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Zdravím z Hanušovic a krásného okolí. 

Bude to už skoro rok od mého nástupu do farnosti 

Hanušovice a úvodník píší poprvé. Zvykli jsme si, 

že se teď hodně mluví a píše o pandemii, a to už 

delší dobu. Snad to – věřme – pomine. K tomu, 

co jsme prožívali, připojím slovíčko. 

Hned na začátku, kdy to vypuklo 

opakovaně, městský rozhlas – většinou náš pan 

starosta – vyzýval k opatrnosti. Bylo tam cítit 

velkou starost o seniory – že se děti a vnoučata 

mají v první řadě postarat o své dědečky 

a babičky, a kdo by neměl zajištěnou pomoc 

blízkých, ať se přihlásí na městský úřad a bude 

o něho postaráno.  

Tehdy se mi vybavila situace z polských 

válečných dějin při likvidaci varšavského ghetta. 

Těsně před likvidací Němci pozvali židovské 

představenstvo, židovskou správu, a nařídili 

na každý den připravit k transportu 6 000 lidí. 

Samozřejmě židovská správa nesouhlasila, 

odmítali… jak rozhodnout, koho určit, koho 

nechat? Němci jim „poradili“, aby dali děti a staré 

lidi nad 60 let a kvóty splní (na jiných místech se 

tímto pravidlem řídili). A tehdy zazněl výrok 

předsedy židovské správy: „DĚTI, STARÉ – 

VŽDYŤ TO JE TO NEJCENĚJŠÍ, CO 

MÁME!!!“ A žádné kvóty nebyly.  

 

 

Jsem rád, že s námi, s národem to není tak 

zlé, a mnozí senioři i z jiných obci hlásili – nic 

nám nechybí, je o nás postaráno – dáme lístek 

(a peníze) a nákup nám donesou ke dveřím. Bohu 

díky! Je to dobrý znak.  

K měsíci červnu bych rád připomněl slova 

jedné krásné písně, která bohužel nebyla zařazená 

do kancionálu „Ze všech srdci, která bila v hrudi“. 

Obsahuje radu pro nás a naše rodiny, připomíná 

úctu k Božskému Srdci Páně. Sedmá sloka 

připomíná přísliby dané sv. Markétě. „Tys slíbil 

požehnání Páně, zdar hojný pokoj domům všem, 

kde úcta k Tvému Srdci vzplane jak oheň mocným 

plápolem. Nuž, buďtež naše domy chrámy, 

kde Srdce Tvé má věčný stan, svou láskou 

zůstávej vždy s námi, zlé odvracej od našich 

bran.“ Sloka osmá pokračuje: „Kde Srdce 

Ježíšovo vládne svou pravdou, láskou, pokojem, 

tam všecko po Bohu jen prahne a slyne ctnosti 

rozvojem. Buď tedy Srdce Spasitele, buď vládcem 

našim rodinám, náš zákon buď Tvé přání vřele, 

nás cil vzlet k věčným výšinám!“ 

Tak ať naše rodiny v měsíci červnu 

nezapomínají na Božské Srdce Páně! A chcete-li 

si píseň spolu zazpívat, jste zváni do Hanušovic!  

S pozdravem P. Artur Górka 

 

 

1. červen  památka Panny Marie, Matky církve 

3. červen  památka sv. Karla Lwangy a druhů, 

  mučedníků 

4. červen  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího  

  a věčného kněze 

5. červen  památka sv. Bonifáce, biskupa  

  a mučedníka 

7. červen  Slavnost Nejsvětější Trojice 

11. červen  Slavnost Těla a Krve Páně 

9. červen  10. neděle v mezidobí 

 

 

 

13. červen  památka sv. Antonína z Padovy, 

  kněze a učitele církve 

14. červen  11. neděle v mezidobí 

19. červen  Slavnost Nejsvětějšího Srdce  

  Ježíšova 

20. červen  Památka neposkvrněného srdce  

  Panny Marie 

21. červen  12. neděle v mezidobí 

24. červen  slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

28. červen  13. neděle v mezidobí  

29. červen  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

30. červen  svátek Výročí posvěcení katedrály 
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MŠE SVATÁ V. 
 

 

Příprava na evangelium 

„Svatost evangelia vyžaduje přípravu,“ říká liturgická kniha. Když se totiž v církví hlásá evangelium, 

je přítomen sám Kristus, který mluví ke svému lidu. 

Příprava kadidla 

Pokud se užívá kadidlo, ten, kdo 

bohoslužbě předsedá, nasype a požehná 

kadidlo. Kadidlo je tímto gestem vyňato z 

běžného používání a určeno pro posvátné 

účely. Žehná se pouze jednoduchým 

znamením kříže beze slov; předkoncilní 

formule byla nevhodná, protože se obracela 

ke kadidlu jako k něčemu živému, církev se 

ji proto rozhodla dále nepoužívat. 

Příprava služebníka evangelia 

Služebník, který bude hlásat 

evangelium, je na tento úkol připraven 

požehnáním nebo modlitbou. 

Na žádost jáhna (v jeho nepřítomnosti při biskupské mši kněze) ten, kdo bohoslužbě předsedá, říká: „Ať ti 

Bůh očistí srdce a ústa, abys dobře zvěstoval jeho svaté evangelium, a ať ti k tomu dá své + požehnání.“ V požehnání 

se jasně vyjadřuje, že hlásání evangelia není výkonem člověka, ani výsledkem jeho technické přípravy, ale že závisí 

jen a jen na přítomnosti Boha v životě svého služebníka; a že tuto přítomnost církev vyprošuje. 

Příprava knihy evangelií 

Je velmi vhodné, aby se o slavnostních příležitostech používal krom lekcionáře také evangeliář. Ten byl 

přinesen ve vstupním průvodu a položen na oltář. Nyní jej jáhen (v jeho nepřítomnosti kněz) s úctou vezme z oltáře 

a slavnostně nese k ambonu. V průvodu před ním jde kadidlo a dvě rozžaté svíce. Tato znamení, převzatá 

ze starověkého císařského ceremoniálu, naznačují přítomnost vládce světa – Krista – ve svém slově. Průvod, který 

jde od oltáře k ambonu, odkazuje na příchod Ježíše, vtěleného Božího slova, mezi lidi. 

Příprava shromážděného Božího lidu 

Prvním momentem přípravy je 

společný zpěv zpěvu před evangeliem – 

aleluja s biblickým veršem, v postní 

doby pouze verše. Tento zpěv zde není 

k tomu, aby doprovodil průvod 

evangeliáře k oltáři, ale je to samostatný 

a důležitý moment. 

Sekvence, která je kromě dní 

Zmrtvýchvstání Páně a Seslání Ducha 

Svatého nezávazná, se zpívá 

před Aleluja. 

Nepředpokládá se, že by byl 

tento zpěv nahrazen jiným, podobně 
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jako se to nepředpokládá u žalmu. Zvyk v českých a německých zemích zpívat místo alelujového zpěvu písničku či 

sloku písně není úplně správný. 

Dalším momentem přípravy je náš společný tělesný postoj: Znamením kříže na čele, ústech a srdci je gestem, 

jímž prosíme, aby hlásané Slovo osvítilo naši mysl, očistilo srdce a otevřelo ústa k Boží chvále. 

Evangelium 

Apoštol Pavel tvrdí, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Hlásání evangelia 

– dobré zprávy o životě, poselství, smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše - je proto vrcholem bohoslužby slova.  

Na ně předchozí čtení připravují a k němu směřují. Aby mimořádné postavení evangelia v bohoslužbě slova 

zvýraznily, používají liturgické knihy pro neevangelní úryvky sloveso „číst“, zatímco pro evangelium sloveso 

„hlásat“. Světla, kadidlo, pozdrav - to vše odkazuje na skutečnost, že nyní je to skutečně vzkříšený Ježíš, který mluví 

ke svému lidu. 

Z úcty ke Kristu proto při evangeliu všichni stojí, otočeni celým tělem směrem k ambonu. 

Evangelium o nedělních mších 

Pro neděle jsou úryvky evangelia rozděleny do tříletého cyklu: první rok se čte převážně z evangelia podle 

Matouše, druhý rok hlavně z evangelia podle Marka, třetí rok především z evangelia podle Lukáše. 

Odpověď na slyšené Boží slovo 

Aklamace 

Po skončení evangelia jáhen či kněz zvolá: „Slyšeli jsme slovo Boží“ a všichni odpoví: „Chvála tobě, Kriste“. 

Tato chvála Pána za jeho slovo se do římské liturgie dostala ve středověku z liturgie galikánské. 

