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Nedávno jsem napsal
v jedné esemesce, že se
těším na postní dobu. Protože se vše jaksi zklidní
a zaměří na to podstatné. Postní doba je pro nás velký
dar a šance, ale záleží jen na nás, jak ji využijeme
a čím ji naplníme. Když se zeptám dětí v náboženství,
co je to půst, řeknou: „To se nejí maso.“ Někteří
dospělí zas řeknou: „To už bylo přece zrušeno.“ Co je
to podstatné, na co se v postní době zaměřit?
Postní doba je dobou přípravy na Velikonoce.
Pro křesťana jsou Velikonoce, tedy myslím celé
velikonoční třídenní, které začíná ve čtvrtek mší
na památku poslední večeře a vrcholí slavnostní
bohoslužbou v neděli, momentem, kdy znovu
vstoupíme do toho velikého Ježíšova díla, kterým
jsme byli vykoupení a skrze křest na něm máme
účast. Na jedné straně je to, co koná Ježíš, a na druhé
jsme my se všemi skutečnostmi našeho života. Tyto
dvě strany se mají v postní době setkat. A to ne nějak
zpovzdálí, aby se jedna strana nekompromitovala
druhou. Ale jak se někdy říká: natvrdo. Abychom
mohli při obnově křtu, jak říká sv. Pavel, být ponořeni
v Krista a ve všechno, co pro nás vykonal. A tak
získat ten život, ve který doufáme.
Jak se dostat k tomu podstatnému? Jak nezůstat
na povrchu? Jak překonat všechny ty ochranné
vrstvy, které na sobě máme? Tradice nabízí
osvědčené cesty: modlitbu, půst a almužnu.
Za každým s těchto tří slov se skrývá bohatý arzenál.
Zaleží na nás, jak tyto vynikající nástroje použijeme.
Rozhodně by neměly zůstat nevyužity. Dovolím si
připomenout jeden z nich. Před několika dny televize
Noe opakovala pořad Cesta k Andělům s Davidem
Vávrou, který je věřící evangelík, divadelník
a architekt. V rozhovoru řekl, jak ho zaujala návštěva
trapistického kláštera v Novém Dvoře. A to nejen
po stránce architektury, ale především po stránce
duchovní. Říká o něm: „Je to jedinečný
minimalistický (laicky řečeno prázdný) prostor, který
mniši zaplní svým mlčením, které je tak bohaté na
obsah, že vyvažuje všechnu tu přemíru prázdných
slov, událostí a věcí dnešního světa.“ Může to být
impuls i pro nás. Slovy tradice – silentium „posvátné
mlčení“ ne prázdnota, ale chvíle, kdy dáváme prostor
Pánu.
Přál bych vám i sobě, aby postní doba byla
časem, kdy se vyhýbáme prázdným slovům
a skutkům a učíme se dávat prostor Pánu ve ztišení,
v modlitbě a také v našich setkáních, rozhodnutích
a dílech. Nebojme se opustit všechna ta rádoby
užitečná slova, zvuky a činnosti, které nám brání
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1. březen
8. březen
13. březen
15. březen
19. březen
22. březen
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29. březen

1. neděle postní
2. neděle postní
výroční den zvolení
papeže Františka
3. neděle postní
slavnost sv. Josefa,
snoubence Panny Marie
4. neděle postní
slavnost Zvěstování Páně
5. neděle postní

setkat se s Pánem nebo s druhými lidmi. Ať vás
v tomto duchovním boji provází Pán mocí svého
milosrdenství a Panna Maria vám stále dodává
odvahu!
P. Otto Sekanina
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MŠE SVATÁ II.
V tomto pokračování o mši svaté se dostáváme k první slovům, která při bohoslužbě zaznívají.
Znamení kříže a pozdrav lidu
Křesťané velmi brzy začali každou svou činnost začínat znamením kříže,
samozřejmě tedy také modlitbu. Na kříži se totiž Ježíš z lásky k lidem vydal
až do krajnosti, na kříži byla poražena smrt, na kříži máme skrze svůj křest účast.
Kříž je znamením naší identity.
Znamení kříže doprovázíme slovy Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého
- právě v toto jméno Trojjediného Boha jsme byli pokřtěni, kvůli tajemství
Trojjediného Boha jsme přišli na bohoslužbu, ve jménu Trojjediného Boha
hodláme strávit následující chvíle.
Úvodní znamení kříže se do mše svaté dostalo jako soukromé gesto
přípravy celebranta. V dokumentech z prvního tisíciletí vidíme, že kříž se nejprve
dělal pouze na čelo. Když byla po Druhém vatikánském koncilu římská liturgie obnovována, chvíli koncilní otcové
uvažovali o tom, že by se úvodní znamení kříže dělalo v tichu, aby více vyniklo, že znamení kříže netvoří začátek
bohoslužby, neboť ta již začala shromážděním křesťanů a vstupním průvodem.
Biskup zdraví shromážděné křesťany tím pozdravem, kterým své učedníky pozdravil zmrtvýchvstalý Ježíš
(„Pokoj vám!“); kněz, protože biskupa vlastně zastupuje, používá pozdrav inspirovaný listy sv. Pavla. Tento pozdrav,
doprovázený gestem otevřených, přijímajících rukou, znamená, že sám Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých,
je uprostřed svého lidu a ujímá se každého, kdo za ním přichází.
Není úplně jasné, zda v nejstarších dobách bohoslužba začínala pozdravem a modlitbou, nebo rovnou
čteními. Podle některých svědectví se zdá, že spíš rovnou čteními, jak nám to uchovaly Velkopáteční obřady
až do Misálu Pia V (16. stol.). Ale modlitba spolu s pozdravem jsou také velmi starým prvkem, pozdrav je navíc
přirozený začátek shromáždění. Vstupní pozdrav v Římské mši je ovšem víc, než jen obyčejným úvodním
pozdravem. Patřil totiž původně ke vstupní modlitbě. Podobně jako eucharistická modlitba začíná dialogem
„Pán s vámi - I s tebou - Vzdávejme díky Bohu", tak také třem velkým oracím ve mši předcházel podobný dialog:
„Pán s vámi - I s tebou - Modleme se". Pozdrav byl tedy pozváním k modlitbě, výzvou k pozornosti, která vyžaduje
odpověď a - podle chápání středověkých liturgistů - vzájemným požehnáním celebranta a lidu.
Úkon kajícnosti
Po vstupním pozdravu může kněz nebo komentátor velmi krátce uvést do bohoslužby. Na toto uvedení
přirozeně navazuje výzva k úkonu kajícnosti.
Křesťané velmi brzy začali na úvod svých liturgických modliteb zařazovat prvek,
který je upamatovával na skutečnost, že Bůh je miluje a oni potřebují jeho lásku
a milosrdenství, protože se ve své slabosti lehčím či vážnějším způsobem proti lásce
k Bohu či druhým lidem proviňují.
Současný úkon kajícnosti má podobný cíl: tím, že si připomeneme,
že potřebujeme Boží milosrdenství a prosíme o ně, se připravujeme na slyšení Božího
slova, na slavení eucharistie a na svaté přijímání. Zároveň v úkonu kajícnosti předjímáme
to, co se děje ve všech částech mše svaté: je to Boží slovo a eucharistie, v nichž se
nejintenzivnějším způsobem setkáváme s milujícím a odpouštějícím Bohem (přesto,
že samozřejmě platí, že úkon kajícnosti nelze zaměnit za svátost smíření).
Po výzvě kněze by měla následovat chvíle ticha, v níž každý sám stojí před
dobrým Bohem takový, jaký je, se svými slabostmi a nedokonalostmi a s důvěrou
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očekává Boží pomoc. Vyznání hříchů je pak skutečným vyznáním toho, v čem jsme selhali (i když to neříkáme
konkrétně) a závěrečná modlitba kněze je pak skutečnou prosbou o odpuštění hříchů.
Naše dnešní modlitby „Vyznávám se... / Smiluj se nad námi....“ pocházejí z prostředí původně irských
mnichů, kteří se vzájemně každé ráno před první společnou modlitbou vyznávali ze svých hříchů a udělovali si
rozhřešení. Postupem vývoje se tyto modlitby vyznání a rozhřešení dostaly také na začátek mše jako soukromá
příprava především kněze a ministranta, v Římě ovšem ne dříve, než ve 13. století. Text se postupně proměňoval,
zejména seznam provinění a seznam svatých. S podobným systémem modliteb se také setkáme ve vrcholném
středověku po homilii. Zatímco úvodní úkon kajícnosti se týkal kněze a ministrantů, po homilii jáhen za všechen lid
vyznal hříchy, celebrant případně uložil pokání a pak se pomodlil rozhřešení modlitbami „Smiluj se nad námi...“
a zvláštní prosbou o milosrdenství: „Indulgentiam...“.
V době, kdy došlo k vyjmutí svatého přijímání věřících ze mše, se tento úkon kajícnosti předsunul také
před přijímání mimo mši. Když pak věřící ve výjimečných případech přijímali při mši, dostal se s ním opět do mše
těsně před přijímání.
Při pokoncilní obnově liturgie byl úkon kajícnosti v úvodních obřadech mše zachován na výslovné přání
papeže Pavla VI., namísto soukromé přípravy kněze je z něj však nyní modlitba celého shromáždění. Byl obohacen
o varianty, jedna je inspirována biblicky, jedna propojuje úkon kajícnosti s chvalozpěvem Kyrie.
Úkon kajícnosti (příp. včetně Kyrie) se vynechává, pokud
předcházejí zvláštní rity (žehnaní velikonoční svíce při velikonoční
vigilii, procesí s palmovými ratolestmi, modlitba žalmů z liturgie hodin,
či žehnání svící o svátku Uvedení Páně do chrámu aj.), pokud se
nahrazuje připomínkou křtu pomocí kropení svěcenou vodou nebo
pokud se nahrazuje označením věřících popelem na Popeleční středu.
převzal P. Jiří Luňák
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RODINA DORŇÁKOVA

