČENA
Obec

Výtěžek

Počet kasiček

Bludov

30 746,-

3

Bohdíkov

12 246,-

2

Bohutín

12 111,-

2

Bratrušov

7 425

1

Bušín

9 881,-

2

Dolní Studénky

8 289,-

1

Hanušovice

13 607,-

1

Hraběšice

4 010,-

1

Jindřichov

5 024,-

1

Kopřivná

4 762,-

2

Loučná nad Desnou

25 362,-

4

Nový Malín

46 669,-

7

Olšany

7 854,-

1

Rapotín

9 919,-

3

Rejchartice

1 323,-

1

V letošním roce neproběhla
Tříkrálová sbírka klasickým způsobem.
V jednotlivých obcích byly umístěny
kasičky, do kterých mohli občané
přispívat. Ke dni 28. 1. 2021 bylo všech
66 pokladniček rozpečetěno a spočítáno.
Děkujeme všem, kteří se i v této
těžké situaci byli ochotni podílet
na organizaci Tříkrálové sbírky. Místním
asistentům za organizování sbírky
v jednotlivých obcích, zaměstnancům obcí
za spolupráci při pečetění pokladniček
a následném počítání peněz a v neposlední
řadě děkujeme všem, kteří jakýmkoliv
darem do sbírky přispěli.
Celkový výtěžek ze statických
kasiček je 383 354 Kč.

Do 30. 4. 2021 můžete přispět
do
online
kasičky
Sobotín
16 832,4
(www.trikralovasbirka.cz).
Aktuální
Staré Město
36 609,7
výtěžek online kasičky ke dni 11. 2. 2021
Šumperk
53 753,11
činí 81 350 Kč. Tato částka bude ještě
Velké Losiny
36 157,5
navýšena o část výnosu z DMS.
Vernířovice
2 100,1
Charita Šumperk bude mít
k dispozici 58% z této částky. Budeme tak
Vikýřovice
17 445,4
moci opět podpořit osoby, které se ocitnou
CELKEM
383 354,66
v nouzi, Centrum pro rodinu, Poradnu
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. S dalšími záměry Vás seznámíme během roku 2021,
a to prostřednictvím našich stránek www.sumperk.charita.cz nebo na www.trikralovasbirka.cz.
Ruda nad Moravou

21 230,-

2

Pokud by vás napadlo, jakým způsobem využít peníze z Tříkrálové sbírky, neváhejte nás kontaktovat.
Za Charitu Šumperk děkují Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky
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JAN VRANA
Je mi velkým potěšením si dnes popovídat s Janem Vranou, mladým mužem,
který učinil ve svém životě velké rozhodnutí. I přesto, že si ve čtvrtém
ročníku na gymnáziu podal přihlášky na dvě jiné školy, nakonec se rozhodl
pro studium v kněžském semináři. Nyní má za sebou rok v konviktu
a úspěšně začal druhé pololetí v prvním ročníku.

Mohl by ses nám krátce představit?
Jmenuji se Jan Vrana a mám 20 let. Narodil jsem se v Olomouci, ale v mých
dvou letech se naše rodina přestěhovala do Nového Malína. Zde žijeme
doposud – já, mí rodiče, 4 bratři a sestra. V Novém Malíně jsem rovněž
vychodil MŠ, první stupeň ZŠ a poté jsem studoval na osmiletém gymnáziu v Šumperku. Po maturitě jsem nastoupil
do Teologického konviktu a teď jsem v prvním ročníku v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Kdy tě poprvé napadla myšlenka stát se knězem?
K duchovnímu životu jsem inklinoval od malička. Velice mě oslovili svojí spiritualitou kapucíni a přemýšlel jsem
i nad tím, že půjdu touto cestou. Od sedmnácti let jsem jezdil na duchovní obnovy a setkání zájemců ke kapucínům
do Olomouce. V jedenácti letech mě rovněž
zaujaly myšlenky a osobnost kněze Jana Maria
Viannaye a ozvala se ve mně silnější touha stát
se knězem. Oslovil mě jak jeho životopis, který
jsem dostal od otce Slawomira, i to, že se stal
knězem i přes velké studijní problémy.
Po nějaké době to odeznělo. Nedá se říct,
že bych něco cítil stoprocentně… Bylo to spíše
ve vlnách – jezdil jsem na setkání ke kapucínům
do Olomouce, aktivně se zapojil do Miniforu,
což je Kurz Ministrantské formace určený
pro starší ministranty a vedoucí ministrantů
starších čtrnácti let. Program připravují a vedou
bohoslovci z Olomouce …
Co bylo takovým dalším impulsem?
Arcibiskup Jan má každý rok časně zjara – ještě než se dělají přijímačky do škol – připravený pastýřský list, ve kterém
oslovuje mladé muže, aby se zamysleli nad svým dalším povoláním. Stalo se mi – bylo to v maturitním ročníku
na gymnáziu – že když jsem ministroval v malínském kostele, zrovna se tento list četl a já měl pocit, že se to týká
mě a že se na mě právě dívá celý kostel. Upíral jsem svůj zrak do země a dělal, že o mě nejde… Radši jsem to svěřil
otci Slawomirovi. Doporučil mi takovou malou duchovní obnovu na Svatém Hostýně. Zde jsem byl úplně sám,
ani žádný kněz, ani žádní lidé… Říká se, že Panna Maria Svatohostýnská volá mladé muže ke kněžství. Strávil jsem
zde nějakou dobu a poté za mnou přijeli otec Slávek a otec Ota na kontrolu. 
Kdy ses rozhodl definitivně?
V té době jsem měl už podané dvě přihlášky na jiné školy – vybral jsem si archiváře a geoinformatika. Je zvláštní,
že se tomu někteří spolužáci divili, protože počítali, že půjdu na kněze.  Po duchovní obnově na Hostýně jsem se
však rozhodl pro seminář.
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Stačí podat pouze přihlášku a pak udělat přijímací zkoušky?
Přihlášku musí podat farář ve farnosti poté, co mu to uchazeč oznámí. Pak následuje série pohovorů – s vicerektorem
(nebo s jiným představeným, v Olomouci je tato funkce neobsazená), s otcem arcibiskupem a poté s komisí, která je
tvořena biskupy a představenými Semináře a Konviktu. Součástí jsou i psychotesty.
Měl jsi nějaký kněžský vzor?
Ano, bylo a je jich hodně. Obzvláště kněží sloužící v Novém Malíně. Především kaplani, kteří mi byli věkově bližší
a také k nám často jezdívali, např. otec Radek Maláč a otec Petr Káňa.
A z těch, co už nežijí, už zmiňovaný svatý Jan Maria Vianney. Oslovil mě prostotou života, obyčejností a upřímnou
láskou k Bohu.
Podpořili Tě ve Tvém rozhodnutí přátelé a rodina?
Jak už jsem řekl, spolužáci si o mně stejně mysleli, že půjdu na kněze či do kláštera. Jednou v kvintě, to bylo takové
to moje silné duchovní období, jsem se o tom zmínil na hodině španělštiny. A dá se říct, že to nějak přijali, občas
jsme o tom také spolu mluvili.
Maminka (ta byla k rozhovoru také přizvána ): „Já jsem spíše myslela, že tíhne ke kapucínům a říkala jsem si, ano,
to má ještě čas, až po vysoké…Když mi řekl po návratu z Hostýna, že si dává přihlášku ke kněžství, obrečela jsem
to. V tu dobu měl v kostele otec Slávek kázání, které bylo jako šité na tuto situaci a velice mě oslovilo. Pomohlo
v mém dalším náhledu na synovo rozhodnutí, stejně jako i rozhovory s o. Otou. Vše jsem svěřila Panně Marii.
A ulevilo se mi. Jsem ráda, že je v dobrém společenství a že má duchovní vedení.“
Máš úspěšně rok studia za sebou, pověz nám něco o semináři. Kolik vás tam je, jaký máte denní režim a tak…
V celém semináři nás je celkem 20 studentů, z toho 11 prváků, 4 druháci, 2 třeťáci a 3 páťáci. Každý den začíná
v šest hodin ráno modlitbou v kapli, pak následuje Anděl Páně, Apoštolát modlitby, ranní chvály, půlhodina rozjímání
a mše svatá. Pak se jde na snídani a následuje výuka. Ta probíhá na pokoji, kvůli koronaviru online na počítači.
Po obědě pak následují vycházky, studium, nešpory, večeře a pak volný režim, práce a na závěr duchovní program
v kapli.
Do třeťáku je obvyklé, že jsou studenti
na pokoji po dvou, ale nyní kvůli koronaviru
jsme na pokoji každý sám. Vidíme se pouze
ve společných prostorách, a to v roušce.
Na fakultu vůbec nechodíme. Rovněž
zkoušky probíhají online, výjimečně osobně.
Píšeme testy nebo jsme zkoušeni ústně, jak u
kterého předmětu. Největší postrach bývá
v prváku předmět Úvod do Písma svatého,
ale to už mám naštěstí za sebou. Náročná je
rovněž řečtina. Jazyky a filosofie se studují
první dva roky, od třeťáku to bude hlavně
teologie, na kterou se těším. Tak musím ještě
rok a půl vydržet.  No a dalším strašákem
pak bude diplomka a státnice.
Koukám, že koronavirus ovlivnil i dění v kněžském semináři…
Ano, jsme více uzavřeni, odpadly nám duchovní obnovy pro muže VIR (vir – latinsky muž.) a různé společné akce.
Protože je konvikt veden jako střední nebo vyšší odborná škola, stalo se, že minulý rok od března do června jsme
museli odjet domů, protože se uzavřely školy. Zůstali jen bohoslovci.
V létě se situace trochu uvolnila, konala se duchovní obnova VIA (via – latinsky cesta), kněžské exercicie a velká
duchovní obnova, kterou organizuje komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.
I přesto, že jsem od malička introvert a klid a určitá samota mi vyhovuje, byl bych radši, kdyby to skončilo.
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Jaké zájmy Ti krátí Tvůj volný čas?
Když mám volný čas a nemusím se učit, rád si čtu.
Nebo sám – či s kamarády – zhlédnu dobrý film.
Rovněž se rád projdu. Na střední škole jsem často
hrával Dračí doupě, buď na Vile Doris nebo s bratry.
Je to úžasná společenská vyprávěcí hra. Jinak
v semináři máme rovněž k dispozici běžící pás,
vybavenou tělocvičnu, rozsáhlou knihovnu, takže
příležitosti k odreagování jsou.
Jaké bys nám doporučil knihy či filmy?
Na střední jsem měl rád hodně fantasy a scifi, teď se
snažím číst duchovní literaturu. Zaujaly mě osobnosti
světců, jako např. životopis Sv. Bernarda z Clairvaux
– mého biřmovacího patrona, nebo svatého Františka. Samozřejmě mezi moji oblíbenou knihu patří „Farář Arský“
od Wilhelma Hünermana. Rád vám taky doporučím knihu od kněze Štěpána Smolena „Buď, kde jsi“. Z filmů bych
upozornil na slovenský dokument „Volanie“ o pravoslavných mniších na Ukrajině. Ještě bych doporučil nově
vznikající americký seriál o Ježíši Kristu „The Chosen“, který je k dispozici jako aplikace na Google Play, App Store,
nebo na vidangel.com.
A jaké jsou Tvé další výhledy, jestli se takto vůbec lze zeptat?
Mám před sebou ještě čtyři až pět let studia. Protože jsem nastoupil do semináře hned po maturitě, je běžnou praxí,
že takový student musí studium přerušit, rok pracovat a zároveň vykonávat službu pastoračního asistenta. Většinou
se jezdí do Svitav nebo do Bzence. Rovněž je studentům nabízeno jednoroční či víceleté studium v Římě –
po domluvě s otcem arcibiskupem a otcem rektorem. Většinou se tam nastupuje po absolvování druhého ročníku.
Studenti žijí v českém semináři, v Nepomucenu. Je zde všeobecně nedostatek bohoslovců (jako všude), tak je nyní
umožněno jít studovat do Říma téměř všem zájemcům.
Jako mladý člověk určitě sleduješ různé YouTube kanály či další pořady na internetu. Co bys mladým
doporučil, aby to alespoň trochu mělo kvalitu, styl či obsah?
Na YouTube je mnoho kvalitních katolických kanálů, ale většinou jsou buď v angličtině či španělštině. Za sebe bych
doporučil Pints with Aquinas, což je tomisticky laděný podcast. Dále třeba Ascension presents, Breaking in the habit,
Catholic Answers, Bishop Robert Barron, aj. Je jich opravdu mnoho. Z českých kanálů bych zmínil jáhna Jiřího
Dyčku. Ještě bych doporučil slovenský kanál Mních s kamerou, od otce Michala z nově vzniklého benediktinského
kláštera na Slovensku.
Kde by ses viděl tak za deset, dvacet let?
Vidím se někde na vesnici, v klerice, s dýmkou
v ruce, a pak v kostele ve zpovědnici …
Je nějaká myšlenka, o kterou se s námi podělíš?
Nedávno jsem viděl film o svatém Filipu Nerrim. Od
něho je taková myšlenka: „Buďte dobří, jestli
můžete. Všechno ostatní je marnost.“ („State buoni
se potete... Tutto il resto è vanità.“)
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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JOSEF KAIFÁŠ,