Jáhen či kněz políbí knihu na místě textu evangelia a potichu se modlí: „Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí 

od hříchů.“ Pokud mši předsedá biskup, jáhen či kněz může knihu k políbení donést jemu. Políbení vyjadřuje úctu 

k Božímu slovu – kdysi evangeliář uctívali políbením všichni přítomní duchovní. Modlitba, která polibek doprovází, 

naznačuje, že je to slovo evangelia, slyšené a 

přijaté, které má moc očistit nitro každého z 

nás. Tato modlitba se do římské liturgie 

dostala až s misálem vydaným po 

tridentském koncilu, do té doby se používaly 

různé modlitby středověkého zaalpského 

původu nejčastěji spojujíce evangelium a 

myšlenku pokoje. 

Požehnání evangeliářem 

V případě, že bohoslužbě slova 

předsedá biskup, může při slavnostních 

příležitostech požehnat evangeliářem. 

Požehnání knihou evangelií se dostalo 

do římské liturgie z Východu po Druhém 

vatikánském koncilu: nejprve do bohoslužeb 

papežských a skrze ně do mše biskupské. 

převzal P. Jiří Luňák 

„Proč stále znovu čteme Evangelium? Abychom se ho naučili nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, 

protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím 

Krista.“ 

papež František 
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JOSEF Z ARIMATIE,  

ČLEN ŽIDOVSKÉ VELERADY 

V městě Šumbarku, 

ve dvanáctém roce panování Václava z Hrádečku 

Josefe, 

doba velikonoční skončila, Ježíš 

vystoupil ke svému Otci a seslal nám 

svého Ducha, Přímluvce a Utěšitele. 

Přesto stále ještě musím myslet 

na všechno, co tomu předcházelo, 

především na Ježíšovu smrt. Tehdy poprvé 

se evangelisté zmiňují o Tvé osobě. 

Teprve ve chvíli, kdy Ježíš zemřel, 

přicházíš Ty. Jdeš opačným směrem než 

všichni ostatní, kteří v hrůze prchají pryč 

z Golgoty. Ty jdeš kříži vstříc.  

Až dosud jsi své sympatie k Ježíši 

úspěšně skrýval. Byl jsi bohatý a vážený 

muž. Byl jsi moudrý, nejenom vzdělaný, 

a své přednosti jsi dokázal uplatnit v praxi. 

Dařilo se Ti v obchodě, který utěšeně 

vzkvétal. Snad právě proto jsi byl vybrán 

do židovské rady. Mezi všemi těmi farizeji 

a saduceji, kteří se neustále přeli o malicherné problémy v Tóře a ústním podání, musel být také někdo jako Ty, jinak 

by rada vůbec nemohla fungovat. Muž činu, který planě nefilosofuje, ale vždy udělá, co je potřeba. Stejně ses 

zachoval toho smutného dne v předvečer velikonočních svátků. 

Ježíš zemřel na kříži a jeho mrtvé tělo čekal osud potrestaných zločinců – pohřbení do společného hrobu 

beze vší úcty a piety. Ta představa Tě jako pravověrného Žida vyděsila natolik, že ses rozhodl jednat. Nedbal jsi 

na pravděpodobný posměch, ztrátu úcty i obchodních zisků a veřejně ses přihlásil k mrtvému Mesiáši. Jako vždy sis 

věděl rady. Domluvil ses s nevyzpytatelným Pilátem i hlídkujícími vojáky a připravil Ježíšovo tělo k urychlenému 

pohřbu. 

Byl to nejhorší obchod, jaký jsi kdy udělal. Kromě velkého množství myrhy a aloe jsi musel zaplatit nemalé 

úplatky, nakonec jsi přišel i o vlastní hrob. Snad poprvé ses na výhodnost obchodní transakce ani v nejmenším 

neohlížel. Tváří v tvář skutečnosti smrti jsi uvažoval zcela jinak než v celém předchozím životě. Ježíšův život Tě 

zaujal, ale teprve jeho smrt z Tebe učinila jeho vyznavače. 

Když jsi ke hrobu ve své zahradě s námahou přivalil vchodový kámen, určitě jsi netušil, co se stane za pouhé 

tři dny. Přesto měl Tvůj čin hluboký symbolický význam. Mohl ses směle vzdát vlastního hrobu, protože ho nebudeš 

– stejně jako nikdo z nás – již potřebovat. Ježíš zvítězil nad smrtí tak důkladně, že ztratila svou moc i nad námi. 

Nikdo z nás ve svém hrobě nezůstane. 

Pavel Obluk 

 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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Spolek Obnova kulturního dědictví údolí Desné Vás 

srdečně zve na tradiční Pouť lidí dobré vůle, která se bude 

konat  

v neděli 21. 6. 2020 v 15.00 hod. na Štolnavě 

Chceme společně poděkovat za ukončení pandemie 

koronaviru a vyprosit u patronů sv. Jana a Pavla příhodné počasí 

a dobrou úrodu.  

Těšíme se na společné setkání s lidmi, kteří mají toto 

místo rádi stejně jako my.   
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KAREL SMĚŠNÝ 
 

 

Jistě nejeden pozorný čtenář zaznamenal, 

že už téměř dva roky se něco děje kolem 

kostelíčka Božího Těla nad Bludovem. 

O tom, jaké záměry má s tímto místem 

Spolek pro Kostelíček Božího Těla, co vše 

se zde dále plánuje a jak k obnově tohoto 

místa můžeme přispět i my, se dovíme 

v rozhovoru s panem Karlem Směšným 

z Bludova, který je s tímto spolkem úzce 

spjat. 

V úvodu našeho rozhovoru prosíme 

o Vaše krátké představení.   

Když jsem se v roce 1977 podíval na svět, 

rodiče měli jasno – tohle bude Karel. 

Jméno se totiž v rodině mé maminky 

objevovalo v posledních generacích 

docela často, konkrétně 3x, já jsem tedy ten čtvrtý v pořadí. Jsem ženatý a máme s manželkou Veronikou dva šikovné 

chlapce. A má práce? Ta je i mým koníčkem – pracuji v oblasti internetového marketingu.  

Mohl byste nám nejprve přiblížit historii kostelíčka Božího Těla nad Bludovem?  

Ano, velmi rád. Co dnes víme jistě, je fakt, že k tomuto magickému místu v lesích mezi Bludovem a Hrabenovem 

putovali poutníci už před skoro 500 lety. První oficiální zmínka pochází z roku 1553. Kostelíček zde však 

pravděpodobně stál již dlouho před tímto datem. Lze předpokládat, že byl založen dokonce už koncem 14. století. 

V této době byla totiž i celá řada dalších sakrálních staveb zasvěcována právě Božímu Tělu. Tenkrát ale nešlo 

o podobu kostelíčka, jak jej známe dnes. Poutní místo se rozvíjelo postupně, pravděpodobně od menší dřevěné stavby 

ke kamennému kostelíku se dvěma oltáři. Právě kamenný kostel v místě současné stavby prokazatelně stál už koncem 

17. století, kdy zde během bohoslužeb přistupovalo ke svatému přijímání až 600 poutníků. To je dle mého názoru 

jasný fakt svědčící o veliké úctě lidu k tomuto místu.   

A pak tu máme léta 1719-1724, kdy proběhla přestavba kostela do podoby, v jaké jej známe dnes. V roce 1855 pak 

postihla celý kraj epidemie cholery. Ta polevila až na svátek sv. Rozálie. Ostatně od této doby se vždy na svátek této 

světice koná u kostelíčka druhá pouť.  

A jak to bylo s kostelíčkem dál?  

I na toto poutní místo dolehly 

josefínské reformy a v roce 1784 byl 

kostelíček formálně zrušen. Budova 

kostela měla být dokonce vydražena 

a zcela zbořena. Toto rozhodnutí 

vrchnosti se ale našim předkům 

pochopitelně vůbec nelíbilo. Domluvili 

se tedy, že budou dražbu bojkotovat. 

Nového majitele se nakonec podařilo 

získat až ve třetím kole dražby, avšak 

zájemce částku záměrně neuhradil, aby 

byl získán čas pro záchranu kostelíčka. 

To se opravdu podařilo a stavba byla 
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uchráněna před demolicí. Poutní místo však dále pustlo až do roku 1835, kdy započaly práce na obnově kostela podle 

původní podoby. Znovu vysvěcen byl pak kostelík v roce 1837. Kdyby nebylo nebojácnosti tehdejších Bludovanů, 

kostelíček by dnes již v podobě, v jaké jej známe, neexistoval.  
„Kosteléček“, jak se tomuto místu lidově říká, je oblíbeným místem mnoha poutníků i turistů a je zajímavý tím, 

že spojuje Bludov, Šumperk, Hrabenov, Rudu a také Chromeč.  

Jaký máte k tomuto místu vztah Vy osobně a proč jste se rozhodl společně s dalšími založit Spolek 

pro Kostelíček Božího Těla? 