V Křesle pro hosta se s rodinou Dorňákovou naši
čtenáři – pokud ji neznají osobně – mohli seznámit
už před šesti lety, tedy v roce 2014. V rozhovoru s nimi
jsme se začetli do jejich nevšedního příběhu, kdy si po
různých peripetiích adoptovali nejprve dceru Kačenku
a poté syna Tomáška. Dnes je Tomáškovi 6 let a
Kačence 10. V roce 2017 k nim přibyla ještě sestřička
Eliška. O tomto rozhodnutí – vzít si do rodiny ještě
jedno dítko – jsme si povídaly s maminkou Pavlou.
Pootevřít 13. komnatu jejich rodiny nebylo lehké.
Děkujeme za to.

Pavli, od doby našeho rozhovoru Kačenka a
Tomášek povyrostli. Pověz nám, prosím, něco o
nich.
Káťa chodí do 4. třídy, ve škole jí to jde a s učením nemá problémy. Na vše ale potřebuje více času. Je po
více stránkách šikovná a nadaná. Ve škole navštěvuje kroužek zpěvu, ráda sportuje, hraje na klavír, chodí
do kroužku baletu, do náboženství. Povahově je společenská, kamarádská, temperamentní i citlivá.
Tomášek chodí do první třídy, je také šikovný a učení mu jde. Už od pěti let navštěvuje v ZUŠ hru na klavír
a paní učitelka si ho moc chválí, zrovna ho připravuje na první soutěž. Povahou je poněkud klidnější než
Katuška, je více citlivý, hodně kamarádský, ještě preferuje dětské hry před hrami společenskými a sporty.
Jaké byly motivy k tomu, že jste si osvojili ještě jedno dítko?
Měli jsme rozšířenou žádost o další dítě a jednoho dne nám zazvonil třetí „kouzelný telefon“ a my se
dozvěděli o Elišce. Když jsme Elišku viděli poprvé, byla takové drobné miminko s velkou hlavičkou, měla
skoro 6 měsíců a téměř neovládala tělíčko, nepásla koníčky, nepřetáčela se na bříško ani na bok. K Elišce
se váže složitý příběh a tady ho nechci rozvádět.
Naše motivy se proplétají s tímto příběhem.
Kdy jste si Elišku přivezli domů?
Domů jsme si přivezli Elišku v jejich téměř osmi
měsících do předadopční péče. Předtím jsme se
navštěvovali s přechodnými pěstouny, kde byla
Eliška umístěna, necelé dva měsíce. Po šesti
měsících pobytu Elinky u nás jsme podali žádost
o úplné osvojení.
A kdy to bylo oficiálně?
V červnu 2018 soud rozhodl o plném osvojení
Elišky (bylo jí 19 měsíců), dostala nové rodné
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číslo, naše příjmení, nové trvalé bydliště, vyřídili jsme odpady, zdravotní pojišťovnu, všechny úřady a
doktory, kde bylo potřeba tyto změny nahlásit.
Když jste si ji brali domů, co vše jste věděli o jejím zdravotním stavu?
Dříve, než jsme se jeli podívat poprvé na Elišku, seznámili nás na úřadu s dostupnou rodinnou anamnézou,
porodem, poporodním stavem a zdravotním stavem dítěte. Eliška měla již poporodní komplikace, a když
jsme si ji přebírali do péče, měla opožděný psychomotorický vývoj.
A jak to bylo dál?
Eliščin vývoj v hrubé motorice šel pomaloučku dopředu díky rehabilitacím pomocí Vojtovy metody. Slavili
jsme každý malý pokrok, když se poprvé sama otočila na bok, pak po třech měsících na bříško, další čtyři
měsíce dřiny, než dala nožičky pod sebe, přešly další měsíce, než postoj na čtyřech ustála a začala lozit.
Někdy v tomto období jsme s Eliškou začali rehabilitovat podle Bobath konceptu, střídavě s komplexními
rehabilitacemi metodou TheraSuit. Tyto rehabilitace Elišce pomáhají nejvíce, výsledky nejsou vidět hned,
další pokrok je znatelný třeba až po několika měsících. Své první krůčky Eliška udělala ve 2,5 letech.
Eliška je nadále sledována na genetickém a metabolickém oddělení, hematologii, neurochirurgii,
neurologii, klinickým psychologem, očním lékařem, foniatrií.
Jaký je Eliščin současný stav?
Eliška má čerstvě stanovenou těžkou mentální retardaci. Je plně odkázaná na péči druhé osoby, nemluví,
je na plenách, neobleče se, nerozumí jednoduchým pokynům, nenapodobuje, neorientuje se, chůze je
nestabilní a chodí jen po pevné rovné podlaze. Zatím nevnímá překážky. Schody a jiné nerovnosti zvládá
jedině s dopomocí druhé osoby. Nepostaví dvě kostky na sebe, nevhodí kostku zpět do krabičky,
nenavlékne kroužky na kužel. Ale tyto nedostatky vyrovnává svou úžasnou povahou – je hodná a pohodová,
veselá, šťastná, rozveselí jí třeba jen, když zakašlete, nebo něco spadne na zem, je hodně kontaktní, chce
se chovat.
Bohužel musí být, a bude muset být, pod neustálým dohledem. Má stále orální období, vše strká do pusinky
a olizuje, je nemotorná v chůzi, často padá, shazuje z nábytku vše, na co dosáhne.
Máte ji pořád doma?
Eliška dopoledne navštěvuje speciální mateřskou školu, je ve skupince šesti postižených dětí. Mají úžasnou
paní učitelku a asistentku. Zatím tam byla střídavě pár
týdnů, protože bývá často nachlazená nebo rehabilituje.
Jak to zvládáte finančně? Asi všechny rehabilitace a
zdravotní či jiné potřebné pomůcky pro Elišku nehradí
pojišťovna!
I když Eliška pobírá příspěvky na péči, bylo pro nás čím
dál těžší našetřit na vše potřebné. Velice nám proto
pomohla nabídka Divadla Šumperk, kde nám byl věnován
výtěžek z benefiční akce a představení. Vybraná částka
nám pokryje rok a půl rehabilitací. Divadlo má od nás
zpětnou vazbu, kde dokladujeme faktury za rehabilitace.
Mimo tuto akci přispěli Elišce finančně jednotlivci či
skupinky. Tyto příspěvky jsme připojili k našim
našetřeným penězům a pořídili jsme odlehčený sportovní
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kočár do terénu, zdravotní kočár (tzv. „golfové hole“)
pro postižené děti, speciální výsuvnou a otočnou autosedačku
a rehabilitační židli. Nyní také vyřizujeme stavební povolení
a budeme provádět stavební úpravy v našem domku – rozšíření