DOPISY DO ZÁHROBÍ

ÚŘADUJÍCÍ VELEKNĚZ
V městě Šumbarku, v jedenáctém roce panování Václava z Hrádečku
Kaifáši,
píši Ti v těchto velikonočních dnech, protože právě Ty jsi jednou z hlavních postav těch pohnutých událostí
před bezmála dvěma tisíci lety. Dějiny jsou k Tobě v tomto ohledu poněkud nespravedlivé, když v souvislosti
s Ježíšovým odsouzením zmiňují jméno Pilátovo namísto Tvého. Je to snad správně kvůli historické dataci, ne však
z hlediska objektivní reality. Skutečným původcem i strůjcem tohoto přelomového aktu v dějinách lidstva jsi právě
Ty.
Ty jsi – opíraje se o svůj vysoký úřad – pronesl ono prorocké: „Což nechápete, že je lepší, aby jeden člověk
zemřel za lid, než aby celý národ upadl do zkázy?“ Ne, opravdu to nechápali. Jedině Ty jsi byl dostatečně prozíravý,
abys posoudil všechna nebezpečí plynoucí z učení a jednání toho podivného proroka a dokázal jim čelit.
Nerozpakoval ses vzít celou spletitou situaci do vlastních rukou - ani sis je nemusel umývat jako pokrytec Pilát.
Nelekal ses krve, která na nich ulpí, protože jsi byl navýsost pragmatický politik, který dobře chápe, že když se kácí
les, lítají třísky.
Ostatně celý Tvůj život byl jedním velkým dokladem Tvého politického umu a důvtipu. Ač ses nenarodil
do postavení, které by Tě předurčovalo k vládnoucí roli, nesložil jsi ruce do klína a nežehral na nepříznivý osud,
nýbrž jsi – tehdy možná poprvé – vzal osud do vlastních rukou. Do velekněžské rodiny Annášovy ses jednoduše
přiženil a nedostatečně vznešený původ jsi nahradil obchodními úspěchy. Záhy jsi pochopil, že ekonomická nadvláda
s sebou přináší také moc politickou – a zase obráceně. Nikdy nebyla chrámová pokladna tak plná jako za Tvých časů.
Podařilo se Ti pozvednout upadající vliv velerady natolik, že se stala politickým partnerem římských okupantů.
Dobře sis uvědomoval realitu světa a nutnost obratného politického manévrování.
Bláhovým snahám o čestný boj s nepřítelem by ses mohl jen smát, kdybys je zároveň nepokládal za navýsost
nebezpečné. Mohly totiž snadno narušit status quo, onu křehkou rovnováhu na politické scéně. Právě proto jsi tak
rázně zakročil proti dalšímu z těch nezodpovědných blouznivců, kteří neomaleně nazývali věci pravými jmény.
Zinscenoval jsi celý proces s neobvyklou důkladností a důmyslností, od zatčení ve vhodný okamžik až po Pilátův
ortel, vynucený politickým nátlakem. Jen v jednu chvíli se zdála celá věc ohrožena; to když se nastrčení svědkové
odchýlili od svých rolí a nebyli schopni přinést usvědčující důkaz. Tehdy jsi znovu osvědčil svou intuici a tolik
ceněnou pohotovost a opět vzal věc do svých rukou. Pod přísahou jsi potřebné přiznání vynutil od samého
obviněného. S jakým triumfálním uspokojením jsi pak trhal své skvostné roucho! Ano, i taková teatrální gesta patří
k politické prezentaci. Navíc jsi skutečně potřeboval uvolnit všechno to skryté napětí a projevit radost z dosaženého
vítězství.
Nemohl jsi samozřejmě ani tušit, že opravdovým vítězem je právě ten poplivaný Ježíš, který svou slibně
začínající politickou kariéru tak trestuhodně promarnil. Nelze se tomu divit, vždyť stejnému klamu jako Ty podléhají
ještě dnes, po všech těch staletích, i stoupenci stejného Ježíše. Stojí sice na opačné straně barikády, ale používají
tytéž prostředky, jimiž jsi ve svém politickém boji vítězil Ty sám. Znají dobře umění zákulisních jednání v kuloárech,
cenu politických obchodů, ústupků a slev. Vědí, kdy uzavřít příměří a kdy přejít do útoku. Umějí manipulovat
veřejným míněním i veřejností. Nebojí se třísek při kácení lesa. A nikdy nehovoří jasnou řečí: ano, ano, ne, ne, jak to
požadoval onen nemoderní prorok. Nerozpakují se brát osud – svůj i své země – do vlastních rukou. Stejně jako Ty
jsou přesvědčeni, že účel světí prostředky.
Bojím se jejich bohorovného nadhledu. Jediné, co mě uklidňuje, je právě Tvůj příklad. I Ty jsi – přes
veškerou svou vychytralost – byl pouhým nevědomým nástrojem v rukou toho, kdo skutečně řídí běh světa. Dokonce
i Tvé cynické proroctví se – zcela jinak, než jsi zamýšlel, – vyplnilo do posledního písmene. Věřím proto, že i naše
skutky, jakkoliv poznamenané přízemními motivy, směřují k nebeské limitě.
Pavel Obluk