Zde je třeba zmínit, že velkou zásluhu na založení spolku má náš pan farář Otto Sekanina, který vznik inicioval 

v rámci farní rady. Rozhodli jsme se spolek založit ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že právní forma spolku má dnes 

mnoho výhod při čerpání potenciálních dotačních titulů, při jednání s úřady atd. Druhým důvodem je oddělení správy 

poutního areálu od farnosti. V rámci spolku máme své vlastní předem dané povinnosti. O to méně starostí se správou 

kostelíčka pak má otec Sekanina i celá farní rada. A jaký je můj osobní vztah ke kostelíčku? Toto místo jsem si 

zamiloval už za mého mládí. Hodně zde čerpám sílu a cítím, že je třeba kostelíček zachovat i pro další generace. 

Prosme o Boží požehnání, ať se toto podaří.  

Dočetla jsem se, že Spolek pro Kostelíček Božího Těla se hlásí k dávné tradici Spolku svaté Rosálie v Bludově. 

Povězte nám něco o tomto spolku a návaznosti současného spolku na tento.  

Spolek sv. Rosálie pro nás bude vždy velkým vzorem. Byl založen v roce 1901 s cílem postarat se o kompletní správu 

a údržbu celého poutního areálu. Jen do začátku první světové války udělali členové spolku u kostelíčka obrovský 

kus práce. Byla položena nové dlažba, voda z nedaleké studánky byla přivedena ke kapličce Panny Marie, zřízena 

byla křížová cesta a proběhly další dílčí opravy. V této době zažíval kostelíček velký nápor poutníků a sláva tohoto 

poutního místa byla veliká i mezi světovými válkami. Například na pouť Božího Těla v roce 1919 bylo napočítáno 

asi 4000 poutníků z širokého okolí. V roce 1922 byl v rámci činnosti spolku pořízen nový zvon, který je ve zvonici 

dodnes. O pět let později spolek opravil také fasádu kostela. Roku 1935 pak proběhla přístavba sakristie s obytnou 

místností v patře. Členové ve své činnosti pokračovali až do roku 1948, kdy se moci chopila KSČ a spolek násilně 

rozpustila. Často vzpomínám na tehdejší členy, kteří ani v těžkých dobách obou světových válek nedali 

na „Kostelíček“ dopustit a stále o něj s láskou pečovali. O co my dnes máme snadnější práci, kdy nám v obnově 

nebrání ani politické zřízení, ani válečný stav. Stejně jako tehdy i nyní jsou mezi našimi členy též lidé z okolí. Myslím 

si, že jako je toto poutní místo otevřeno pro všechny poutníky, tak i péče o kostelíček nemusí být jen a pouze v režii 

bludovských farníků. Osobně znám spoustu lidí z Hrabenova, Rudy nad Moravou nebo Šumperka, kterým kostelíček 

učaroval, a v naší činnosti nás rádi podporují. 

Kdy byl Spolek pro Kostelíček Božího Těla založen a jaké má priority a cíle? 

Spolek byl založen 11. června 2018 s cílem 

pečovat o toto poutní místo, dále jej 

zvelebovat a zprostředkovat krásu tohoto 

výjimečného areálu lidem ze širokého okolí. 

Stále je mnoho lidí, kteří toto místo neznají, 

a já si myslím, že je to veliká škoda. Ptáte se 

na cíle. Aktuální je pro nás oprava varhan, 

kterou připravujeme v horizontu dalších let. 

Jde o finančně velmi náročný projekt, 

na kterém budeme spolupracovat s památkáři 

a dalšími zainteresovanými subjekty. Dalším 

připravovaným projektem, na kterém nyní 

aktivně pracujeme, je revitalizace 

prostranství u kapličky Panny Marie. Hotovo 

by mělo být během příštího roku. 
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Jakým způsobem rozšiřujete povědomí o samotném spolku a potažmo i ke kostelíčku? 

Každoročně na tomto místě pořádáme poutě k Božímu Tělu i ke sv. Rozálii. Staráme se jak o zviditelnění poutí 

v rámci širšího okolí, tak i o vlastní doprovodný program v přilehlém areálu. Do dění u kostelíčka se snažíme 

zapojovat i ostatní bludovské spolky. S organizací poutí nám pomáhají třeba bludovští skauti nebo místní sbor 

dobrovolných hasičů. Na bludovské faře také pořádáme každou první neděli v měsíci pravidelné farní kavárny 

pro všechny, kteří naší práci fandí a chtějí přispět na dobrou věc. Také mi dovolte pozvat všechny čtenáře TamTamu 

na pouť ke cti a slávě Božího Těla, která se letos koná v neděli 14. června. Rádi vás uvidíme i ve farní kavárně, kterou 

připravujeme na první červencovou neděli od 10 do 12 hodin. Kromě finančních darů jsou pro nás tyto aktivity 

hlavním zdrojem příjmů, ze kterých následně financujeme opravy.  

Co by pro to mohli udělat ostatní, např. čtenáři tohoto rozhovoru? 

Jak jsem už nastínil, podpora našeho spolku je 

jednoduchá a veskrze příjemná – stačí čas od času 

navštívit zmíněnou farní kavárnu, dát si skvělé 

kafe, ochutnat naše dezerty a přispět dle svého 

uvážení na kostelíček. Stejně tak jsme rádi 

za všechny poutníky, kteří dorazí každý rok 

na obě pouti a zakoupí si cokoli v našich stáncích, 

které s pomocí našich šikovných dobrovolníků 

provozujeme. Uvítáme i hospodyně, které by nám 

čas od času upekly nějakou dobrotu, kterou pak 

za dobrovolný příspěvek nabídneme poutníkům 

u kostelíčka nebo na poutích v Bludově, případně 

během farních kaváren. Jsme také velmi vděčni 

za vaše modlitby, protože jak se správně říká: 

„Bez Božího požehnání marné každé lidské 

namáhání.“ 

Všímavý poutník zaznamenal v okolí kostelíčka různé změny. Co vše jste spravili, změnili v exteriéru, kde 

změny každý vidí, a co v interiéru, kde to zaznamenají jen účastníci mší, protože kostelíček je jinak uzavřen?  

V interiéru jsme prozatím nerealizovali žádné zásadní změny, tou největší bude celková rekonstrukce varhan. 

V minulém roce jsme provedli opatření k postupnému odvlhčení kostelíčka, dešťová voda ze střechy je již svedena 

mimo kostel.  

Plánujete kostelíček nechat otevřený k nahlédnutí např. v letních měsících (samozřejmě s nějakou pevnou 

mříží)? 

Do budoucna to nevylučujeme, myšlenek na toto téma je několik, ale prozatím jsme se nerozhodli.  

Když jsme u těch plánů, co vše dalšího plánujete? 

Kromě rekonstrukce varhan a revitalizace venkovního prostoru kolem kapličky se chceme v budoucnu zaměřit 

na rekonstrukci podlahy kostela, dílčí údržbu kapličky Panny Marie, fasádu kostela, čeká nás také péče o vzrostlé 

a pomalu prosychající lípy v celém areálu. 

Čím byste povzbudil čtenáře na závěr?  

Je to jednoduché. Máte problémy, čeká vás důležité životní rozhodnutí nebo si nevíte rady, jakým směrem se v životě 

dál vydat? Udělejte si osobní pouť ke kostelíčku. Věřím, že pokud zde své těžkosti v pokoře odevzdáte, začnou se 

dít věci. Zkuste to, třeba budete překvapeni. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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BLUDOV A SV. ROZÁLIE  

 

Sv. Rozálie je v našem regionu již přes sto šedesát let zvlášť vroucně 

uctívána v kostelíčku Božího Těla v lesích nad Bludovem („v kosteléčku“). 

Ten je ovšem podstatně starší, než místní úcta ke sv. Rozálii – první písemná 

zpráva o kostelíčku je z roku 1553, postaven ale byl zřejmě už koncem 14. 

století. 

V létě 1855 propukla v celém kraji cholera, nevíme, co bylo její 

příčinou. V Bludově začala řádit 5. srpna, trvala 56 dní, poslední člověk na ni 

zemřel 30. září 1855. Celkem na ni v Bludově za necelé dva měsíce zemřelo 

108 lidí. Celkem za celý rok 1855 zemřelo 187 osob. (Pro srovnání: v roce 

1854 zemřelo 52, v roce 1856 50 lidí.) Cholera tedy byla skutečně hrozná. 

Umírali novorozenci i osmdesátiletí starci, vymíraly i celé rodiny. Rok byl 

úrodný, na polích stálo krásné obilí, bylo plno ovoce, ale nebyl dostatek lidí, 

kteří by úrodu sklízeli. Kostelníci prý už ani nezvonili umíráčkem, aby se lidé 

nelekali. 

V nejtěžší chvíli se tehdy lidé obrátili k Bohu a zavázali veřejným 

a slavným slibem sebe i své potomky, že svátek toho světce či světice, na jehož 

svátek cholera poleví, budou po všechny věky slavit jako svátek zasvěcený. 