verandy a přístavbu pokoje pro Elišku v přízemí, aby byla pod
stálým dohledem. Tady nám zase nejbližší příbuzní poskytnou
bezúročnou půjčku s rozumným splácením, abychom nezatížili
chod domácnosti a potřeby dětí. Pomoc přišla ze všech stran –
díky Bohu za to.
A jak to všechno zvládáte vy osobně?
Soužití s postiženým dítětem je po všech stránkách náročné –
časově, psychicky, finančně. Rodinný život jsme přizpůsobili
Elinčinu postižení a potřebám. Postupně jsme s manželem našli
řád, jeden rodič se věnuje Elišce, druhý rodič funguje jako
taxikář, učitel, vychovatel, hospodyně, kuchař, zahradník …
úlohy si spravedlivě střídáme. Došlo i k velké sociální
a společenské izolaci, tak se snažíme, aby každý měl chvíli na své
potřeby. Manžel zajde na pivko s kamarády, zasportovat si a já
si třeba zajedu s kamarádkami na pouť či kamarádka přijde
na kafe. Nechci opomenout, máme úžasnou hlídací babičku.
Když jsme s Eliškou u lékaře, Kačenku a Tomíka babička vyzvedne ze školy a pohlídá. Můžeme si bez
Elišky zajít do kina, na výlet.
Jak přijali Elišku sourozenci?
Kačenka s Tomáškem berou Elišku takovou, jaká je, nepřemýšlí nad tím. Kačka dokáže Elišku zabavit, hrát
si s ní jejím způsobem. Pokud si Tomík s Kačkou hrají a Eliška je „otravuje a křičí“ přiberou ji do hry, dají
jí kostku do ruky…jindy si jdou do svého pokoje, aby měli od ní klid.
Eliščino postižení nám spoustu v životě vzalo, ale také dalo. Jako rodina trávíme spolu více času, učíme se
nadlidské trpělivosti a pokoře, učíme se, že být zdravý není samozřejmostí, posunul se nám žebříček
hodnot. Ukázalo se, kdo je dobrý člověk, zůstali opravdoví přátelé. Jsou kolem nás lidé s velkým srdcem –
pomůžou modlitbou, zájmem, finančně. Život nám otevřel další dveře a poznáváme příběhy lidí, kteří jsou
na tom stejně nebo hůře.
Asi to není lehké….
S dětskou naivitou jsem se pustila do boje za Eliščino uzdravení, prosila jsem o zázrak úplného uzdravení.
Začalo to prostými modlitbami, pak devítiměsíční novénou prvních sobot (v šestém měsíci přišla první
zpráva o progresu atrofie mozku u Elišky, vydržela jsem s důvěrou až do deváté první soboty), byly
slouženy mše svaté za Eliščino uzdravení, dostala dvakrát pomazání nemocných, následovaly poutě,
zoufalé prosby u svatostánku, návštěva slovenské Turzovky s pitím zázračné vody… Eliška dostala
pomazání zázračným olejíčkem, který prýští z ikony u pravoslavných věřících….zázrak uzdravení se
ale nekonal… Přešla jsem do monologických „útoků“ na Pána Boha, kde jsou ta slova „proste a bude vám
dáno“, drásala jsem se, a Bůh mlčel. Pak přišla prázdnota a já, ač v Boha dál věřila, nemohla jsem se modlit,
nešlo to. Přestala jsem se „zuřivě“ modlit za Eliščino uzdravení, modlím se tiše, spíše formou rozhovorů
a pomalu s pokorou přijímám Eliščino postižení a vnímám dary, které nám do cesty dává Bůh v podobě
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momentů, pomoci, lidí, duchovní podpory. Možná za pár let, s odstupem času, poznám, proč se tak děje a
jakou cestu pro nás Pán připravil.
Vím, že se za Elišku spousta lidí modlí – děkuji za to.
A kde hledáš, hledáte s manželem povzbuzení?
Často jsem slýchávala, že muži, otcové, opouštějí rodiny, nezvládají situace, když je dítě zdravotně nebo
mentálně postižené. Mám veliké štěstí, dostala jsem muže opravdu do deště. Povzbuzujeme se navzájem,
pomáháme si, zastupujeme se, dělíme si úlohy v rodině, pomáhá babička, myslím si, že se nám podařil
velký kus práce a žijeme relativně normálním a spokojeným životem.
Děkuji, Pavli, za rozhovor a přejeme Elišce zdraví a vám mnoho důvěry a síly.

Když před časem se rodinu Dorňákovu rozhodli podpořit obyvatelé Šumperka při sbírce v divadle,
přemýšleli jsme v pastorační radě farnosti, jak se k tomuto skvělému nápadu připojit. A dospěli jsme k tomu,
že pro nás ten pravý čas nastane… s postní dobou. Jako křesťané totiž můžeme dát víc, než peníze. Ty jsou
samozřejmě velmi potřebné, a proto také almužna patří k postním skutkům milosrdenství. Avšak my můžeme
ke každé koruně připojit něco navíc: modlitbu, pokání či dobrý skutek. A věříme, že můžeme tak vyprosit
dary, které nelze pořídit za peníze! A přece právě tyto dary bychom přáli Elišce v první řadě!
A teď nastává ten správný čas, kdy můžeme tyto naše přátele- a zvláště malou Elišku - takto podpořit.
S časopisem dostáváte krabičku pro postní almužnu a pokud na krabičku napíšete jméno „Eliška“ či „rodina
Dorňáková“, budou tyto peníze určené cíleně pro ně. Nejdůležitější je ale to, aby to nebyly peníze, za kterými
není skrytý skutek pokání, nějaké odříkání, modlitba.
Sama paní Dorňáková mi při rozhovoru sdělila, že se jí v poslední době ozvalo hodně lidí s nabídkou
pomoci a že už nemá odvahu prosit o další finanční podporu. Uvědomuje si, že lidí, kteří pomoc potřebují,
je určitě víc, a proto stojí především o duchovní, modlitební pomoc. A já vás o to prosím spolu s ní. Ano,
chceme jim pomoci i finančně, protože patří do naší farní rodiny. Ale dát jen peníze by pro nás znamenalo
vydat se cestou nejmenšího odporu. Bylo by to fakt velmi málo! Byl by to vždy skoupý dar, i kdyby tam byl
třeba milion korun!
A pokud naopak v krabičce najdeme kromě mincí také malé kartičky se sdělením: „deset růženců“,
„dvě křížové cesty“, pětkrát večerní adorace“ nebo „den postu o chlebu a vodě“ za Elišku, budou to ty
nejhodnotnější měny na světě…! Když se nás bude modlit hodně, můžeme hodně vyprosit! V letošní postní
době vedeme duchovní boj za Elišku a její adoptivní rodiče. Připojte se, kdo můžete. Dík.
P. Slawomir