Tam&Tam – číslo 3, ročník 12, březen 2021

strana 9

POSTNÍ ALMUŽNA 2021
Popeleční středou, která
v letošním roce připadá na 17. února,
začíná postní doba, tedy čas, který je
příhodný k tomu, abychom se více
zamýšleli nad svým životem, nad
hodnotami, které jsou podstatné, nad
kvalitou našich vztahů – k sobě,
k druhým lidem, k Bohu. A pokud
shledáme, že ne všechno je
v pořádku, můžeme hledat cesty, jak
alespoň něco z toho napravit…
Postní almužna je starobylá
tradice, která může pomáhat i
v současnosti. Pokud si dokáži něco
odříct, nějakou náruživost, neřest a
ušetřím tak nějaké peníze, mohu je
vložit do postní krabičky –
tzv. postničky. Postničky lze získat
v
kostelích
po
nedělních
bohoslužbách nebo během týdne
na recepci Charity Šumperk. Postní
almužnu pak můžu přinést do kostela
na Květnou neděli (28. 3.) nebo
v týdnu přímo na recepci Charity
Šumperk.
Vybrané
peníze
budou
rozděleny mezi ty, kteří jsou v nouzi.
Nejčastěji se jedná o matky
samoživitelky, rodiny v tíživé situaci,
seniory, lidi s handicapem či lidi bez
domova. Přímo do postniček je pak
možné kromě příspěvků vhodit i tipy
na potřebné, kteří pomoc potřebují,
ale z nejrůznějších důvodů si o ni
neřeknou.
Připojujeme
zamyšlení
Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta
Arcidiecézní Charity Olomouc,
k letošní Postní almužně.
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Zlaté děti,
zimní kulichy pomalu odkládáme a brzy je nahradíme
slušivými kloboučky, místo sněhulí nazouváme tenisky,
lyžařské brýle můžeme pomalu vyměnit za sluneční a to
všechno znamená, že jsme se po zimě znovu dočkali jara. Jsou před námi Velikonoce, a tak pro vás máme krátké
obrázkové čtení, které nám připomene, co vše nás čeká.
Příjemné chvilky s Tamtamem

SLAVÍME VE SVATÉM TÝDNU
Na Květnou neděli si připomínáme, jak Ježíš vjel na
a

prostírali

na

cestu.

Zelený

čtvrtek

poslední

s

je

připomínkou

toho,

že

. Na stole měli

. Ježíš vzal

a maso z

do Jeruzaléma. Lidé mu mávali
Ježíš

,

a řekl: „Toto je moje tělo.“ Pak vzal

a řekl: „Toto je moje krev.“ Po večeři šel Do Getsemanské zahrady, kde ho

Na Velký pátek si připomínáme, že Ježíše
Pilát

odsoudil

k

smrti

na

.

protože Ježíšovo tělo bylo v

o velikonoční vigilii, kdy žehnáme

slavil

zatkli.

, na hlavu mu nasadili
Bílá

sobota

je

dnem

a nakonec ho
ticha

a

modlitby,

. Ježíšovo zmrtvýchvstání začínáme slavit

a

, nasloucháme slovům

křestní slib. O velikonoční neděli a v následující dny se radujeme, protože

a obnovujeme svůj

žije.

Aleluja!
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2. Seřadit obrázky velikonočních událostí do správného pořadí už teď pro vás bude hračka!

ZACHYCENO V SÍTI
Po prvním týdnu „tvrdého“ lockdownu
jste možná mnozí přesycení televizí, internetem a
svitem počítačových či mobilních obrazovek.
Snad ale zároveň oceníte už tradiční dva tipy
z online světa, které by vám neměly uniknout
a které vám, věřím, také mohou zlepšit dny.
Politická satira může být v době krize,
snad ještě víc než jindy, důležitou vzpruhou
pro všechny, kteří už mají pocit, že na konci
tunelu nevidí světlo. Myslím, že objektivně
nejlepší v této královské disciplíně je
v současnosti tým v čele s předním českým novinářem Jindřichem Šídlem a jejich pořad Šťastné pondělí.
Dvacetiminutové video, které, jak vyplývá už z názvu, vychází každé pondělí, reaguje na události uplynulého týdne,
znovu k nim obrací pozornost a prostřednictvím nadsázky, satiry, parodie i běžného politického komentování
je ukazuje v neobyčejném světle. Celý autorský tým přitom oplývá ne zcela běžnou vlastností – umí si velmi dobře
udělat legraci sám ze sebe. Pokud se i vy chcete zasmát a na chvíli oddechnout od vážnosti celé aktuální situace,
neváhejte a Šťastné pondělí sledujte buď přímo na Televizi Seznam každé pondělí ve 20:00, nebo také kdykoliv
později na webu televizeseznam.cz v sekci Zpravodajství.
Pokud hledáte naopak tip pro chvíle, kdy už máte opravdu obrazovky plné zuby a chcete vnímat jen sluchem,
není možné nedoporučit aplikaci Českého rozhlasu mujRozhlas. Nabídne vám výběr z volně dostupných pořadů
všech stanic českého veřejnoprávního rozhlasu, a to zcela zdarma. Na jednom místě si velmi rychle vyberete,
zda zrovna máte chuť poslouchat spíš rozhlasovou hru, publicistický rozhovor, čtení na pokračování, pohodový
rozhovor s osobností nebo třeba rozbor historických událostí. Pořady se přitom v aplikaci pravidelně obměňují
(z důvodu autorských práv k jednotlivým dílům, která umožňují volnou dostupnost jenom po určitý čas), a je tak
pořád z čeho vybírat. Z aktuální nabídky bych
doporučil především podcast Vize z krize,
v němž celá řada českých osobností nabízí svůj
pohled na to, jak současnou situaci proměnit
ve výhodu a ve výzvu. Zcela určitě se ale nebojte
aplikací mujRozhlas listovat a pořady si pečlivě
vybírat, jistě najdete něco, co vám zpříjemní
večer nebo třeba cestu do práce.
Ondřej Havlíček
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JOSEF