Snad tak při kajícné bohoslužbě v místním chrámu zavázal Bohu své farníky a 

jejich potomky farář Josef Němec. Statisticky lze doložit, že šílená nemoc 

vrcholila na přelomu srpna a září, polevila po 4. září, svátku sv. Rozálie, známé ochránkyně proti moru a podobným 

epidemiím. 

Proto byla sv. Rozálie v roce 1855 po skončené epidemii připočtena ke sv. Jiří, patronu Bludova a začala být 

uctívána bohoslužbami u kostelíčka Božího Těla. Její svátek byl až do poloviny dvacátého století slaven v Bludově 

jako zasvěcený, nepracovalo se, s bohoslužbami jako v neděli – ranní se konala ve farním chrámu, hrubá mše 

a odpolední požehnání pak probíhaly u kostelíčka. Dne 5. září 1909 byla v kostelíčku posvěcena nová socha 

sv. Rozálie – ve stejný den, kdy byl poprvé otevřen vodovod, z nějž vytéká na boku kapličky dodnes voda. Socha 

byla ukradena v roce 1991. Nová byla do kostelíčka pořízena v roce 2016. 

Na bludovskou úctu ke sv. 

Rozálii ukazuje i Spolek sv. Rosalie, 

který byl založen na začátku 

dvacátého století a který měl za účel 

„pečovati co nejvíce o čistotu a 

výzdobu farního římsko-

katolického kostela v Bludově, 

kostelíčka Božího Těla tamtéž, 

jakož i pořizovati kostelní roucha, 

sv. nádobí a jiné potřeby pro svrchu 

udané svatyně dle slov Žalmisty 

Páně: ‚Hospodine, miluji okrasu 

domu Tvého a místo přebývání 

slávy Tvé.‘“ Spolek tak skutečně 

celé půlstoletí činil – až jej rozehnali 

komunisté. 

Stanislav Balík 

 



 
 

Tam&Tam – číslo 6, ročník 11, červen 2020  strana 11 

 

 

ROZÁLIE 

* 1130 Palermo 

† 4. září 1166 Monte Pellegrino, Sicílie 
 

Svatá Rozálie je italská panna a poustevnice uctívaná zejména jako 

ochránkyně proti nakažlivým nemocem. Ve své vlasti je natolik oblíbená, 

že si vysloužila láskyplnou přezdívku „la Santuzza“ (Svaťoučká). Žila 

klášterním, později asketickým životem v osamění. V roce 1624 byly 

nalezeny její ostatky a převezeny do Palerma, kde poté skončila morová 

epidemie. Svatá Rozálie je patronkou Sicílie, zvláště města Palerma, 

dále italské Neapole, francouzské Nice a tří venezuelských měst. 

Je ochránkyní proti zemětřesení, moru a dalším epidemiím. V současné 

době je vzývána i jako ochránkyně proti koronaviru. Bývá zobrazována 

s nepokrytými vlasy, většinou v hnědém oděvu. Na hlavě má věnec bílých 

nebo růžových růží, v rukou často kříž, knihu či lebku. V církevním 

kalendáriu je slavena 4. září, v den její údajné smrti. Někdy je 

připomínána i 15. července, kdy byla pohřbena.  

 

Narodila se kolem roku 1130 do normanské šlechtické rodiny 

Sinibaldi. Její otec byl strýcem sicilského krále Viléma I. Starodávné 

tradice vyprávějí, že král Vilém ve vidění uslyšel toto proroctví: 

„Viléme, oznamuji ti, že v domě Sinibalda, tvého příbuzného, se z Boží vůle narodí růže bez trnů.“ Ve jménu Rozálie 

se opravdu snoubí růže a lilie (rosa-lilia) a předpovídají dívčiny vlastnosti – krásu a čistotu. 

Rozálie své mládí strávila na královském dvoře jako dvorní dáma královny Markéty, manželky Viléma I. 

Tajně se zaslíbila Kristu a rozhodla se žít v čistotě a odříkání. 

Sny dítěte však nebyly totožné s plány hraběcího otce, který 

pro ni vyhlédl ženicha. Rozálie zavčas opustila královský dvůr 

a ke svatbě tedy nedošlo. Podle italského historika Ottavia 

Gaietaniho nejsou údaje o jejím útěku před ženichem a 

následném vstupu do kláštera sv. Basila zaručené. V klášteře 

basiliánek byl však údajně objeven od ní popsaný křížek.  

Klášterní život se Rozálii snad zdál příliš pohodlný, 

proto se rozhodla odejít a žít jako poustevnice. Vystřídala 

několik míst, až se na pokyn anděla usadila na hoře Monte 

Pellegrino. Zde je její pobyt již doložen. Jedná se o horu 

porostlou stromy, keři a kaktusy, vzdálenou asi 13 km od 

Palerma. V jeskyni, obrácené na sever k moři, prožívala 

asketický a mystický život poustevnice, opředený mnoha 

legendami, které se promítají do jejích různých vyobrazení. 

Např. na starém řeckém obraze Rozálie se skloněnou hlavou 

přijímá na kolenou požehnání Božského Dítěte v náruči Panny 

Marie. 

Před Rozáliinou smrtí, údajně na pokyn ve zvláštním 

vidění, jí mnich Cyril přinesl eucharistii. Zemřela r. 1166 

ve své poustevně a byla pohřbena křesťany, kterými byla 

uctívána již za svého života.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C4%8Dervenec
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V první polovině r. 1624 vypukla v Palermu morová epidemie. V té době se sv. Rozálie zjevila jednomu 

palermskému myslivci a naznačila mu, kde najde její ostatky. Zároveň ho požádala, aby její kosti byly přeneseny do 

Palerma a neseny po městě v průvodu s modlitbami za ukončení epidemie. 

Lovec vyšplhal na horu a našel její pozůstatky v jeskyni tak, jak mu bylo ukázáno ve vidění. Jejich vyzdvižení 

a slavnostní přenesení do palermského dómu proběhlo dne 15. července 1624 a v tento den zároveň ustal i mor. Proto 

byl v minulosti 15. červenec slaven jako svátek sv. Rozálie.  

V r. 1625 lékařská komise jmenovaná biskupem z Palerma potvrdila autentičnost ostatků sv. Rozálie.  

Již o pět let později byla papežem Urbanem VIII. prohlášena za svatou. Další doložení původu sv. Rozálie našli 

zedníci při restaurování kostela. Odkryli nápis, uvádějící, že Rozálie byla dcerou knížete Sinibalda, strýce Viléma I.  

z XII. století.  

Katedrála sv. Rozálie v Palermu byla postavena již v roce 1185 za Viléma II. a pak vícekrát přestavěna. 

V kapli sv. Rozálie se nacházejí její ostatky ve stříbrné rakvi z r. 1631. Svatou Rozálii rozeznáte vždycky. 

Na rozpuštěných vlasech má růžový věnec, většinou polehává v jeskyni a vedle sebe má lebku.  

Rozáliin kult se velmi rozšířil především v 17. a 18. století prostřednictvím jezuitského řádu, nejprve 

na Sicílii a později po celé Itálii. Nesčetní poutníci vyhledávali jeskyni na Monte Pellegrinu (dodnes jedno 

z nejnavštěvovanějších poutních míst v celé Itálii). Také její hrob v palermském dómě byl vždy hojně navštěvován 

věřícími.  

Když byla Sicílie v r. 1743 opět sužována morem, občané Palerma se obrátili s prosbami k sv. Rozálii 

a epidemie se městu zcela vyhnula. 

Rozáliin kult se záhy dostal i do Čech a na Moravu. Vitráž znázorňující sv. Rozálii můžeme najít v chrámu 

sv. Jana Křtitele v Šumperku. Jeskyně s ležící sv. Rozálií se stala součástí šumperského morového sloupu na náměstí 

Míru v r. 1720. Socha světice se nachází na morových sloupech v Litovli, Zábřehu, Mohelnici a Olomouci.  

Kapli sv. Rozálie najdeme např. v Hrabišíně. 

Při cestě z Bludova na Bludoveček se na sloupovém podstavci tyčí socha sv. Rozálie. Jak se dá celkem dobře 

přečíst z věnování, sochu nechali postavit v r. 1869 manželé Sekaninovi z Bludova č. p. 96. Místo nebylo zvolené 

náhodou. Sv. Rozálie je patronkou boje proti moru a jiným nemocem. V těchto místech se předpokládá hromadný 

hrob obětí epidemii cholery. Padlo jí za oběť 187 lidí, 

nejvíce v srpnu 1855. Od 4. září, tedy na svátek sv. Rozálie, 

začala nemoc ustupovat. Už předtím zavázali bludovští 

sebe i své potomky veřejným a slavným slibem, že svátek 

světce či světice připadající na den, kdy cholera poleví, 

budou navěky slavit jako zasvěcený.  