VEČERY NA CESTÁCH
setkání s inspirativními lidmi a jejich cestách po světě
O své dobrovolnické práci u sester Matky Terezy
v Kalkatě a o cestování po Indii bude vyprávět Jana
Březinová, která v Indii strávila přes dva měsíce. Jana
Březinová vystudovala sociální práci na FF v Ostravě,
pracovala několik let na Charitě Olomouc jako vedoucí
Střediska Khamoro pro etnické menšiny a poradenství.
V současné době pracuje ve Fakultní nemocnici
Olomouc jako nemocniční kaplanka.
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

SETNÍK, VELITEL POPRAVČÍ ČETY
V městě Šumbarku,
ve dvanáctém roce panování Václava z Hrádečku

Když jsem v těchto velikonočních dnech přemítal o událostech na Golgotě, uvědomil jsem si s překvapením,
že právě Tobě přísluší dvě zvláštní prvenství. Jsi první člověk v celých lidských dějinách, který zabil Boha. Vím,
Tvoje ruka nedržela kladivo, jímž byly vbíjeny hřeby do Ježíšova těla, Ty jsi jen velel celé akci. Právě proto jsi ovšem
za ni odpovědný. Právem mi namítneš, že také Ty jsi byl pouhým vykonavatelem ortelu, který vynesli jiní, dokonce
soukmenovci odsouzeného. Ty sám jsi proti němu nic osobního neměl; byl to jen další z těch, které jsi dovlekl na
popraviště. Vím, pro Tebe to zdaleka nebyla taková zábava jako pro přihlížející lůzu. Musel jsi prorážet cestu davem,
kontrolovat stav odsouzeného, aby náhodou nezemřel ještě na cestě, potil ses ve své kožené zbroji – to vše za mizerný
žold a pár odsouzencových svršků. Pro Tebe to byla nudná rutina a vítal jsi každou příležitost, jak ji nějakým
způsobem ozvláštnit. Proto jsi svým vojákům nijak nebránil, když s Ježíšem prováděli své kruté žerty. Prý je to
židovský král, tak si zaslouží královské pocty. Co na tom, že je jeho koruna z trní a během holdu mu plivají do tváře!
Konečně visí na svém kříži a Ty i Tvoji vojáci si můžete odpočinout. Nevěnuješ pozornost blábolení
umírajících ani výkřikům z davu zevlounů. Už jsi toho na tomto návrší vyslechl tolik, že Tvé uši otupěly. Věnuješ se
pouze praktickým záležitostem, vždyť právě losujete o jediný cenný předmět z Ježíšovy pozůstalosti.
Náhle však zaznamenáš podivný úkaz. Slunce stojící v zenitu pojednou mizí za clonou černých mraků a celá
Golgota se ponoří do stínu. Pot na Tvých holých pažích zastudí a Ty se otřeseš, ani ne tak zimou jako úlekem. Ano,
Ty, drsný a cynický voják, se bojíš. Cítíš, že se děje něco nadpřirozeného. To není obyčejná bouřka, jakých jsi zažil
stovky. Nebe zůstává zatažené po dlouhé tři hodiny, země pod Tvýma nohama se chvěje a náhrobní kameny se
odvalují od ústí hrobů.
Ježíš na svém kříži umírá a dav se rozchází. Každý spěchá domů, protože nastávají největší židovské svátky.
Jenom Ty se svými vojáky stojíš pod křížem a hledíš na to rozbolavělé tělo, jež se téměř nepodobá člověku. Jenže
Ty nezůstáváš u povrchního pohledu, cítíš velikost okamžiku a pronášíš onu větu, která se stane jádrem evangelního
poselství v nadcházejících staletích: „Vpravdě toto byl Syn Boží!“
To je Tvoje druhé prvenství. Ty, římský pohan, vyznáváš božství toho, jehož jsi vlastnoručně popravil. Těžko
najít méně nezaujatého svědka. Všichni viděli a slyšeli totéž co Ty, nikdo z nich však nedospěl ke stejnému poznání.
Učedníci, kteří s Ježíšem po tři léta procházeli zemí, se v této chvíli již bázlivě krčí za zavřenými dveřmi. Židovští
starší spokojeně zasedají k velikonoční hostině s přesvědčením, že se nepohodlného proroka navždy zbavili. Všichni
jsou slepí a hluší. Až na
jedinou výjimku. Ty, prostý
nevzdělaný voják, racionální
úvahou
docházíš
k jednoznačnému závěru.
Události na Golgotě žádné
jiné vysvětlení nemají!
Přesto se o ně budou stále
znovu a znovu pokoušet
různí lidé, počínaje Pilátem s
farizeji
a
konče
materialistickými filosofy.
Právě pro ně – ale i pro mne
– zapsali všichni synoptici
Tvé svědectví. Děkuji Ti za
ně – a vlastně i za to, že jsi
vykonáním popravy umožnil
naši spásu.
Pavel Obluk
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REKONSTRUKCE BUDOV CHARITY ŠUMPERK
3. února začala demolice montovaného dřevěného objektu v areálu Charity Šumperk. Koncem února bude
následovat i demolice přilehlé budovy na ulici Rooseveltova. Obě budovy byly v katastrofálním stavu, takže jejich
demolicí a následnou výstavbou budovy nové Charita Šumperk získá moderní a krásné prostory, které by měly být
od jara 2021 plně funkční.
Tyto prostory budou sloužit především jako zázemí pro multidisciplinární tým mobilní hospicové péče.
V přízemí bude sklad rehabilitačních a kompenzačních pomůcek včetně prostorů pro jejich mytí a údržbu. První patro
bude fungovat jako zázemí pro hospicovou péči a budou zde prostory pro zdravotnický personál včetně ambulance
lékaře, administrativního a sociálního pracovníka a jednací místnost. Chybět zde nebude hygienické zázemí
pro zdravotnický personál, který o pacienty v terénu pečuje, a pro návštěvy pečujících. Samozřejmostí je
bezbariérovost včetně výtahu. Nová budova nebude pobytovým zařízením pro nevyléčitelně nemocné (kamenný
hospic).
Investice
není
finančně
podpořena
žádnými dotacemi, pouze
darem fyzické osoby.
Podrobné a aktuální
informace
o
projektu
najdete
na
www.sumperk.charita.cz.
Jana Bieliková,
ředitelka CHŠ

ŽEHNÁNÍ AUT
Dne 22. ledna 2020 se uskutečnilo slavnostní žehnání 3 automobilů z projektu MAS Horní Pomoraví
„Modernizace vybavení Charity Šumperk“. Projekt podporuje zvýšení kvality technického zázemí a vybavení
terénních sociálních služeb poskytovaných Charitou
Šumperk a zvýšení jejich dostupnosti. Jedná se
o pečovatelskou službu a osobní asistenci v přirozeném
sociálním prostředí uživatelů.
Prioritou je zajistit kvalitní a zároveň efektivní péči
ve všech částech regionu MAS Horní Pomoraví, zvýšit
kvalitu a modernizovat technické zázemí pro poskytování
sociálních terénních služeb. Kromě 3 automobilů byla
zakoupena i drobná moderní technická zařízení (tablety,
notebooky, tiskárna, telefony). Automobily zaměstnancům
požehnal šumperský kaplan Jiří Luňák.