SVĚTEC MÉHO SRDCE

1. století, Nazaret, Izrael

Před 150 lety, dne 8. prosince 1870 prohlásil blahoslavený papež Pius
IX. svatého Josefa patronem a ochráncem celé katolické církve. Papež
František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost
k prohloubení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list
Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který trvá od 8. 12. 2020
do 8. 12. 2021. Papež vysvětluje, že smyslem tohoto výjimečného roku je
snaha po příkladu sv. Josefa denně upevňovat svůj život ve víře
naplňováním Boží vůle. Během této doby je možné získat mimořádné
plnomocné odpustky.
Z Bible se o Josefovi mnoho nedozvíme. Evangelista Marek se
o Josefovi nezmiňuje vůbec. Jméno Mariina snoubence a Ježíšova
pěstouna známe z prvních kapitol evangelia Matouše a Lukáše. Obě
evangelia však předkládají čtenáři dva rozdílné Josefovy rodokmeny.
Od Abraháma po krále Davida zde vystupují téměř shodné osoby (srov.
Mt 1,2-6 s Lk 3,31-34). Ovšem od Davidových synů až po Josefova otce jde očividně o rozdílné větve. Největším
problémem z tohoto pohledu je Josefův otec, kterým podle Matouše byl Jakub, syn Mattanův, a podle Lukáše Heli,
syn Mathatův. O vysvětlení se pokoušeli již církevní otcové. Sv. Augustin se domnívá, že Josef byl Jakubovým
synem, kterého adoptoval Heli. Jiný církevní otec, Julius Afrikanus, předpokládal, že Jakub a Heli byli rodní bratři.
Heli zemřel bez potomků a jeho ženu si vzal Jakub a měli spolu syna Josefa. Tak by byl Josef zákonným synem
Heliho a přirozeným synem Jakuba. Všechna tato vysvětlení jsou ovšem jen domněnky. Hlavní význam obou
rodokmenů spočívá ve zdůraznění Josefova původu z Davidova rodu.
O Josefově dětství se zmiňuje blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová. Podle jejího vidění byl Josef třetí
ze šesti bratrů, bydlel se svou rodinou ve velkém domě na okraji Betléma. Svou povahou se od svých bratrů značně
lišil. Dobře se učil, ale nebyl ctižádostivý, spíše tichý a bohabojný. Bratři jeho odlišnost špatně snášeli a dělali mu
různé schválnosti. Ani rodiče nebyli s Josefem zcela spokojeni. Byl pro ně příliš prostý, bez hrdosti. Přáli si, aby
dosáhl nějakého světského úřadu, ale Josef na to neměl ani pomyšlení. Pracovat a tiše se modlit bylo jeho jedinou
zálibou. Aby se vyhnul stálému škádlení bratří, odcházel často za Betlém do oblasti skalních komor a jeskyní.
Ve věku 18 – 20 let odešel potají z domu. Josef byl laskavý a zbožný a horlivě se modlil za příchod Mesiáše.
Tradičně se uvádí, že sv. Josef byl povoláním tesař, použité řecké slovo τέκτων (tekton, odtud je odvozeno
slovo technika) má však obecnější význam, označuje muže, který pracuje se dřevem, kameny či železem. Podle
sv. Justina Mučedníka, Kristova krajana a téměř současníka, se v Palestině prvního století rozuměl pod tímto slovem
výrobce zemědělských nástrojů. Židovský christolog Géza Vermes poznamenává, že v talmudu se slovo tesař někdy
používá jako označení vzdělaného muže (židovští mudrci se zpravidla živili manuální prací).
Nevíme, jak přesně došlo k setkání Josefa s Marií a k jejich zasnoubení. Zásnuby s Josefem hrají v životě
Panny Marie důležitou roli. Josef pocházel z rodu krále Davida, skrze něho se tedy Dítě právně zařadilo do Davidova
potomstva, a tak se naplnila Písma, v nichž je o Mesiáši prorokováno, že bude „Davidovým synem“.
Kdykoli si Bůh člověka k něčemu vyvolí, daruje mu všechna potřebná charismata. To se plně potvrdilo také
na svatém Josefu, který svůj úkol ochránce Panny Marie a Božího Syna vykonával s velikou svědomitostí. Proto mu
patří slovo Páně: „Služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého Pána.“
Podle tradice Josef zemřel v Nazaretě za přítomnosti Ježíše a Marie, zřejmě ještě před Ježíšovým veřejným
vystoupením. Poslední zmínka o Josefovi je z jeruzalémského chrámu, kde po třech dnech našli dvanáctiletého Ježíše
a Marie mu říká: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ Ve vyprávění o svatbě
v Káni Galilejské již o sv. Josefovi zmínka není. Při Kristově ukřižování jistě nebyl mezi živými, protože jinak by
Pán Ježíš nesvěřoval Pannu Marii apoštolu Janovi.
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Památku sv. Josefa slaví celý římskokatolický svět 19. března,
oslavuje ho jako světce také církev řeckokatolická, koptská
a pravoslavná. V ikonografii bývá zobrazován s tesařským náčiním,
někdy s rozkvetlou holí, případně na výjevech z Ježíšova dětství; často je
zachycen s malým Ježíškem v náručí a s lilií jako symbolem čistoty
i ochrany před tuberkulózou.
Svatý Josef je patronem bratrstev a řeholních společností
pojmenovaných po něm; karmelitánů; manželů a křesťanských rodin,
dětí, mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů,
dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů;
cestujících; vyhnanců; ochránce při očních chorobách; při pokušeních;
v zoufalých situacích; při bytové nouzi; patron umírajících a za dobrou
smrt. Roku 1654 byl svatý Josef prohlášen spolupatronem českých zemí.
Josefovi se dostalo veliké cti, důvěry a zodpovědnosti. Josef však
nikdy nepřestal být pokorným a poslušným služebníkem Božím. Jeho
ctnosti dosvědčuje i samotné Písmo svaté, když ho nazývá „spravedlivým“ (Mt 1,19).
Z mnoha Josefových předností mimořádně vyniká víra. U něj vidíme, že věřit znamená připustit vše,
co od Boha přichází, a někdy i vše zanechat, všechno opustit. Uvěřit, že Bůh nikdy neopustí toho, kdo se na něj
spolehne. Jan Pavel II. jeho víru přirovnal k víře Abrahamově pro postoj naprosté odevzdanosti Boží prozřetelnosti.
Josef byl tichý a většinou zůstával v pozadí. Bylo-li však třeba, dovedl bez průtahů a vykrucování vykonat,
co od něj Bůh žádal. Tento skromný a zdánlivě málo podnikavý muž dokázal být velmi rozhodný, když šlo o vážné
věci a plnění Boží vůle. Když Josef dostal pokyn, aby s Marií a dítětem uprchli do Egypta, neztrácel ani chvíli a pustil
se na cestu bez turistické mapy a orientačních tabulí. Prostí lidé obvykle cestovali s karavanou nebo ve větší skupině
s vůdcem. Směrem do Sinajské pouště však mnoho poutníků nechodilo a Svatá rodina navíc utíkala před mocným
pronásledovatelem, takže se nemohla příliš vyptávat. Byla odkázána na svou moudrost, odvahu a zejména na důvěru
v Boží vedení.
Josef je pro nás příkladem mlčenlivosti vyjadřující souhlas s Boží vůlí a uschopňující naslouchat;
mlčenlivosti, jejímž ovocem je pokoj. Podle Bernardina Sienského byl především mužem kontemplace. Duše
ponořená v Boha prý dokonale poznává sklony lidského ducha, ale nepohoršuje se, má naopak soucit s lidmi kolem
sebe a vše zahaluje milosrdenstvím. Josef si všechny významné události, které se děly před i těsně po narození Ježíše,
nechával pro sebe. Tyto velké věci, které by mohly v očích světa obhájit jeho zvláštní jednání, si uchovává ve svém
nitru. Nezneužil Boží slovo k vyvýšení sebe, k tomu, aby se učinil zajímavějším. Není přehnané, když se domníváme,
že právě od Josefa se Ježíš – na lidské úrovni – naučil oné obrovské niternosti, jež je základem opravdové
spravedlnosti, které bude jednoho dne učit své učedníky (srov. Mt 5,20).
Z dalších Josefových vlastností bývají uváděny pracovitost a ochota ke službě. Práce v životě člověka zabírá
značnou část dne. Svatý Josef nás učí, jak pracovat zodpovědně a svou prací uctívat Boha. Jednou z možností, jak to
udělat, je začít svůj pracovní den modlitbou ke sv. Josefovi. On ví, jakému tlaku čelí lidé, kteří zajišťují své rodiny.
Mnoho lidí na vlastní kůži zažilo sílu přímluvy svatého Josefa při hledání či problémech v zaměstnání.
Prospívat věkem, moudrostí a milostí – to je práce, kterou odvedl Josef spolu s Ježíšem, kterému umožnil
rozvíjet se a růst v těchto dimenzích. Ve své péči o Ježíše je vzorem pro každého vychovatele a zejména pro každého
otce, aby jako svatý Josef byli strážci růstu svých dětí v moudrosti a milosti.
Sv. Terezie z Avily zdůrazňovala, jak mocným přímluvcem v nebi je sv. Josef. Ve svých spisech svědčí:
„Už po mnoho let ho prosím na jeho svátek o nějakou milost a vždycky jsem vyslyšena.“
Pokud byste chtěli vykonat pouť na místo zasvěcené sv. Josefovi, v našem okolí jsou to kaple či kostelíky
v Hrabenově, Paloníně u Loštic, v Žulové, Prostějově či na Pastvinách.
Svatý Josefe, vypros nám neúnavnou vytrvalost při hledání Boží vůle, ochotu přizpůsobit se jí a především
potřebnou sílu při jejím každodenním naplňování!
Anička Rozsívalová
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Modlitba sv. Jana XXIII. k sv. Josefovi
Svatý Josefe, vyvolený Bohem k tomu, abys byl na této zemi ochráncem Ježíše
a nejčistším snoubencem Panny Marie,
Ty jsi prožil svůj život v dokonalém plnění povinností a prací svých rukou jsi živil svatou rodinu v Nazaretě.
Ochraňuj milostivě nás, kteří se k tobě s důvěrou obracíme.
Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje;
k Tobě se utíkáme, protože víme, že v tobě najdeme toho, kdo nás ochraňuje.
Také Ty jsi zakoušel zkoušky, námahu a únavu, ale Tvůj duch, naplněn nejhlubším pokojem,
jásal radostí pro důvěrný vztah s Božím Synem, Tobě svěřeným, a Marií, jeho Matkou.
Pomáhej nám, abychom pochopili, že nejsme sami ve své práci, abychom uměli odhalit Ježíše vedle nás,
přijali ho s otevřeností a střežili ho s věrností tak, jak jsi to činil Ty.
Vypros nám, aby v naší rodině vše bylo posvěceno láskou, trpělivostí, spravedlností a úsilím o dobro.
Amen.