Svatá Rozálie byla v roce 1855 přiřazena jako 

patronka obce Bludov ke svatému Jiří (hlavní patron 

bludovského farního kostela) a začala být každoročně 

uctívána bohoslužbami v kostelíčku Božího Těla v lese 

nad Bludovem – vždy na začátku září na připomenutí 

skončení epidemie cholery. V minulosti (hlavně pak mezi 

oběma světovými válkami) měla tato podzimní pouť 

u kostelíčka charakter dožínkových slavností, na kterých 

přítomní děkovali Bohu za sklizenou úrodu. 

Úcta k této světici trvala mezi bludovskými občany 

i na počátku 20. století. Dne 20. února 1901 byla povolena 

schválením stanov činnost „Spolku sv. Rosálie v Bludově“. 

Jeho cílem bylo přivést ženy k zájmu o věci veřejné  

(tedy i církevní) a dodat ženám ve spolku sdružených pocit, 
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že i ony mohou „mluvit“ do věcí veřejných – v době vzniku spolku to bylo něco mimořádného, dovoleného pouze 

mužům. Členkami Spolku sv. Rosálie se mohly stát pouze katoličky bludovské farnosti, které dobře plní své 

náboženské povinnosti, po dovršení čtrnáctého roku věku a po skončení povinné školní docházky. O členství ve 

spolku byl mimořádný zájem. Jediný úkol, který si spolek vytkl a zakotvil do svých stanov, byla péče o farní kostel 

sv. Jiří v Bludově a kostelíček Božího Těla v lese nad Bludovem. Po komunistickém převratu v únoru 1948 neměla 

činnost spolku dlouhého trvání a po r. 1989 nebyla obnovena.  

 

Modlitba k sv. Rozálii 

Bože, náš Otče, milostivě shlédni na svůj lid, který se utíká k Tobě  

a na mocnou přímluvu sv. Rozálie, která odmítla pozemské potěšení  

a uchýlila se k radosti z kontemplace, 

nás vysvoboď od všeho, co nám zde na zemi škodí, 

a na konci našeho života nás přijmi k sobě, do nebeského království.  

Svatá Rozálie, panno a vyznavačko, prosíme Boha i za naše rodiny a přátele. 

Kéž bychom skrze tvou mocnou přímluvu dosáhli zdraví a po smrti věčné spásy. 

Anička Rozsívalová 

 

  

Noc kostelů se letos 

v Šumperku a okolí nekoná. 

Můžete si ale udělat zajímavý 

výlet na jiná místa, třeba 

do Olomouce. Program najdete 

na www.nockostelu.cz. 
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MÁJOVÉ (CYKLO)PUTOVÁNÍ ZA PANNOU MARIÍ 
 

Ve dnech zavřených škol, obchodů a mrtvých ulic slunečné počasí přímo vybízelo k cestě do přírody. V čase 

zákazů, v čase roušek měl člověk potřebu opustit čtyři stěny a nadechnout se čerstvého vzduchu. Město bylo prázdné, 

zato v lese bylo často plno lidí. 

Moje putování začalo cestou na rozhlednu Bukovku, jak jsem o tom psala v našem dubnovém zpravodaji. 

Když jsem pak byla na Bukovce potřetí, řekla jsem si, že by to chtělo změnu. 

Ale jakou? A asi v té době se mi dostala do ruky pozvánka či výzva Centra pro 

rodinu – Májové putování za Pannou Marií. Tak jsem na ni odpověděla. 

Ten nápad se mi opravdu zalíbil: Nejsou-li společné májové pobožnosti 

dovoleny v kostele, uděláme si je letos jinak. A že se na turistických cestách dá 

modlit růženec, s tím mám své zkušenosti. Při svých výletech jsem si znovu 

uvědomila, že mnoho Čechů už navštívilo Řecko nebo Itálii, ale často jen málo 

známe zajímavá místa v nejbližším okolí svého bydliště. Ta myšlenka se mi 

pořád vrací, i když nevím, jestli to srovnání je vhodné: V našem městě proběhla 

už mnohokrát akce pro rodiče s dětmi Uličkami s lampičkami. Také jsme se jí 

kdysi zúčastnili, naše děti byly tehdy ještě malé. Procházíte večerním městem 

a máte za úkol hledat nápis na historické budově, malou sochu, jinde třeba 

zajímavý výklenek nebo barevné okno. A tak hledáte v ulicích, kterými 

procházíte mnohokrát za týden, a často nacházíte něco, čeho jste si dosud 

nevšimli. Moje májové putování mi tuto akci tak trochu připomínalo. 

Vyhledáváte konkrétní sochu, kterou tolikrát míjíte, ale nikdy jste jí nevěnovali 

pozornost. Teď mluvím o sochách Panny Marie v Bludově nebo v Novém 

Malíně. I sochu Panny Marie v Rudě nad Moravou jsem našla, ale Rudu znám 

jen málo. Nebo hledáte kapli, o které víte, že tam stojí, ale dosud jste neřešili, 

kterému světci je vlastně zasvěcena. 

Nevím, jestli bych dovedla spočítat, kolik kaplí a kapliček zasvěcených 

Panně Marii jsem cestou viděla. Některé jsou krásné, jiné obyčejné. Mnohé jsou 

nově opravené, jiné po opravě přímo volají. A hřbitovní kaple, hřbitovy plné opuštěných hrobů v obcích, které byly 

z velké části německé. Mnoho míst jsem v těchto dnech poznala jinak, než jsem znala doposud.  

Tak třeba Branná. Pro mě to byla po dlouhá léta vlaková stanice, start nebo cíl různých turistických výletů 

po horách. I tentokrát jsem do Branné dojela vlakem – s kolem jako zavazadlem. Ale v Branné je také studánka- 

Mariánský pramen. Kus od Branné jsou skály Kovadlina a Pasák. Odtud to na kole není daleko do Jindřichova a 

na Pekařov. A dál? Přes Velké 

Losiny a Rapotín domů. 

Mým objevem – nejdříve 

na mapě – byla zřícenina Nový 

hrad, prý kdysi největší hrad 

na Moravě. Vřele doporučuji 

navštívit toto místo. (I když 

pochybuji, e budete mít stejné štěstí 

jako my. Dorazili jsme tam ve třech 

– jen tak jsem se s dvěma lidmi 

potkala a kus cesty jsme urazili 

společně – a jiní lidé nám nabídli 

právě opečené klobásy. Zrovna tři 

jim zbyly.)  

Nebo Hanušovice. Vlastně 

celé to okolí Hanušovic je skála 

Panna Maria Immaculata 

v Rudě nad Moravou 

Nový hrad 
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vedle skály. Do Hanušovic jsem zatím na kole nejezdila. Ty prudké 

kopce, hlavně ten na Kopřivnou, mě nelákaly. Jenomže vlak měl 

výluku a já věděla, že sotva budu mít na tento výlet jiný termín. Dnes 

mohu říci, že i na kole se to dá zvládnout. Vyhledala jsem kapli 

v Hanušovicích a našla cestu z Hanušovic na Vlaské. V osadě 

Vlaské jsme měli hledat sochu Panny Marie Immaculaty neboli 

Neposkvrněné. Jenomže internetová mapa mi tuto sochu nenašla. 

Ukázala mi ji o pár kilometrů dál v obci Podlesí. Nakonec jsem 

objevila obě sochy, v Podlesí i ve Vlaském. Ale lísteček s desátkem 

růžence byl ukrytý jen u jedné z nich. 

Postupně týden za týdnem jsem objevovala další desátky 

růžence. Posledním cílem mého putování byla Malá Morava. Do 

Hanušovic už jsem se dostala vlakem a odtud na kole. V mém plánu 

byla odbočka na Vojtíškov. I v této obci, do které se dostanete 

prudkým stoupáním po serpentýnách, je totiž malý, poněkud 

zchátralý kostelík, také zasvěcený Panně Marii. Až když jsem se 

vracela stejnou cestou dolů, překvapilo mě, jak dlouhou cestu 

do kopce mám za sebou. Potom odbočíte na Malou Moravu a čeká 

vás až k cíli mírné stoupání. Měla jsem za sebou cestu do Vojtíškova 

a tady směrem na Malou Moravu jsem se domnívala, že jedu 

po rovné, nikoli stoupající, silnici. Jen potok, který tekl podél cesty 

opačným směrem, mě usvědčoval, že tato cesta asi rovná není. 

No, všechno je relativní. 

A tak jsem na Malé Moravě našla 20. bod svého růžencového putování. Ač v ten den pokropena mírným 

deštěm a pozdravena bouřkou odkudsi z dálky, poslední bod byl nalezen. Bylo chladno a já nechtěla riskovat, že budu 

zastižena pořádným deštěm. Vzdala jsem se tedy plánované cesty přes Kopřivnou, nasedla v Hanušovicích znovu 

na vlak i se svým kolem a zamířila k domovu. 