strana 10

Tam&Tam – číslo 3, ročník 11, březen 2020

POSTNÍ ALMUŽNA
Postní almužna 2020 začíná na Popeleční středu
26. února a trvá do Květné neděle 5. dubna. Postničky
(pokladničky) si můžete vyzvednout od neděle 1. 3.
ve vašem kostele. Ti z vás, kteří se této sbírky pro lidi v nouzi
či v sociální nepříznivé situaci zúčastní, odevzdejte
„postničky“ knězi ve své farnosti na Květnou neděli.
Postní almužna funguje tak, že během postní doby
do ní dám peníze za věci, které jsem si odepřel.
(např. nekoupím si čokoládu za 15 Kč, peníze dám
do pokladničky a tím přispěji potřebným.)
Pokud znáte rodinu nebo jednotlivce, kteří
potřebují pomoci, vložte lístek se jménem a kontaktem
do postničky.
Děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastní nejen
odříkáním, ale i modlitbou za osamělé, chudé a nemocné.

CHARITA MÁ NOVÉ CERTIFIKOVANÉ PORADCE PRO POZŮSTALÉ
V říjnu 2019 absolvovaly kurz poradenství pro pozůstalé, složily zkoušku a získaly profesní kvalifikaci
poradce pro pozůstalé Mgr. Dagmar Remešová, Jana Petríková, DiS., Bc. Aneta Svozilová, DiS.
a Markéta Smrčková.
Poradenství pro pozůstalé je určeno všem, kterým zemřel jejich blízký a potřebují pomoc, podporu nebo
sdílení. Poradci pro pozůstalé poskytují emoční podporu a doprovázení v procesu vyrovnávání se se ztrátou.
Poradci nám mohou poradit v praktických záležitostech (např. v oblasti legislativy) nebo také doprovázet
např. při jednání s pohřební službou, úřady.
Věra Ponížilová, Charita Šumperk
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PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI


Sedmikrásek – Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý pátek - 9.30 – 11.30 na farním středisku
(modlitba s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání – P. Kočí:
608 883 111.



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.



Scholička pro děti a rodiče – bude doprovázet devátou mši svatou jednou za měsíc (po předchozí domluvě).
Zveme další zájemce - pravidelné zkoušky – po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10. 15 – 10.45).
Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356.



Klubík Neposeda – pro děti od 3 do 6 let, vždy od pondělí do středy v čase od 7:00 do 14:30 hod – důraz na
křesťanské a etické principy, vztah k přírodě, ekologii a propojení s tradičními křesťanskými svátky a
lidovými obyčeji. Kontakt – Mgr. Pavla Čermáková. pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ


Posezení s knihou pro seniory – bude letos probíhat pravidelně každý čtvrtek v čase 9:30 – 11:00 v Domově
pro seniory, U Sanatoria 25 v Šumperku. Těší se na Vás lektorka setkávání Petra Kočí:
tel. 608 883 111



Adorace pro maminky – v postní době se nebude konat, povzbuzujeme k účastni na křížových cestách.



Modlitby matek v Šumperku – Jednou za týden, vždy ve středu od 10.00 na farním středisku/farním hřišti.
Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 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 kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111.



Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku.

Srdečně zveme všechny manželské páry z děkanátu na kurz Manželské večery











Osm setkání, osm večerů prožitých s partnerem.
Součástí každého setkání – občerstvení, posezení při svíčkách v příjemném prostředí, každý večer jedno
téma.
Závěrečné setkání – i se společnou slavnostní večeří.
Úvod každého večera – krátké osobní svědectví jednoho z párů, nosná část tématu – promluva formou DVD.
Jádrem večera – cvičení v účastnických příručkách, kterými je promluva proložena. Tato cvičení vedou k
hlubší diskusi pouze ve dvou, a to o tématech, na která ve spěchu všedního dne nezbývá čas.
Respektujeme Vaše soukromí, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat. Skupinová diskuse není součástí
kurzu.
Témata jednotlivých večerů – Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla
odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večer s večeří.
Cena kurzu - 1 100,- Kč za pár (zahrnuje dvě příručky účastníka, občerstvení a nápoje na každý večer,
slavnostní závěrečnou večeři a příspěvek na provozní náklady)
Každé úterý od 17. března do 5. května, vždy od 19:00 do 21:30 na farním středisku v Šumperku, Kostelní
náměstí 4, Šumperk
Více na www.manzelskevecery.cz

Těšíme se na vás.
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JAZYKOVÉ KURZY
Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz
začíná 17. září 2019.
Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková,
kurz začíná 19. září 2019.
Angličtina pro mírně pokročilé 2. skupina – vytvořila se další skupinka nových zájemců, můžete se ještě
přihlásit. Každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.
NA CO SE PTÁTE
Termíny příměstských táborů na farním středisku
13. – 17. července – Příměstský tábor pro mladší děti (5 - 8 let)
20. – 24. července – Příměstský tábor pro starší děti (9 - 15 let)
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LONGIN
* 1. století Lanciano, Itálie
† 1. století Kappadokie, Turecko