Drazí čtenáři, skoro uprostřed postní doby se vám dostává
do rukou číslo časopisu rozšířené o dvě přílohy. První z nich je
brožura věnovaná sv. Josefovi, kterou připravil náš soused
ze Zábřeha, P. Karel Skočovský. Jak jste už určitě četli v úvodníku,
papež František, který – jak je známo – je velkým ctitelem tohoto světce, vyhlásil i rok věnovaný sv. Josefovi. V roce
2013 na jeho přání bylo do eucharistických modliteb v Římském misálu zařazeno jako povinné jméno sv. Josefa, a to
hned po jménu Panny Marie. Od té doby je připomínám při každé mši svaté. Byla to totiž právě slavnost sv. Josefa,
kdy nově zvolený papež slavnostně začínal na Svatopetrském náměstí svůj pontifikát. Dokonce mu věnoval velkou
část svého inauguračního kázání.
Při jednom setkání s řeholníky byl František dotázán, jak si papež zachovává pokoj ducha. Vyznal, že pokoj
ho provází už od konkláve. Připomněl, že na shromážděních, která volbě předcházela, se mluvilo o problémech
ve Vatikánu a o reformách. „Všichni si je přáli. Ve Vatikánu je korupce. Ale já jsem klidný. Když nastane nějaký
problém, napíšu lísteček sv. Josefu a vložím ho pod jeho sošku, kterou mám v pokoji,“ prozradil papež s tím, že tato
figurka teď leží na matraci z papírků – a on sám spí dobře. Zopakoval to i jindy, v květnu 2019: „Chtěl bych vám
také říci něco velmi osobního. Velice miluji svatého Josefa, protože je to silný a tichý muž. Mám na stole sošku
sv. Josefa, který spí, a zatímco spí, pečuje o církev. Ano! Může to udělat, jak víme. Když mám nějaký problém nebo
těžkost, napíšu vše na lísteček, který vložím pod svatého Josefa, aby o tom snil. To znamená – Josefe, modlete se
za onen problém.“
Rok sv. Josefa je příležitostí pro všechny věřící, aby svůj vztah k sv. Josefovi oživili, je to příležitost pro nás!
V tomto roce můžeme získávat odpustky na přímluvu sv. Josefa a informace o tom také najdete v přiložené brožurce.
Vřele doporučuji i krásnou apoštolskou adhortaci papeže Jana Pavla II., která je tam rovněž k přečtení. Myslím si,
že pro mnohé z nás bude hloubka života sv. Josefa – jak je tam ukázaná – velkým objevem. Mimochodem – papež
František ve svém dopise na zahájení Roku sv. Josefa vzpomíná i knihu Jana Dobraczyńského „Stín otce“ – a tato
skvělá kniha je k vypůjčení v naši farní knihovně, dokonce také ve formě nahrávky. Moc doporučuji.
Druhou lekturou na covidovou postní dobu je knížka „Dotyky nebe i země. 7 událostí a předmětů v dějinách
křesťanství, které zvou k zamyšlení“. Tuto knihu jsem prostě dostal ve větším množství zadarmo, proto ji nabízím
všem. I když na věcech, které popisuje, naše víra nestojí, přece jsou pro nás velmi zajímavými znameními, které nás
vedou blíž k tajemství Boha.
Přeji vám, abyste využili čas postní doby tak, že ji prožijete v Pánově blízkosti. Pamatujte na četbu Písma,
o které jsem psal v únorovém čísle Tam&Tamu, sledujte TV Noe a rádio Proglas, kde budou určitě připravené nějaké
postní obnovy a duchovní pořady. Dopřejte si chvíle ticha a rozjímání a prosím: pamatujme na sebe navzájem. Kéž
stále tvoříme duchovní společenství, které umí být jedno i na dálku. A kéž vás provází sv. Josef, kterého nám jako
průvodce životem a velkého přímluvce staví před očí papež František.
P. Slawomir
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CENTRUM PRO RODINU
Z důvodu mimořádných opatření vlády se většina programů Centra pro rodinu ruší nebo omezuje. Aktuální
informace sledujte na webových stránkách ww.sumperk.dcpr.cz

CO PROBĚHLO, PROBÍHÁ A MŮŽE STÁLE PROBÍHAT


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



Společná modlitba Novény k svatému Josefovi – zapojit se může každý doma, informace a text novény
najdete na stránkách Centra pro rodinu v záložce Rodinné inspirace nebo volně na internetu.

CO NABÍZÍME NOVÉHO?


Pod pokličkou postní doby – video inspirace Božím slovem i tradicí vám na každou neděli postní připravily
některé rodiny šumperského děkanátu. 

INSPIRACE NA PROŽITÍ POSTNÍCH DUCHOVNÍCH OBNOV ONLINE


POSTNÍ PPP… PRO ŽENY 2021
Na webu Centra pro rodinný život je teď pro postní dobu tato nabídka z dílny MUDr. Jitky Krausové OV.
Postní PPP… chtějí dát podněty k Přemýšlení, Připomenutí, Pokání, Povzbuzení a snad i k Proměně. Jsou
určeny pro ženy, primárně pro účastnice duchovních akcí s dr. Jitkou Krausovou, ale jsou zvány i všechny
ostatní ženy a ani pánům není vstup přísně zakázán.
Krátké, namluvené přednášky budou k dispozici 2x týdně – ve středu a na víkend. Jako víkendový bonus
bude ještě krátký Večerníček – zvlášť namluvený příběh.
Více na stránkách Centra pro rodinný život v Olomouci
http://www.rodinnyzivot.cz/ v záložce Pro ženy



POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – NÁVRAT K LÁSCE – 13. BŘEZNA OD 14.00
Celý program najdete na YouTube kanále Live 4G.
Program obnovy:
14:00 první zamyšlení
16:00 druhé zamyšlení
18.00 společná večerní modlitba
Poznámky tvůrců:
Z důvodů hygienických opatření jsou první dva
bloky programu předtočené.
Během celého programu jsme vám k dispozici
na chatu u videí, v komentářích a také na našich sociálních sítích.
Brzy budou „odtajněni“ naši dva katecheté a také doprovodný program, který pro vás máme připravený.

JARNÍ PUTOVÁNÍ
Už brzy na stránkách Centra pro rodinu a v ohláškách zveřejníme podrobnosti! Sledujte nás. Putování bude
připraveno jak pro děti, tak pro dospělé.
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VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2021

Datum

5. NEDĚLE
POSTNÍ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

21. 3. 2021

24. 3. 2021

25. 3. 2021

Obec

Zpovídání

Zpovědník

Mše sv.

BRANNÁ

po mši sv.

P. Artur Górka

8:00

STARÉ MĚSTO

po mši sv.

P. Artur Górka

9:30

BOHDÍKOV

přede mší sv.

P. Jiří Luňák

7:30

BRATRUŠOV

po mši sv.

P. Michal Krajewski

10:30

RAŠKOV

po mši sv.

P. Jiří Luňák

10:45

D. STUDÉNKY

po mši sv.