Snad jen přidám zprávu o dvou bonusech při mém májovém putování. 

Cestou z Jindřichova na Pekařov jsem byla překvapena otevřeným kostelíkem v Pustých Žibřidovicích. 

Od místních jsem se dozvěděla, že za půl hodiny začíná mše svatá. Tak jsem nabídla zpěv žalmu a po mši jsem byla 

knězem požádána o zpívané litanie k Panně Marii. O té bohoslužbě jsem opravdu netušila předem. Bylo to v těch 

dnech, kdy počty lidí v kostelích 

byly omezeny na patnáct a u nás 

v Šumperku je tento počet velmi 

omezující. V Pustých Žibřidovicích 

se nás mše svaté účastnilo šest  

i s knězem a ministrantem. 

Obdobně to probíhalo 

při mé cestě přes Bohutín. I na toto 

místo jsem přijela přede mší svatou. 

To jsou ty Boží náhodičky. Jen mi 

bylo občas líto, když jsem hledala 

ukryté kartičky s desátky růžence, 

že s sebou nemám jedno nebo dvě 

malé děti. To by bylo jiné běhání 

a hledání! To by bylo radosti!  

Renata Rusnáková  

Panna Maria Immaculata v Podlesí 

Kostel Narození Panny Marie 

v Malé Moravě 
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CENTRUM PRO RODINU  

 

PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI 

 Sedmikrásek Program pro rodiče na RD a jejich děti – srdečně zveme na červnový výlet, který se uskuteční 

12. června od 10.00 do 12.00. Součástí bude i hledání pokladu. Sraz rodičů s dětmi na konci Bludovské ulice.  

 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. 

 Klubík Neposeda – pro děti od 3 do 6 let, pouze v pondělí a úterý od 7.30 do 13. 00. Kontakt – Mgr. Pavla 

Čermáková. Kontakt:pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356 

 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 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Modlitby matek v Šumperku Jednou za týden, vždy ve středu od 10,00 na farním středisku/farním hřišti. 

Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774 520 759. Aktuální informace na fcb – MM Šumperk – md. 

https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/ 

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý od 19:30 v oratoři malínského kostela. Tel. Petra Kočí: 

608 883 111. 

 

JAZYKOVÉ KURZY 

 Angličtina pro mírně pokročilé 1 – každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval. 

 Angličtina pro mírně pokročilé 2 – každý čtvrtek od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.  

  

MÁJOVÉ putování za Pannou Marií 

I když v době uzávěrky časopisu zbývá do konce měsíce května ještě několik dní, máme tu první dvě zasloužené 

vítězky májové putování rodin i jednotlivců po dvaceti mariánských místech v našem děkanátě. Jsou jimi Hana 

a Katrinka Hlavovy, které odevzdaly svůj Účastnický list dokonce 25. května. Získávají tak několik cen najednou – 

Cenu za prvenství, Cenu za nadšení, Cenu za správné odpovědi a Cenu za poslané fotografie. Moc jim gratulujeme, 

ceny a zasloužené odměny předáme a těšíme se na další Účastnické listy, zážitky a případné fotografie.    

https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/
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Drahoušci nejdražší, 

všechno nej nej k Vašemu svátku dětí! V červnu si 

připomínáme sv. Antonína z Padovy. Víme, že byl fakticky neskutečně moc chytrý, znal se s Františkem 

z Assisi, žil velmi skromně a mimo jiné je přímluvcem při hledání ztracených věcí. Znamená to, že pokud 

patříte k těm, kteří pořád něco ztrácí a hledají, Antonín je tím pravým, ke komu se modlit. Připravili jsme 

pro Vás v souvislosti s Toníkem úkoly z pohádek, kde se někdo nebo něco ztratilo a šťastně našlo. 

Neztrácejte dobrou náladu a příjemné chvilky s Tamtamem  

 

1. Znáte pohádku o kuřátku, které se ztratilo v obilí? 

Dlouho dlouho hledalo mamku mezi ovsem, pšenicí 

a ječmenem, až ji nakonec našlo doma za vrátky. 

Kdo z vás kuře najde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. V pohádce O perníkové chaloupce se pro změnu ztratili 

Jeníček s Mařenkou. Najdeš, která cesta vede domů, a která 

k ježibabě? 

 

 

 

 

 

3. Určitě také znáte pohádku 

o princezničce na bále, 

která poztrácela korále. Její 

táta mocný král, Honzíka si 

zavolal. Chtěl, aby mu 

Honzík korále posbíral. 

Ten však místo perel donesl 

brambory. Najdete dvojice 

stejných?  

  



 

strana 18  Tam&Tam – číslo 6, ročník 11, červen 2020 

 

 

K zamyšlení:  

Arcidiecézní centrum mládeže připravilo pro mladé projekt „Pane, 

mluv“, v rámci kterého jsou každý den zveřejněna videa s krátkým 

zamyšlením k danému dni od některého z kněží či týmáků.  Odkaz 

naleznete na našem webu. 

 

 

Co proběhlo: 

Pěší pouť do Králík: 8. 5. 

V pátek 8. 5. jsme se vydali na již tradiční pouť na Horu Matky Boží do Králík. Cesta 

byla sice náročná, ale tentokrát jsme byli obzvláště rádi, že jsme se mohli na pouť 

po dlouhé době karantény vydat.  V Králíkách jsme se zúčastnili mše svaté, kterou 

sloužil náš kaplan pro mládež o. Jiří a po ní jsme vyrazili autem či vlakem na zpáteční 

cestu. 

 

 

Co se chystá: 

Noční přechod Jeseníků: 19. – 20. 6. 2020 

Opět po dvou letech se společně vydáme na oblíbenou noční túru, 

na které projdeme téměř celý Hrubý Jeseník – od Ramzové 

až po Skřítek.  

Sejdeme se v pátek 19. 6. v 19:15 na vlakovém nádraží v Šumperku 

(odjezd vlaku v 19:29). Je možné se připojit také po cestě  

v Rudě či Hanušovicích. 

Sobotní návrat do Šumperka je naplánován na 9:20. Bližší 

informace na webu mladez-sumperk.webnode.cz. 

Závěrečná mládežnická mše sv. a grilovačka: 26. 6. 

Po tříměsíční pauze se konečně uskuteční další mládežnická 

mše sv., kterou zároveň zakončíme stávající školní rok. 

Následovat bude grilovačka u farního střediska. Bližší 

informace budou opět uveřejněny v dostatečném předstihu na 

našem webu.  

 

Kontakt: P. Jiří Luňák, jir.lun@gmail.com, mobil: 732 856 422 

 Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753 

Web: mladez-sumperk.webnode.cz 

Skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk 
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Drazí,  

prožíváme teď období, kdy si v duchu říkáme: 

„Uff, už to končí a mne koronavir nedopadl, jsem 

zdráv!“ Až na nepříjemnost s rouškami či desinfekcí 

rukou, přešlo to kolem nás. Ale myslím si, že nestačí si 

takto v duchu říkat, je to málo a špatně! Zůstat 

v bláhovém pocitu spokojenosti a ne děkovat, jakoby to 

tak muselo být, jako by to byla samozřejmost, je pýcha. 

Napadlo nás poděkovat?  

Dříve lidé jako symbol vděčnosti za záchranu 

během moru či války stavěli morové sloupy. Byly 

mariánské, jako např. náš v Šumperku, nebo ke cti Svaté 

Trojice, jako např. v Olomouci. My asi sloup stavět 

nebudeme, že by… . Ale neznamená to, že bychom 

neměli Pánu Bohu poděkovat.  

A poněvadž máme na našem území poutní místo, 

které je spojeno s děkováním za záchranu v době 

epidemie, rozhodli jsme se na posledním setkání kněží, 

že letošní pouť sv. Rozálie u Kostelíčka uspořádáme jako 

DĚKOVNOU POUŤ CELÉHO DĚKANÁTU 

ZA ZDRAVÍ.  

Rád bych na tomto místě přidal i malou osobní 

reflexí. Když jsme tuto akci plánovali, nevěděl jsem,  

že za několik dnů budu mít i vlastní osobitý důvod 

k vděčnosti. Nečekaně jsem prodělal infarkt a teď děkuji 

Pánu, že jsem naživu a opět zdráv. Je to samozřejmost 

nebo jen efekt úžasného pokroku medicíny? Ne! Vždyť 

jsem nemusel do té nemocnice vůbec stihnout.  

A tak si myslím, že tato naše zářijová pouť 

nemusí být děkováním jen za záchranu před Covid-19, 

ale poděkování za zdraví všeobecně. A zdá se, že není 

nikdo, kdo by za to děkovat neměl.  