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Longin (Longín, Longinus, někdy česky označovaný jako Dluhoš) byl římský
voják, tedy pohan sloužící v okupační posádce tehdejší římské provincie Judea. Jeho
jméno je odvozeno od řeckého názvu pro kopí (λόγχη, lonché). Tradice dává jméno
Longin dvěma postavám spojeným s Kristovým ukřižováním. Na západě bývá
ztotožňován s vojákem, který Kristu probodl bok kopím. Toto svaté kopí je nazýváno
též Longinovo kopí. Na východě je obvykle jako Longinus jmenován setník, který
vyznal Kristovo božství a pak hlídal jeho hrob. Podle obou tradic se jedná o římského
vojáka, který se obrátil na základě událostí Velkého pátku a Zmrtvýchvstání.
Od samotných apoštolů byl vyučen ve víře a pokřtěn, odešel z armády a věnoval se
hlásání evangelia v kappadocké Caesareji. Byl popraven stětím. V umění bývá
zobrazen jako římský voják nebo středověký rytíř, někdy na koni (kopí je jízdní
zbraň), s kopím, příp. s nádobkou s Kristovou krví a nápisem v latině: „Vere filius
Dei erat iste“(Tento člověk byl opravdu Syn Boží). Je patronem Mantovy, kam údajně
přinesl kapky Kristovy krve. Jeho socha od Lorenza Berniniho je pod kopulí chrámu
sv. Petra ve Vatikánu. Longinovi je zasvěcena rotunda na Novém Městě v Praze.
V římskokatolické církvi se jeho svátek slaví 15. března.
Setník (podle dnešních hodností kapitán) Longinus Cassius Gaius velel
vojenské jednotce, která uzavřela před Ježíšovým ukřižováním prostor na Golgotě,
a byl svědkem smrti Ježíše, kterou potvrdil vbodnutím svého kopí do Kristova boku.
Longin je zmiňován u všech evangelistů (Mt 27, Mk 15, L 23, J 19 kap.).
Příběh vojáka, pohana a cizince, kterému stačily události, jichž byl svědkem, aby otevřel své srdce a přijal
Ježíše Krista jako svého Krále a Pána, je stále živý i dnes. Nevíme, jaký život vedl vysloužilý, zřejmě šedým zákalem
trpící kapitán Cassius před tím, než obdržel jako zástupce prokonzula rozkaz k asistenci u vykonání rozsudku Pontia
Piláta. Pro tento úkol byl zjevně vybrán z důvodu své zkušenosti a schopností, neboť v bouřlivé atmosféře událostí
bylo třeba postupovat uvážlivě.
Můžeme se domnívat, že byl mužem soucitným, neboť čin, jímž se zapsal do historie světa navždy, totiž
probodnutím pravého boku Ježíše Krista, znamenal v té době akt milosrdenství. Tímto bodnutím se totiž římští vojáci
na bitevním poli ujišťovali, že nepřítel je mrtev. Není známo, zda Longin použil své kopí či kopí nesené velitelem
chrámové stráže. Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová ve svém svědectví o ukřižování píše, že právě Longin
Cassius Gaius zvolal jako první po ukřižování Ježíše Krista, že Ježíš je opravdový Syn Boží.
Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj,
Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden
z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme
vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla
vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál naproti němu, uviděl, že vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk
byl opravdu Syn Boží!“ (Mk 15, 34–39)
Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek
– požádali Židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti
prvnímu i druhému, kteří s ním byli ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti
nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom
svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok
Písma: „Ani kost mu nebude zlomena.“ A na jiném místě v Písmu se říká: „Budou hledět na toho, kterého probodli.“
(J 19, 31-37)
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V Judeji se praktikovalo přerážení kostí
ukřižovaným, protože zákon (Dt 21,23) přikazoval,
že těla popravených nesmějí zůstat viset přes noc.
Připomínán je Ježíšův předobraz – obětovaný
beránek Paschy – u nějž nesmělo dojít k přeražení
kostí. Předpovězené probodení mělo podstatně
hlubší význam – z Ježíšova boku se zrodila církev
a krev s vodou, které vyšly z otevřeného srdce
ukřižovaného, představují prameny Božího
milosrdenství, které úzce souvisí i se svátostmi.
Longin se stal jedním z prvních pohanů,
kteří přijali víru v Ježíše Krista. Byl také svědkem
úkazů u hrobu Ježíše Krista i Nanebevstoupení.
Na
základě
událostí
Velkého
pátku
a Zmrtvýchvstání se obrátil a od samotných apoštolů
byl vyučen ve víře a pokřtěn. Dle tradice několik kapek, vytrysklých z Ježíšova probodeného srdce, zkropily
Longinovu tvář a navrátily mu zrak, který ztrácel. Longin opustil armádu a stal se hlasatelem evangelia v Caesareji.
Protože odmítl obětovat pohanským bohům, odsoudili ho k vyřezání jazyka a vyražení zubů. Podle jiných legend byl
sťat. Někde se vyskytuje zmínka o popravě stětím i s jeho dvěma druhy, kteří též byli svědky Ježíšova ukřižování.
Uváděny jsou také některé zázraky po jeho smrti. Longinův kult se zvýraznil po objevení „svatého kopí“, které
pozvedlo morálku vojska při první křižácké výpravě. My můžeme v Longinovi spatřovat prvního člověka svědčícího
o Božím milosrdenství.
V roce 1410 byla z iniciativy vyšehradského probošta část ostatků sv. Longina přivezena z Říma
do kapitulního chrámu na Vyšehrad. V té době začal být v Čechách uctíván a jeho svátek připomínán 15. 3.
Anička Rozsívalová
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K zamyšlení
…Pak je tu třetí pravda, která je neodmyslitelně spojena s tou předchozí: On žije! Je dobré si to často připomínat,
protože jsme v nebezpečí, že budeme Ježíše Krista brát jen jako dobrý příklad z minulé doby, jako vzpomínku, jako
někoho, kdo nás zachránil před dvěma tisíci lety. To by nám bylo k ničemu, to by nás nezměnilo, to by nás
neosvobodilo. Ten, který nás naplňuje milostí, ten, který nás osvobozuje, proměňuje, uzdravuje nás a posiluje, je
někdo, kdo žije. Je to vzkříšený Kristus, plný nadpřirozené životní síly, oděný nekonečným světlem. Proto svatý
Pavel prohlásil: „Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.“ (1 Kor 15,17)
(Christus vivit – „dopis“ papeže Františka mladým lidem, kapitola 4)
Právě běží:
Mládežnické mše svaté
Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci v 18:00 v Šumperku.
Nejbližší termín: 27. 3. 2020

Co se chystá:

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE: 3. – 4. 4. 2020
Po dvou letech je tu znovu Děkanátní setkání mládeže
. Uskuteční se opět v Šumperku a budeme ho mít
společně se zábřežským děkanátem.
Našim letošním hlavním hostem bude Ondřej Elbel,
který se zúčastnil Mezinárodního fóra mladých
ve Vatikánu, které navazovalo na Synodu o mládeži.
Všechny důležité informace i přihlášku nalezneš
na našem webu mladez-sumperk.webnode.cz/dsm
Motto: Mládenče, pravím ti, vstaň. (Lk 7,14)
Věk: 13+
Cena: 150 Kč (vybírá se na místě)
Přihlašujte se prosím nejpozději do 29. 3.!
Na všechny se moc těšíme! 

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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ZPRÁVY Z MATICE SVATOJÁNSKÉ VE VELKÝCH LOSINÁCH 1.
V červenci 2019 byla ve farnosti Velké Losiny vytvořena Matice
svatojánská, která má v současnosti 18 přispívajících členů a 28 členů pracujících.
Matice vznikla jako reakce na zoufalý počet a věkový průměr farníků, které se
negativně projevují ve všech oblastech farnosti, a jako plod touhy po nové
evangelizaci. Matice má plány převzít veškeré technické funkce farnosti, které
rozdělí mezi své členy. Tím budou méně zatíženi jednotlivci (v opaku proti
současnému stavu), kterým pak zůstane více energie a času na nejzákladnější
funkce farnosti, tedy na pastoraci a evangelizaci.
Od listopadu 2019, kdy byla podepsána smlouva mezi farností a Maticí o výpůjčce farního kostela
dochází k vytváření metodiky na jeho správu, údržbu a financování. Přípravná fáze bude ukončena
22. února, kdy proběhne inventarizace mobiliáře kostela a jeho faktické převzetí. Zatím se ale podařilo
vytvořit pracovní skupiny na úklid, angažovat údržbáře a normalizovat systém hraní a odměňování
varhaníků. Celková racionalizace využití stávajících prostor kostela by měla v budoucnu vyvrcholit
vybudováním předsálí a tzv. zimní kaple. Základním heslem v těchto snahách Matice je: „Členové musí
vše udělat, vše zaplatit a o všem rozhodnout. Ale nejdůležitější je evangelizace.“ Proto se fakticky každý
měsíc schází a pracuje představenstvo i členská schůze Matice.
Předpokládáme utlumení plýtvání energií na památkovou péči – nejsme památkáři, je nás málo,
jsme staří a nemáme čas. Již v prvních měsících existence Matice se ukázalo, že velká část farnosti aktuální
problémy nevnímá a i někteří členové Matice se domnívají, že Matice je tu od toho, aby výkonněji
konzervovala dosavadní stav. Zde je třeba se jednoznačně ohradit. Nechceme opravovat prázdný dům, ale
naplnit ho. Je jasné, že k navrácení významu farnosti jako místa setkávání, radosti z oslavy Hospodina
a služby všem, nemůže dojít bez pomoci Ducha svatého při díle. Proto jsme se s Otcem Milanem pustili
do přípravy laické evangelizace. Tato aktivita začíná individuální i skupinovou modlitební přípravou. Byla
započata novéna prvních sobot v měsíci za obnovu farnosti. 21. března proběhne první z chystaných večerů
chval (viz upoutávka níže) a od března začíná také příprava tzv. iniciační evangelizační buňky pro farnosti
Loučná, Sobotín a Velké Losiny.
O dalším vás budeme podrobně informovat, jelikož naše snahy jsou také v tom pomoci inspirací
stejně ohroženým farnostem. Zároveň prosíme o vaši modlitbu.
Předseda Matice svatojánské ve Velkých Losinách Richard Jašš
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Krásný den všem bezvadným dětem!
To nám ten měsíc zase rychle utekl, že? Sotva jsme
odstrojili stromeček a vyzkoušeli lyže, které ležely pod ním, už máme před sebou jaro, ale především
postní dobu. Jistě si pro nás páni faráři zase připraví nějaké supr trupr úkoly, které nám pomohou udělat
něco hezkého nebo dobrého pro sebe, pro druhé a pro Pána Boha. My tu pro vás tentokrát máme úkol
ke svátku Zvěstování Páně, který si připomínáme koncem března. Jednak můžete najít 7 rozdílů mezi
obrázky, druhak můžete doplnit text o tom, jak to tenkrát ten andílek panně Marii o narození Ježíška
pověděl. Máte vždy tři možnosti, stačí vybrat tu správnou. 
příjemné chvilky s Tamtamem!