P. Michal Krajewski

7:30

LOUČNÁ

15:30-16:00

P. Jiří Luňák

16:00

SOBOTÍN

17:00-18:00

P. P. Jiří Luňák

18:00

NOVÝ MALÍN

16:00-18:00

P. Milan Palkovič

18:00

HANUŠOVICE

17:00-18:00

P. Piotr Grzybek

18:15

BLUDOV

15:30-17:30

P. J. Luňák, P. S. Sulowski

17:30

BOHUTÍN

15:30-17:00

P. Michal Krajewski

17:00

V. LOSINY

15:30-17:00

P. Otto Sekanina

17:00

RAPOTÍN

17:15-18:15

P. Milan Palkovič

18:15

26. 3. 2021

SOBOTA

27. 3. 2021

RUDA/M

10:30-12:00

P. Otto Sekanina, P. Slawomir Sulowski
P. Michal Krajewski, P. Jiří Luňák

KVĚTNÁ
NEDĚLE

28. 3. 2021

ŠUMPERK

15:00-18:00

P. Slawomir Sulowski, P. Michal Krajewski,
P. Jiří Luňák, P. Otto Sekanina,
P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič
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BOHOSLUŽBY V DOBĚ VELIKONOČNÍHO TRIDUA
A O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 2021
FARNOST/
KOSTEL

KVĚTNÁ
NEDĚLE

ZELENÝ
ČTVRTEK

VELKÝ
PÁTEK

BÍLÁ
SOBOTA

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE

VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

17:00
Bludov

8:45

17:00

(12:00
křížová cesta
u kostelíčku)

18:30

8:45

8:45

Bohdíkov
Bohutín
Branná
Bratrušov
Dolní
Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Kopřivná
Loučná n Des.
Malá Morava
Nový Malín
Ostružná
Rapotín
Raškov
Rejchartice
Ruda n Mor.
Sobotín
Staré Město

7:30
7:30
8:00
10:30

------16:45

----16:30
16:45

---------

7:30
7:30
8:00
10:30

--7:30
--10:30

7:30

16::30

16:30

---

7:30

7:30

10:15
--11:15
9:45
11:15
10:30
---9:00
10:30
--9:00
11:15
9:30

18:15
------16:30
19:00
--19:00
----18:00
--18:00

18:15
----15:30
16:30
15:00
--19:00
----15:00
15:30
15:00

18:30
------18:30
21:00
--21:00
----21:00
--20:00

10:15
10:30
11:15
9:45
11:15:
10:30
11:00
9:00
10:30
15:00
9:00
11:15
9:30

10:15
----9:45
--10:30
--9:00
----9:00
11:15
9:30

7:00, 9:00,
10:30, 18:00

18:00

17:30

20:00

7:00, 9:00,
18:00

7:00, 9:00,
10:30

8:15
-----

17:00
-----

17:00
---

20:00
---

---

---

8:15
16:00
14:30

8:15
-----

Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Žárová

V den, kdy připravuji tyto tabulky, to vypadá, že postní doba v letošním roce bude jako minulý rok
„komplikovaná“. A tak prostě berte tyto tabulky s rezervou a sledujte aktuální informace na internetových
stránkách či na vývěskách u kostelů. Možná bude vše zakázáno, možná už nějak aspoň částečně povoleno,
nevíme…
Proto je opět na každém z nás, jak postní dobu „uchopíme“ osobně či v rodině a jak ji prožijeme. Na internetu se
za minulý rok objevilo spoustu dobrých stráněk či materiálů, abychom ten čas nepromarnili. Musíte zapojit
vynalézavost a hledat, hledat, hledat… způsoby, jak nezapomenout na Pána, když nejde svou víru prožívat
ve společenství s ostatními.
Stále máme naději, že se na svátky uvidíme aspoň v nějakém menším počtu v kostele, ne jako před rokem,
když jsme vše sloužili úplně sami. Musíme ale brát život, jaký je a počítat se vším. V každém případě duchem
jsme s vámi ve vašich rodinách, modlíme se za vás a přejeme, abyste svátky prožili ve zdraví a v pokoji přes
veškeré těžkosti. Přejeme hodně požehnání a radosti.
P. Slawomir

Tam&Tam – číslo 3, ročník 12, březen 2021

strana 19

NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

Setkání u Svatého Petra
Markýza se na chvíli odmlčela s pohledem upřeným na dopis, který držela v ruce. V domě vládlo naprosté
ticho. Potom pokračovala: „Když moje matka ovdověla, přestěhovala se do Říma ke svým rodičům, kde jsem tudíž
vyrůstala. Navštěvovala jsem gymnázium a lyceum. Dostalo se mi vzdělání ve víře, ale v letech strávených na lyceu
mě trápily pochybnosti. Toužila jsem se setkat s knězem, který by mi pomohl, ale nějak jsem nedokázala najít nikoho
vhodného.
Jednoho letního odpoledne roku 1922 jsem zašla s přítelkyní do baziliky Svatého Petra. Když jsem kráčela
pod mohutnými klenbami, touha setkat se s knězem, který by mi pomohl, se ještě znásobila. Oslovila jsem kostelníka,
ale ten mi řekl, že už je pozdě, kněží zpovědníci už odešli. ‚Za půlhodinu se bazilika zavírá,‘ dodal.
S přítelkyní jsme se tedy dál procházely po bazilice. Když jsem si prohlížela jedno z uměleckých děl, spatřila
jsem náhle před sebou kapucínského kněze. Přistoupila jsem k němu s prosbou, jestli by mě mohl vyslechnout. Otec
souhlasil a vešel do nedaleké zpovědnice.
Hned jsem mu řekla, že se nechci zpovídat, ale že bych jen potřebovala něco vysvětlit. Dlouho jsem si s ním
povídala. Jeho slova byla jasná a přesvědčivá, dostalo se mi skutečného povzbuzení. Když jsem vyšla ze zpovědnice,
řekla jsem své přítelkyni: ‚Ten řeholník je fakt moudrý. Počkejme tu na něj. Chci se ho zeptat, kde bydlí, abych
za ním mohla znovu zajít a popovídat si s ním.‘ V tu chvíli k nám přišel kostelník a prosil nás, ať už jdeme, protože
musí zavřít baziliku.
‚Čekáme na otce kapucína, je v téhle zpovědnici,‘ řekla jsem.
‚I on musí odejít, jinak riskuje, že tu stráví celou noc,‘ dodal kostelník. Šel ke zpovědnici, nadzdvihl závěs,
ale nikdo tam nebyl.
‚Už odešel,‘ řekl nám.
S úžasem jsem pohlédla na přítelkyni a zašeptala jsem: ‚Kdo ví, kudy mohl odejít?‘
Moje pochybnosti ve víře se ale vracely. A takového kněze, jako byl kapucín v bazilice svatého Petra, jsem
už nepotkala.
V létě následujícího roku jsem poprvé slyšela mluvit o otci Piovi a hned jsem zatoužila se za ním vydat.
Vzala jsem s sebou několik přítelkyní a tetu a vydaly jsme se na cestu. V malém klášteře v San Giovanni Rotondo
byla spousta lidí, mezi nimi i různé známé osobnosti.
Chodba ze sakristie do klauzury byla zaplněná návštěvníky, ale podařilo se mi zaujmout místo v první řadě.
Když otec Pio procházel kolem, zastavil se u mě. Podíval se mi do očí a s úsměvem řekl: ‚Giovanna, tebe já znám.
Narodila ses ve stejný den, kdy zemřel tvůj otec.‘
Den poté jsem šla k němu ke zpovědi. Jakmile jsem přistoupila, otec Pio mi požehnal a zvolal: ‚Dcero moje,
konečně jsi přijela. Čekal jsem na tebe mnoho let.‘
‚Otče, asi si mě s někým pletete,‘ odpověděla jsem.
‚Ne, nepletu se…, a ty mě znáš také,‘ dodal.
‚V San Giovanni Rotondo jsem poprvé,‘ zareagovala jsem. ‚Ještě před pár dny jsem nevěděla, že vůbec
existujete.‘
Otec Pio mi ale řekl: ‚Minulý rok v létě jsi přišla s přítelkyní do baziliky Svatého Petra a hledala jsi kněze,
který by ti pomohl rozptýlit pochybnosti ve víře. Potkala jsi kapucína, s nímž sis dlouho povídala. Ten kapucín jsem
byl já.‘
Po krátké pauze pokračoval: ‚Když ses měla narodit, Panna Maria mě přivedla do Udine, do vašeho paláce.
Byl jsem u smrti tvého otce a Panna Maria mi pak řekla, abych se o tebe postaral. Panna Maria mi tě svěřila a já teď
musím pamatovat na tvou duši.‘
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Když jsem to uslyšela, dala jsem se do pláče. Od té chvíle se stal otec Pio mým zpovědníkem i duchovním
vůdcem. Byl pro mě vším.“ Markýza Giovanna vstala a vložila popsaný list zpátky do psacího stolu. Její pohyby
byly pomalé, ale vznešené. Tvář jí zářila pokojem.