Často za zdraví prosíme při soukromé modlitbě 

čí v úmyslech mší svatých. To je dobře. Nezapomínáme 

ale děkovat? Připomíná se mi nádherná věta, kterou 

napsala sv. Terezie od Dítěte Ježíše, malá Terezka 

z Lisieux: „Nejvíce přitahuje Boží milost vděčnost, 

protože když mu děkujeme za nějaké dobrodiní, je 

potěšen a spěchá, aby nám prokázal deset dalších, 

a když mu budeme děkovat se stejnou vroucností, 

jakého nevyčíslitelného rozmnožení milostí se můžeme 

nadít!“ Když budeme Pánu upřímně děkovat, můžeme 

s důvěrou očekávat, že se i naše prosby naplní.  

Proto zvu v sobotu 5. září dopoledne na děkovnou 

pouť ke Kostelíčku nad Bludovem. Podrobný program 

bude v červencovém čísle časopisu, alu už dnes si to 

poznačte ve svých diářích a počítejte s tím.  

 

 

Barokní sousoší na náměstí Míru u radnice 

pochází z let 1719-20. Bylo postaveno jako 

upomínka velké morové epidemie, která zasáhla 

Šumperk v létě roku 1714. 

Morová epidemie si vyžádala přes 180 obětí. 

Šumperští měšťané se proto rozhodli postavit 

na náměstí u radnice morový sloup jako poděkování 

za skončení strašné pohromy a zároveň jako ochranu 

před podobným neštěstím.  

Na podzim 1720 bylo toto dílo vrcholného baroka 

dokončeno. Šumperský mariánský sloup je vystavěn 

podobně jako mnoho jiných mariánských sloupů 

na Moravě. Jeho stupňovité podnoží začíná v rovině 

základny schodištěm zvedajícím se k masivnímu 

členitému pískovcovému kvádru s jeskyní,  

v níž je umístěna socha ležící sv. Rozálie.  

Kolem tohoto bloku byla zbudována balustráda, 

v rozích ozdobená sochami světců – sv. Šebestiána, 

sv. Rocha, sv. Františka Xaverského a sv. Bruna, 

ochránců proti moru a jiným katastrofám. Na horní 

plošině masivního podnoží s grottou stojí v každém 

ze čtyř rohů další sochy, které by měly představovat 

sv. Josefa, sv. Petra, papeže Řehoře XII. a sv. Jana 

Nepomuckého.  

Na nejhořejším podnoží je umístěn hladký sloup se 

zdobenou hlavicí a sochou Panny Marie 

Neposkvrněného početí. Výzdoba byla v minulosti 

bohatší o sochy andělů umístěných mezi světci 

na podnoží a balustrádě.  

Sochařské práce na šumperském mariánském sloupu 

jsou přisuzovány kladskému sochaři a řezbáři 

Michaelu Kosslerovi.  
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Letos po dvouleté přestávce způsobené nezávislými okolnostmi, 

srdečně zvu ke společnému prožívání slavnosti Božího Těla 

v Šumperku. Mše svatá bude v neděli 14. června v klášterním kostele 

Panny Marie v 9.00 hod., po ní půjdeme s eucharistickým průvodem 

do farního kostela. Po cestě se zastavíme na Nám. Míru u mariánského 

sloupu, odkud budeme vyprošovat požehnání pro celé město. Pokud 

nepojedete na pouť Božího Těla ke kostelíčku, přijďte na náš průvod. Nejde 

samozřejmě o nějakou velkou akci a už vůbec ne o demonstraci,  

jde o radostné vyznání víry v Ježíše v Eucharistii a upřímnou modlitbu. 

Papež František o této slavnosti řekl: „Výrazem lidové eucharistické 

zbožnosti jsou procesí s Nejsvětější svátostí, která na dnešní slavnost 

probíhají v mnoha městech a mnoha zemích. Představují výmluvné znamení 

skutečnosti, že Ježíš, který zemřel a vstal z mrtvých, nadále prochází 

po cestách světa, doprovází nás a vede naše kroky, živí víru, naději a lásku, 

utěšuje nás ve chvíli zkoušek, podporuje úsilí o spravedlnost a mír.“ 

Srdečně zvu.  

 

 

 

V neděli 28. června se uskuteční šumperská 

farní pouť ke cti sv. Jana Křtitele. Program bude 

tradiční: v 9.00 hod. slavnostní mše svatá, odpoledne 

v 15.00 hod. eucharistická pobožnost v kostele  

a po ní setkání farníků na hřišti farního střediska. 

Tradičně také nám maminky s dětmi připravují 

pohádku, nebude chybět ani tradiční skákací hrad a 

jiné atrakce pro děti, pro všechny bohaté občerstvení. 

Hlavně ale bude to příležitost k setkání všech farníků 

a povídání, které nám v koronavirové době tak 

chybělo.  

 

 

 

Měsíc červen, jak jste to už asi četli v úvodníku otce Artura je 

zasvěcen Ježíšově Srdci. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova letos 

připadá na 19. 6. Předtím, v úterý 16. 6., se koná pouť kněží za vlastní 

posvěcení na Svatý Hostýn. 27. 6. v 9.30 budou pro naši arcidiecézi 

vysvěceni v olomoucké katedrále tři novokněží. Jeden z nich, Josef 

Hovád z mé bývalé farnosti Říkovice u Přerova je mnohým z vás znám. 

Zúčastnil se totiž některých našich farních poutí do La Saletty a do Říma. 

Určitě ho někdy pozveme s novokněžským požehnáním i k nám. Proto 

vás prosím o modlitbu za něj, kněze všeobecně a za nová kněžská 

povolání.  

 

Zdá se, že letos žádné přesuny kněží v našem děkanátu nebudou. 

Prosím vás ale, podporujte modlitbou nás a své farnosti. Zvlášť  

o to prosím všechny nemocné, kteří nemohou pomáhat svou činností, 

ale jejich modlitba je stejně důležitá, ba možná i důležitější, než mnohé 

aktivity zdravých farníků.  
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Tento odstavec je určen hlavně pro všechny členy farních pastoračních 

a ekonomických rad farností. Na začátku roku jsem je totiž zval na celodiecézní 

setkání, které se mělo konat 3. 10. v Přerově. Kvůli koronavirové krizi je toto 

velké setkání zrušeno. Neznamená to ale, že nebude vůbec. Bude rozděleno 

na menší skupiny, vždy jen pro několik děkanátů. To naše se uskuteční v úterý 

27. 10 od 17.00 hod. v katolickém domě v Zábřehu a je určeno pro děkanáty 

Zábřeh, Šumperk, Šternberk a Svitavy. Zváni jsou všichni členové farních rad, 

a z farností, kde takové rady nejsou, tři představitelé farníků. Má to být 

příležitost k výměně zkušeností a k inspiraci pro pastorační aktivity v našich 

farnostech. Prosím všechny členy rad, ať s tím počítají.  

 

Přeji vám krásný červen a těším se na setkání s vámi při farní pouti sv. Jana v Šumperku. 

P. Slawomir  
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

Zástupy mu daly sbohem 

Poslední léta otce Pia proběhla v relativním klidu, navenek bylo všechno jako dřív. Nikdy ale nebyla 

odvolána ta hrozná obvinění, otec byl neustále podezřelý z toho, že je obyčejný podvodník a prostopášník. A nikdy 

nedošlo k jeho rehabilitaci ze strany Svatého oficia. 

Jeho zdraví se každým dnem zhoršovalo. Chodil a dýchal jen s největší námahou. Přesto denně vstával jako 

vždy ve čtyři ráno, aby již o páté mohl slavit v kostele mši svatou. A příval věřících neustával ani na chvíli.  

Na 20. září 1968 připadalo padesáté výročí dne, kdy se u něj objevila stigmata. V San Giovanni Rotondo se 

při této příležitosti mělo uskutečnit množství akcí, přijely jeho duchovní děti a příznivci ze všech koutů světa. Hotely 

v celém regionu byly přeplněné a mnoho lidí muselo přespávat ve svých autech. 

Ráno 20. září v pět hodin sloužil otec Pio mši svatou. Odpoledne se konalo velké procesí na jeho počest, 

kterého se však nezúčastnil. Večer odešel do své cely dříve než obvykle, protože se necítil dobře, ale nemohl usnout. 

Když se po neklidné noci ráno snažil vstát z postele, dostal silný astmatický záchvat. Zavolali k němu lékaře, zdálo 

se, že je konec, ale poté se jeho stav opět zlepšil. Ovšem na slavení mše svaté už neměl sílu. 

22. září připadlo na neděli. Ze všech koutů světa se shromáždilo sedm set čtyřicet delegátů „modlitebních 

skupin“, duchovního hnutí, založeného otcem Piem, které se rychle šířilo. Otec se cítil celkem dobře, proto o půl páté 

sešel do sakristie, aby se jako obvykle připravil ke slavení mše svaté. 