Anděl _______ (Michael, Samuel, Gabriel) byl poslán od _______ (císaře, Boha, prodavače) do galilejského města,
které se jmenuje_______ (Betlém, Nazaret, Brno), k panně zasnoubené s mužem jménem_______ (Josef, Matouš,
Jan) z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, ________ (úctyhodná,
milostiplná, krásná)! Pán s tebou!“ Když to slyšela, _______ (poskočila si, napila se, ulekla se) a uvažovala, co má
ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a ________ (přebalíš,
nakrmíš, porodíš) syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nezván Synem nejvyššího (…)
Maria řekla: „Jsem _______ (služebnice, pokladnice, knihovnice) Páně: ať se mi stane podle tvého slova.
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V posledních dnech jsem dostal knihu „Mnich v zajetí islamistů“, která
popisuje osudy P. Jacquese Mourada, syrského kněze, kterého islamisté
unesli a několik měsíců věznili a mučili. Zpočátku se mi do této knihy vůbec
nechtělo. Netoužil jsem po krutostech a násilí a ani po rozjímání o muslimech a jejich náboženství…
Když jsem se nakonec do čtení pustil, rychle jsem zjistil, že o tom ta kniha není. Popisů krutostí je tam minimum,
jen tolik, kolik je potřeba k představě o situaci. Kniha je především o hodnotě mírumilovnosti. Nakonec byl P. Jacques
a stovky jeho farníků ušetřeni smrti právě proto, že nikdy se proti muslimům nepostavili se zbraní a ani v jejich
domech se žádné zbraně nenašly. A hlavně proto, že je měl opravdu křesťansky rád. Pak nějakou dobu byli sice
nuceni žít v ponižujících podmínkách, jako obyvatelé druhé kategorii, pod nadvládou Islámského státu,
ale byli to opět jejich muslimští přátelé, kteří jím pomohli utéct mimo jeho hranice. Jen malá skupina za to zaplatila
životem či přinucením konvertovat k muslimské víře.
V knize mne nadchl velmi „duchovní“ přístup k celé problematice. Více než o válce se tam dozvíte o modlitbě,
významu adorace či modlitby srdce, hodnotě modlitby růžence, světcích, poutích, tichu a naději. Autor vyznává:
„Mé zajetí se stalo duchovní obnovou. Má deprese byla školou odevzdanosti a modlitby“.
Ne, nechtěl bych zažít to, co musel snést tento kněz: bolest mučeného těla, ale ještě
větší bolest duše; strach o sebe a své blízké, úzkost dlouhých nocí s vyhlídkou
na popravu, hrůzu pohledu na mučené a popravované. To bych nikdy nevydržel. Chtěl
bych ale mít jeho hlubokou víru, umění rozlišovat dobro od zla bez ohledu
na náboženství, lásku k Bohu, Panně Marii a svým farníkům a schopnost s odevzdáním
nést ztráty a přizpůsobit se podmínkám a novým výzvám… A skálopevné přesvědčení,
že víra vítězí nad násilím, naděje nad nespravedlností a milosrdenství a odpuštění
nad zlobou a krutostí.
Knihu vydalo nakladatelství Paulínky a je k dostání běžně v knihkupectvích.
Předávám ji do knihovny.
P. Slawomir

Drazí, jako obvykle na začátku postní doby dostáváte
pokladničku na postní almužnu. O jejím smyslu a významu je už
na několika místech v časopise. Já jen připomínám, abyste ji
nezapomněli donést do kostela a odevzdat při bohoslužbě na Květnou neděli.
V šumperském kostele je řada postních aktivit a hlavně možností modlitby v postní době. V době, kdy běžně
používáme auta, srdečně zveme i ty, kteří žijí mimo Šumperk. Nebojte se přijet, ať jsou to adorace či duchovní
obnova – je tu místo pro všechny. Nabídněte to i dalším, které můžete vzít s sebou do auta.
V úterý zavádíme „na zkoušku“ namísto adorace, která byla dlouhodobě zažitá od 19.00 hodin, bohoslužbu slova
vedenou jáhnem se svatým přijímáním a s kratší adorací už v 18.00. Vycházíme tak vstříc těm, kteří projevili
o to zájem. Pak vyhodnotíme, jestli to tak zůstane už napořád, či nikoliv. Mše svaté během týdne a v neděli zůstávají
beze změny.
Na závěr je tu jedná velká prosba. Naši dobrovolníci, kteří organizují bohoslužby v domově důchodců,
potřebují posilu. Dovážení seniorů do kaple vyžaduje víc lidí, proto moc prosím ty, kteří by mohli obětovat
odpoledne v 1. a 3. sobotu v měsíci a jsou schopni to dělat, aby tam pomohli. Pokud vás bude víc, můžete se
střídat či si soboty rozdělit. Všichni ochotní pomocníci ať se přihlásí jáhnovi Františku Klíčovi na telefonní
číslo 605771720. Moc děkuji.
Přeji všem požehnanou postní dobu. Program velikonočních bohoslužeb najdete v dubnovém čísle Tam&Tamu.
P. Slawomir
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