„Budeš při mém umírání“
„O několik let později,“ pokračovala markýza ve svém vyprávění, „mě otec Pio požádal, abych vstoupila
do františkánského třetího řádu, který je určen laikům. Kongregace, kterou založil sám svatý František, umožňuje žít
františkánskou spiritualitu, přestože člověk zůstává ve světě. Tato myšlenka se mi velmi zalíbila a otec Pio mě
na vstup sám připravoval.
Při vstupu do třetího řádu je zapotřebí vybrat si nové jméno. Otec Pio pro mě vybral jméno sestra Jacopa.
‚Tak ošklivé jméno,‘ říkala jsem si. ‚Nelíbí se mi. Dejte mi třeba jméno sestra Klára.‘
Ale otec zopakoval: ‚Budeš se jmenovat sestra Jacopa. Četla jsi životopis svatého Františka? Tato vznešená
římská dáma měla privilegium být u smrtelného lože světce z Assisi. Pamatuj si, že i ty budeš u mé smrtelné postele.‘
Ta slova jsem si zapamatovala, ale nepřikládala jsem jim velkou váhu.
V září 1968 jsem byla právě v Římě, když jsem zaslechla hlas otce Pia, jak mi říká: ‚Přijeď neodkladně
do San Giovanni Rotondo, protože odcházím z tohoto světa. Jestliže se opozdíš, už mě nespatříš.‘
Druhého dne jsem tam odjela, spolu s přítelkyní Margheritou Hamiltonovou. Ubytovaly jsme se nedaleko
kláštera. Setkala jsem se s otcem Piem a vyzpovídala se u něho. ‚Tohle je tvoje poslední zpověď u mě,‘ řekl mi.
‚Proč?‘ zeptala jsem se.
‚Protože přišla moje hodina. Odcházím,‘ odpověděl.
Po zpovědi jsem mu políbila ruku a nabídla jsem mu peníze na jeho dílo. ‚Nech si je, budeš je potřebovat,‘
řekl mi.
‚Mám dost peněz na zaplacení ubytování i na cestu do Říma,‘ odpověděla jsem. ‚To je pro vaši nemocnici.‘
‚Nech si je, dcero moje,‘ řekl. ‚Budeš muset zůstat v San Giovanni Rotondo ještě pár dní a ty peníze se ti
budou hodit.‘
Odpoledne jsem si s přítelkyní povídala o setkání s otcem Piem i o posledním rozhovoru s ním. Vzpomínala
jsem, jak jsem se stala františkánskou terciářkou, jak jsem přišla ke jménu sestra Jacopa a na slova, která mi otec
řekl: ‚Pamatuj, že budeš při mém umírání.‘
Ráno v neděli 22. září se otec po mši svaté cítil špatně, ale žádné poplašné zprávy o jeho zdravotním stavu
k nám nedošly. Avšak během noci se událo něco, o čem bych se neodvážila mluvit, kdyby to nebylo potvrzené
písemným svědectvím mé přítelkyně Margherity Hamiltonové.
Spaly jsme v jedné místnosti, ale já jsem nemohla usnout. Venku vyli psi. Nakonec jsem usnula. Nevím,
co se dělo potom, jestli to byl sen, zjevení nebo zda mi otec Pio umožnil zažít jednu ze svých obvyklých bilokací.
Najednou jsem se ocitla v cele otce Pia. Dokonale jsem si uvědomovala všechno, co vidím. Otec seděl v křesle a cítil
se špatně, těžce dýchal. Viděla jsem u něj otce Pellegrina a další bratry. Byli tam i dva lékaři. Všichni byli smutní a
neklidní, skláněli se nad knězem. V té chvíli jsem se probudila a vykřikla jsem: ‚Margherito, otec Pio umírá!‘
‚To není možné, vždyť odpoledne se cítil dobře, byl to jen zlý sen,‘ odpověděla mi.
‚Ne, ne, umírá, viděla jsem to,‘ trvala jsem na svém.
Vstala jsem a oblékla jsem se. Vyšla jsem na ulici a vydala se k náměstí před kostelem. Když jsem tam došla,
z kláštera vyšel jeden z řeholníků a řekl mi, že otec Pio právě zemřel.“

„Byl jsem pobouřený“
Populární italský zpěvák Gino Latilla, který byl jednou z hvězd italského hudebního nebe v padesátých
letech, mi též jednou vyprávěl kuriózní případ bilokace otce Pia. Prožil tuto výjimečnou zkušenost v roce 1962.
Nikdy předtím v San Giovanni Rotondo nebyl. Nechoval k otci Piovi žádné sympatie a smál se, když slyšel vyprávět
o všelijakých tajemných jevech v souvislosti se stigmatizovaným mnichem. Jde tedy o svědectví velmi skeptického
člověka, a proto má mimořádnou váhu.
Lattila mi vyprávěl: „9. června 1962 se měl ženit Luciano Rispoli (z nějž se později stala slavná osobnost
televizní obrazovky). Protože celá jeho rodina měla otce Pia ve velké úctě a jeho strýc s ním byl dokonce v osobním
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kontaktu, Luciano dostal privilegium oženit se v San Giovanni Rotondo, přičemž ho měl oddávat otec Pio osobně.
Abyste pochopili, jak obrovské štěstí Rispoliho potkalo, je třeba vzít v úvahu, kolik lidí podstupovalo náročnou cestu
na jih Itálie a museli setrvat v San Giovanni Rotondo dva až tři týdny – teprve pak měli šanci stigmatizovaného kněze
zahlédnout.
V té době už jsem slyšel o otci Piovi vyprávět, ale rozhodně jsem nepatřil k jeho obdivovatelům. U jezuitů
se mi dostalo racionální náboženské výchovy, nic mi neříkaly tajemné jevy, jako jsou dar bilokace, čtení myšlenek,
tajemná vůně, stigmata – záležitosti tak typické pro tohoto kapucína. Proto jsem nikdy v San Giovanni Rotondo nebyl
a nebyl jsem zrovna nadšený z toho, že tam musím jet.
Vyjeli jsme 7. června. V autě byl se mnou i ženich. Z pouhé zvědavosti jsem se druhý den rozhodl jít na mši
svatou, kterou otec celebroval v pět hodin ráno. Překvapilo mě, že jsem v tak časnou hodinu našel kostelík plný
věřících. Zúčastnil jsem se bohoslužby, která byla velice dlouhá, ale otec Pio ji sloužil velmi soustředěně.
Hned po mši jsem s Rispoliho rodinou zašel do sakristie, kde bylo možné se s otcem setkat a přijmout jeho
požehnání. Otec Pio si svlékl liturgický oděv, v němž sloužil mši svatou, a zaklekl do rohu sakristie. Modlil se
na klekátku a tvář měl ukrytou v dlaních. Bylo zřejmé, že je hluboce usebraný.
V sakristii panovalo naprosté ticho. Bylo nás tam asi patnáct, někdo držel za ruku dítě. Čekání bylo dlouhé,
začal jsem být unavený. Chápal jsem, že se otec modlí, a věděl jsem, že modlitba je důležitá věc, ale myslel jsem
také na desítky lidí, kteří na něho čekali v kostele, aby se s ním mohli setkat. Říkal jsem si, že Bohu by se možná
líbilo víc, kdyby šel za těmi lidmi a vyslechl je.
Náhle se to dítě vytrhlo z rukou svého otce a v prosté nevinnosti přistoupilo k otci Piovi. Možná se dotklo
jeho oděvu, možná jen způsobilo hluk. Otec Pio se prudce obrátil a hlasitě zaprotestoval: ‚Nechte mě, prosím,
na pokoji!‘
To mě zaskočilo. Slyšel jsem, že umí být občas mrzutý, ale netušil jsem, že má něco i proti dětem. Na mysl
mi přišel úryvek z evangelia, kde Ježíš říká: ‚Nechte maličké přicházet ke mně.‘ Tenhle je naopak od sebe odhání,
říkal jsem si pro sebe. Byl jsem pohoršen a nedokázal jsem déle čekat. V tichosti jsem odešel a nechal tam své přátele.