Ten den byl velký svátek, a proto představený nařídil slavnostní, tedy zpívanou mši. Pro celebranta to 

znamenalo velkou námahu, kterou otec Pio nebyl schopen podstoupit. Otec Raffaele z kláštera Sant´Elia, zpovědník 

otce Pia, později vypověděl: „Když se otec Pio dozvěděl, že mše má být zpívaná, překvapeně reagoval: ‚A pokud to 

nezvládnu?‘ ‚Takový je příkaz,‘ zněla odpověď, a on poslechl.“ 

Byla to poslední mše svatá, kterou sloužil, a musel podat nadlidský výkon. Existuje její audiozáznam a 

mnoho fotografií. Ze záznamu je slyšet unavený, třesoucí se otcův hlas. Na fotografiích je vidět jeho ztrhaná tvář. 

Při prefaci byl už tak vyčerpán, že ji nedokázal zazpívat, jen ji přečetl. Na chvilku se dokonce ztratil, takže nezačal 

intonovat modlitbu Otče náš, ale prefaci. A na závěr mše svaté u oltáře zkolaboval. Upadl a museli mu přistavit 

invalidní vozík, aby ho odvezli do sakristie. 

Když otce Pia svlékli z liturgického roucha, zavedli ho do cely a položili na postel, kde dvě hodiny odpočíval. 

Potom chtěl znovu vstát. O půl jedenácté se ukázal v chórovém okně, aby požehnal zástupu. O šesté večer ještě sešel 

do kostela, kde z kůru asistoval při večerní mši svaté. Na konci se pokusil postavit, aby lidem požehnal, ale už to 

nedokázal. Zůstal sehnutý, neschopný pohybu. Spolubratři ho museli zvednout, posadit na invalidní vozík a převézt 

do jeho cely.  

Poslední noc 

Cítil se velmi špatně. Položili ho na lůžko. Požádal, aby u něho zůstal otec Pellegrino z kláštera Sant´Elia, 

který už mu delší dobu po nocích asistoval. „Ten večer jsem přišel do jeho cely okolo deváté,“ vyprávěl mi otec 

Pellegrino. „Otec Pio už byl na lůžku. V místnosti byli další lidé, kteří po mém příchodu odešli. Od deváté do půlnoci 

mě otec Pio zavolal asi pětkrát nebo šestkrát. Ptal se mě, kolik je hodin. Tvář měl pobledlou, slzy v očích, ale zdál se 

mi klidnější než jiné noci. 

O půlnoci se mě váhavě zeptal, jako by se bál, že mu nevyhovím: ‚Můžeš u mě zůstat, synu?‘ Odpověděl 

jsem, že ano. Obvykle jsem sedával v křesle, ale toho večera chtěl, abych si vzal stoličku a sedl si k jeho posteli. Mou 

ruku vložil mezi svoje a silně mi ji stiskl. Třásl se jako dítě v horečce. 

Od půlnoci do jedné se mě co pár minut ptal, kolik je hodin. Zdálo se, jako by ho čekala nějaká důležitá 

schůzka a on netrpělivě čekal, kdy ta chvíle nastane. Oči měl uplakané, ale byl pokojný a já mu jen utíral slzy. Kolem 

jedné se mě zeptal: ‚Už jsi sloužil mši svatou?‘ 

‚Otče, na mši je ještě brzy,‘ odvětil jsem. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Prohlásil: ‚Dnes ráno ji odsloužíš za mě.‘ 

Krátce nato se chtěl vyzpovídat. Nebyl jsem jeho zpovědník, ale zpovídal jsem ho už mockrát. Nakonec mě 

požádal o obnovu řeholních slibů. Jeho prosba mě vystrašila, protože obnovu slibů v našem řádu konáme vždy 

na smrtelné posteli. Když jsem splnil jeho přání, ještě dodal: ‚Synu můj, pokud mě Pán dnes povolá, popros za mě 

všechny spolubratry o odpuštění za všechny nepříjemnosti, které jsem jim způsobil. Popros je i o modlitbu za mou 

duši.‘ 

Pak se na několik minut odmlčel a řekl: ‚Když ležím, špatně se mi dýchá, pomoz mi vstát.‘ Trval jsem na tom, 

aby zůstal ležet, ale pak jsem mu vyhověl. Pomohl jsem mu s oblékáním. Šel k umyvadlu, umyl si tvář studenou 

vodou, pročísnul si plnovous a sedl si do křesla. Řekl mi: ‚Podívej se ven, jestli nejsou vidět hvězdy.‘ 

‚Ano, jsou,‘ odvětil jsem. 

‚Tak pojďme ven,‘ řekl. 

Z křesla se zvedl sám. Úplně se napřímil, což nedokázal už léta. Přiskočil jsem, abych mu pomohl, 

ale s úžasem jsem si uvědomil, že to není třeba. Pohyboval se čile, jako by mu bylo o dvacet let méně. 

Vyšel z pokoje a vydal se chodbou dál. Před verandou si vlastnoručně rozsvítil, což nikdy nedělal. Když jsme 

stáli pod hvězdnou oblohou, zamyšleně se rozhlížel kolem sebe, jakoby zářil… Zůstal několik minut pohroužen 

v tiché kontemplaci a pak se usadil do křesla. Obvykle, když pobýval na verandě, modlil se. Tu noc upřeně hleděl 

na jedno místo na verandě – tam, kam po smrti položili jeho tělo. 

Po deseti minutách náhle zbledl. ‚Vraťme se do pokoje,‘ řekl. Přistoupil jsem k němu, abych mu pomohl 

vstát, ale cítil jsem, jako by náhle ztěžkl. Neměl už sílu udržet se na nohou a já jsem ho nezvládal podpírat sám. 

Spěchal jsem pro invalidní vozík. Když jsme přišli zpátky do pokoje, s námahou jsem otce přesunul do křesla. 

Až do té chvíle jsem nepomyslel na možnost, že se otec Pio dobral konce svých dní, ale v křesle zbledl ještě 

víc a rty mu mrtvolně zesinaly. Ulekl jsem se. On stále slabším hlasem opakoval: ‚Ježíši, Maria.‘ Dýchal jen 

s námahou. Znepokojeně jsem vyšel ke dveřím, abych někoho zavolal, ale on mi řekl: ‚Ne, nikoho neruš.‘ Zůstal 

jsem u něj ještě pár minut, ale potom jsem se rozhodl pro někoho zajít. Zavolal jsem bratra Guglielma, zatelefonoval 

jsem též jeho lékaři doktoru Salovi a zavolal jsem představeného kláštera. 

Lékař přišel okamžitě a snažil se dát otci kyslík, aby ho udržel při životě. Dal mu též nějakou injekci. 

Zatelefonoval doktoru Gussovi, řediteli Casa Sollievo, který přispěchal ještě s jedním kolegou. Všechno bylo 

zbytečné. Ve tři hodiny ráno otec Pio zemřel.“ 

Zemřel světec 

O několik hodin později pronikla zpráva o jeho úmrtí na veřejnost. Prostřednictvím rozhlasu a novin se rychle 

rozšířila do celého světa. A jako mávnutím kouzelného proutku se najednou zjistilo, jak byl otec Pio oblíbený a 

milovaný. Všichni stigmatizovaného řeholníka oplakávali a prohlašovali, že zemřel velký světec. 

Od půl deváté ráno bylo jeho tělo vystaveno k poslednímu rozloučení v kostele v San Giovanni Rotondo. 

Po čtyři dny tam proudilo nepřetržité procesí jeho duchovních dětí a příznivců, aby uctili jeho tělesné ostatky. 

Procházeli kolem rakve, pokládali květiny, plakali, zdravili ho a líbali. Nešlo to přerušit, protože lidé přicházeli 

bez ustání. 

Ve čtvrtek 26. září o půl čtvrté odpoledne vyšel pohřební průvod a v ulicích San Giovanni Rotondo se seběhlo 

více než sto tisíc lidí. Dokonce i policejní helikoptéry shazovaly z výšky květiny. Byl to triumf pokorného řeholníka, 

kterého celý život jen zpochybňovali a ponižovali. 

Večer rakev uložili do krypty kostela Milostivé Panny Marie (Santa Maria delle Grazie), v němž otec Pio 

sloužíval mši svatou. Každý den za ním přicházejí tisíce poutníků.  

(Pozn. red.: Od dubna 2010 spočívají ostatky otce Pia v novém kostele, v kapli dekorované mozaikami otce 

Rupnika a zlatými plátky z přetavených předmětů ex voto, které darovali poutníci na poděkování za zázračná 

uzdravení i jiné milosti obdržené na přímluvu světce.) 

pokračování příště 
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