„Nechtěl jsem se s ním setkat“
Po celý den jsem o tom s přáteli zlostně polemizoval. Rispoliho příbuzní, velcí obdivovatelé otce Pia,
řeholníka bránili. Já ho ale kritizoval i za to, že se hodiny vymodluje, zatímco chudáci lidé musejí celé dny čekat,
aby se s ním mohli na okamžik setkat.
‚Cílem jeho působení je spása duší,‘ vysvětlil mi mírně Rispoliho strýc, který znal otce celá léta. ‚On dobře
ví, kdy je dobré někoho přijmout, a kdy je dobré ho nechat čekat, aby se zamyslel nad vlastním životem. Bude-li
chtít, můžeš se s ním setkat už zítra. Nic tu není jen dílem náhody.‘
Slova toho pána mě oslovila. Neustále se mi vracela na mysl jeho věta: ‚Bude-li chtít, můžeš se s ním setkat
už zítra.‘ Vnímal jsem ji však jako ohrožení, měl jsem téměř strach.
‚Ale já se s otcem Piem nechci setkat, nemám mu co říct,‘ opakoval jsem si. Prožil jsem neklidnou noc. Ráno
jsem vstával časně a připravoval se na tu slávu.
Rispoli dostal jako svatební dar i filmovou kameru. Věděl, že s ní umím zacházet, a proto mě požádal, abych
svatební obřad nafilmoval. ‚Rád bych měl na slavnost vzpomínku a jen ty to dokážeš dobře natočit,‘ řekl mi.
‚Velmi rád,‘ odpověděl jsem.
Připravil jsem si kameru a nevěstu jsem svým autem přivezl před kostel. Chvíli jsem tam čekal a pak jsem
vešel do kostela, abych byl připravený začít filmovat od samého začátku. Napadlo mě, že nejlepším místem
pro nafilmování vstupu svatebního průvodu bude kůr vzadu v kostele, kde jsou obvykle umístěné varhany. Hledal
jsem schody nahoru. Pod kůrem byly dvoje dveře, jedny vpravo a druhé vlevo. Vybral jsem si ty vlevo. Vyšel jsem
po schodech a ocitl jsem se na chodbě. Popošel jsem a zkusmo otevřel jedny dveře. S úžasem jsem zjistil, že stojím
před otcem Piem. Hned jsem si vzpomněl na větu: ‚Bude-li chtít, můžeš se s ním setkat už zítra.‘
Otec Pio seděl ve svém starém křesle. V místnosti bylo cítit zápach fenolu. Jakmile jsem se ocitl ve dveřích,
otec mě probodl svým pohledem. Nebyl to pohled vyčítavý, ale spíš tvrdý, přísný, který mi pronikal až do morku
kostí. Lekl jsem se, ale zároveň jsem byl fascinován. Trpěl jsem a současně prožíval velké štěstí. Nevím, jak dlouho
na mě mlčky hleděl. Konečně mocným hlasem řekl: ‚Co tu děláš?‘
‚Hledám varhany.‘
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‚A to je hledáš tady?‘ řekl. A velitelským hlasem dodal: ‚Odejdi, jdi pryč!‘
Vyšel jsem ven, zavřel dveře a běžel jsem pryč. Cítil jsem, že mám rozpálenou tvář, jako bych byl delší dobu
vystaven ohni. Pokračoval jsem v chůzi. Sešel jsem dolů jedním schodištěm, vystoupil druhým a snažil jsem se
zorientovat, zjistit, kde by mohl být ten kůr s varhany. Byl jsem nervózní, protože jsem se bál, že novomanželé už
vešli do kostela a já jsem je nenatočil. Znovu jsem otevřel nějaké dveře a zase jsem se ocitl před otcem Piem. ‚Ještě
jsi tady?‘ řekl. ‚Co ode mě chceš?‘ Jeho tvář však byla tentokrát klidná, téměř se usmíval.
‚Promiňte,‘ řekl jsem a odešel.
‚Pokud je oddávající kněz ještě tady, znamená to, že slavnost ještě nezačala,‘ řekl jsem si a znovu jsem začal
hledat varhany.“

„Jdi a nikdy nedělej nic zlého“
„Jelikož jsem kůr nedokázal najít, sešel jsem po schodech do kostela na místo, odkud jsem vyšel, ale skončil
jsem na další chodbě. Otevřel jsem dveře a potřetí jsem se ocitl před otcem Piem. Byl tam spolu s několika mladými
lidmi a usmíval se. Mladí mě poznali. ‚To je přece Gino Latilla, ten, co zpívá v rádiu,‘ říkali. Otec se usmíval a
přitakával: ‚Aha, v rozhlase, v rozhlase…‘
Přistoupil ke mně, pohlédl mi znovu do očí, jako to udělal před chvílí ve své cele, a i tentokrát jsem pod jeho
pronikavým pohledem prožíval nepopsatelné pocity. Měl jsem dojem, že se mi točí hlava, nebo že někdo točí se
mnou. Potom otec Pio zvedl ruku v poloviční rukavici a třikrát mě udeřil do temene hlavy. Nebyla to pohlazení,
ale rány, mocné údery, jako by mi chtěl něco připomenout. ‚Jdi, nikdy nedělej nic zlého a nikoho se neboj,‘ řekl
velmi něžně.
Když se jeho ruka dotkla mé hlavy, pocítil jsem mrazení po celém těle. Otřásl jsem se a vzpomněl si
na novomanžele. ‚Musím už jít,‘ řekl jsem si. Běžel jsem pryč, prošel jsem další chodbou a konečně jsem vešel
do kostela. Ale tam už nikdo nebyl. Rozhlédl jsem se zmateně kolem sebe a uvědomil jsem si, že svatba už skončila.
Ale to přece nebylo možné! Od chvíle, kdy jsem začal hledat varhany, uplynulo pět, možná šest minut,
zatímco mše svatá se svatbou musela trvat alespoň hodinu. Mimo to byl otec Pio nahoře v klášteře, viděl jsem ho
třikrát po sobě, nemohl tedy oddávat. Spěchal jsem ven z kostela a našel jsem Rispoliho příbuzného: ‚Kde jsi byl?
Všude jsme tě hledali,‘ řekl mi s výčitkou v hlase. ‚Neměl jsi odvážet novomanžele do hotelu?‘
‚Ano,‘ odpověděl jsem, ‚kde jsou?‘
‚Čekali tu na tebe ještě před chvilkou, ale pak odjeli jiným autem.‘
‚A svatba?‘ zeptal jsem se.
‚Ta už dávno skončila,‘
‚A kdo oddával?‘
‚Přece otec Pio,‘ zněla odpověď.
Stál jsem tam jako hlupák. Hleděl jsem na novou kameru ve své ruce, kterou jsem měl obřad natočit. Co se
mi to stalo? Co jsem celou tu dobu dělal? Kde jsem byl? A otec Pio? Skutečně jsem ho viděl, nebo se mi to jen zdálo?
Jak mohl být v klášteře, kde jsem ho osobně viděl, a zároveň oddávat Rispoliho? Všechny tyto otazníky mi vířily
v hlavě a já si na ně neuměl odpovědět. Rozbolela mě z toho hlava. Byl jsem v absurdní situaci, ale zároveň jsem si
byl jistý, že jsem bdělý, při smyslech a mám se pod kontrolou.
Přijel jsem do hotelu, kde se už konala hostina. Všichni mi začali vyčítat, proč jsem slavnost netočil.
Lucianův strýc, přítel otce Pia, mi řekl: ‚Jaké to bylo?‘
‚Co máte na mysli?‘ zeptal jsem se podezřívavě.
‚Viděl jsi otce Pia?‘ zeptal se pobaveně.
‚Tak vy něco víte, mluvil jste s ním?‘
‚Ne, nemluvil jsem s ním. Celé roky se k němu nemohu dostat.‘“
Latilla uzavřel: „Toto je moje zvláštní a nevysvětlitelná zkušenost s otcem Piem. Od té doby jsem ho už
nespatřil, ale jsem s ním v neustálém kontaktu. Je v mém životě pořád přítomný. Než cokoli udělám, vždycky ho
prosím o radu. Neměl jsem jednoduchý život. Zažil jsem zklamání, zmařené naděje i porážky. Otec Pio mě neobdařil
radostmi a výhodami, ale byl mi pořád nablízku, tím jsem si jist.“
pokračování příště
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