VELKÝ DIVOTVŮRCE
Dne 23. září 1968 zemřel v městečku San Giovanni Rotondo v italské provincii Foggia otec Pio z Pietrelciny.
Tento mnich kapucínské řehole byl známý jako „stigmatizovaný bratr“, protože na svém těle nosil Kristovy rány,
charakteristické znaky jeho utrpení a smrti. Dožil se jednaosmdesáti let a byl velice známou osobností. Znali ho nejen
katolíci, ale i lidé mimo církev, dokonce i agnostikové. Jeho pohřbu se zúčastnilo více než sto tisíc lidí ze všech koutů
Itálie.
Od jeho odchodu už uplynulo více než půl století. Byla to léta nabitá událostmi, politickými i společenskými
změnami v Itálii, v Evropě a v celém světě. Lidé se během těchto desetiletí velmi změnili. Možná jsou méně citliví
k duchovním otázkám, ale jejich úcta k otci Piovi přetrvává. Hrob tohoto svatého řeholníka a místa, kde žil, jsou
denně cílem zástupů poutníků, přičemž jejich počet rok od roku narůstá.
O otci Piovi byly napsány desítky knih. Čas od času nějaký deník přinese o jeho příběhu obsáhlý článek,
televize natočí dokumentární film, pořad či rozhovor. Ale ty se většinou omezují na vyprávění jeho životních
peripetií, přičemž zanedbávají mystický a divotvorný rozměr jeho života, pro nějž se stal fenoménem dějin víry
dvacátého století a jednou z nejvýznamnějších postav církve vůbec.
„Pozemská“ existence otce Pia se skládala z nepřetržitého sledu dramatických událostí. Děly se kolem něj a
s ním nepředstavitelné věci, do nichž se namočili řeholníci, kněží, a místy dokonce i biskupové, kardinálové a
papežové. Nastaly situace velice zamotané, pohoršlivé a tragické. Stačí připomenout, že otec Pio, kterého nyní už
všichni uctívají jako světce, byl během svého života nejméně pětkrát odsouzen církví jako podvodník a zemřel, aniž
by tyto rozsudky byly zrušeny.
Jeho životní příběh je strhující. Láká životopisce, protože nabízí výjimečně dramatický materiál týkající se
bolestných pomluv a podrazů, pronásledování, církevních procesů a rozsudků. Z této perspektivy se však dozvíme
spíše o životech lidí, kteří se vyskytovali kolem něj, než o něm samém.
O otci Piovi jsem už napsal jinou knihu. Vyšla v nakladatelství Mondadori v roce 1984 a jmenuje se Páter
Pio, člověk naděje. I po letech je poměrně úspěšná, ale dopustil jsem se v ní stejné chyby jako všichni ostatní –
dopřál jsem příliš velký prostor zamotaným událostem, které poznamenaly jeho pozemskou existenci. Nicméně ta
kniha měla svůj význam. Měl jsem tehdy možnost prostudovat velmi cenné dokumenty, které ostatní životopisci
do té doby neviděli. Objasnil jsem v ní některé události ze života otce Pia, které jsou nyní obecně známé, ale do té
doby byly pečlivě utajované, aby se jejich zveřejnění „nedotklo“ významných církevních představených, kteří
bojovali proti světci i za cenu překrucování závažných a jednoznačných fakt.

Zemřel odsouzený
Otce Pia jsem poznal osobně až v roce 1967 a do jeho smrti jsem se s ním setkal už jen dvakrát. O těchto
setkáních jsem publikoval několik článků v jednom známém italském týdeníku. Článků si velmi cenila skupina laiků,
kteří si říkali „přátelé otce Pia“. Založili občanské sdružení se sídlem v Ženevě a už v září 1969, rok po smrti Božího
muže, se na mě obrátili s žádostí o spolupráci. „Otec Pio je světec,“ prohlašovali. „Prostí lidé to vědí a modlí se
k němu o přímluvu u Boha. Nikdy však nebude svatořečený, protože zemřel odsouzený Svatým oficiem. A nejvyšší
tribunál církve nikdy neuzná, že se mýlil. Je proto důležité publikovat články na obranu otce Pia a nebojácně uvádět
ve známost, jak se některé věci udály ve skutečnosti.“
Jejich výzvu či pověření jsem přijal. Přátelé otce Pia mě zavedli do jedné benátské vily z 18. století, kde jsem
našel archiv s tisíci dokumentů, seřazených a uspořádaných do svazků. Několik měsíců jsem je studoval a potom
jsem napsal sérii článků, které vyvolaly velký rozruch. Ze získaných materiálů jsem později napsal svou první knihu.
Jak už jsem zmínil, i já jsem se nechal strhnout a svým způsobem zaslepit smutnými událostmi otcova pozemského
života, příkořími, která musel snášet, veřejnými pomluvami, jejichž obětí se stal, takže jsem zanedbal aspekt Božího
muže a divotvůrce.

strana 20

Tam&Tam – číslo 3, ročník 11, březen 2020

Tento nedostatek mi pomohl objevit až janovský kardinál Giuseppe Siri. Věděl jsem, že si otce Pia velmi
vážil, i když se s ním nikdy osobně nesetkal. Chtěl jsem zjistit, zda by se odvážil vyjádřit svůj obdiv veřejně (bylo to
v době, kdy žádný představitel církve neměl odvahu se ho zastat, aby si neznepřátelil Svaté oficium). Ale kardinál
Siri byl známý svou rozhodností a odvahou. V našem rozhovoru prohlásil se vší autoritou vysokého představitele
církve: „Myslím si, že otec Pio je nejcharismatičtější postavou naší doby a jednou z nejvýznamnějších osobností
dějin církve.“ Kardinálův výrok mě tehdy zasáhl a obrátil mou pozornost na charismatický a divotvorný aspekt života
světce, neboť ten byl v jeho existenci zásadní; díky němu se svatý otec Pio zapsal do dějin.

„Jsem sám sobě záhadou“
Život světce neustále provázely nevysvětlitelné jevy. „Jsem sám sobě záhadou,“ opakoval často před svými
přáteli. Padesát let nosil na těle stigmata, otevřené a krvácející rány, které nedokázal vyléčit žádný lékař a žádný lék.
Z jeho těla vycházela příjemná vůně, kterou bylo občas možné ucítit i ve vzdálenosti několika tisíc kilometrů,
jak o tom svědčí mnohé jeho duchovní děti. Uskutečnil neuvěřitelné cesty díky charismatu bilokace. Měl schopnost
číst v lidských srdcích, znal soukromý život lidí, s nimiž se nikdy předtím nesetkal. Boží milostí věděl o stavu
zemřelých a navštěvovaly ho duchovní bytosti, které mu zjevovaly různá tajemství či události, jež teprve měly nastat.
Na jeho přímluvu se děla zázračná uzdravení. Neoblomní ateisté v jeho přítomnosti konvertovali. Často byl fyzicky
napadán démony a sváděl strašné zápasy s temnými silami. Mnozí byli jeho modlitbou od zlých duchů osvobozeni.
Otec Pio se už v životě „dotýkal“ námi nepoznaných dimenzí. Proto je tak výjimečným světcem, jehož
velikost nelze hledat jen v útrapách jeho pozemské zkušenosti. Zkoumáme-li jeho život pozorně, máme pocit,
že čteme životopis nějakého středověkého světce či „divotvůrce“, například svatého Antonína z Padovy. Otec Pio
byl velký divotvůrce, neustále se kolem něj děly podivuhodné věci. Někdy až tak výjimečné, že vypadaly jako
nemožné, a proto se o nich raději nemluvilo.

Charismata
Ve své první knize Páter Pio, člověk naděje jsem podrobněji poukázal na otcovo utrpení a ctnosti. V této
knize mám snahu zvýraznit právě jeho „charismata“, všechny výjimečné dary, kterých se mu dostalo shůry.
Připouštím, že jde o laický pokus proniknout do tajemství, zvídavě nahlédnout do neuvěřitelné, duchovní
dimenze, kterou sice vnímáme, ale vymyká se striktní kontrole našeho rozumu. Je to obtížný pokus, protože
zkoumané pole je jakoby zaminované, zrádné a plné nástrah. Nebudu se raději pouštět do komplikovaných úvah
s cílem najít vysvětlení těchto jevů. Budu jen vyprávět fakta a dokládat je výzkumy a hodnověrnými svědectvími.
Nechám na čtenáři, aby si vyvodil své závěry.

DRAMATICKÉ POZEMSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Otec Pio se narodil v italské vesnici Pietrelcina východně od Neapole ve středu 25. května 1887 v pět hodin
odpoledne. Otec budoucího kapucína se jmenoval Grazio Forgione a bylo mu šestadvacet let. Matka Maria Giuseppe
Di Nunzio byla o dva roky starší. Byli svoji šest let a měli spolu už tři děti: dva chlapce, Michaela a Františka, a
dceru Amálku. František a Amálie zemřeli ještě před jeho narozením. Nový člen rodiny byl tedy už čtvrté dítě
v pořadí. Po něm přišly na svět ještě tři další sestry.
Chlapce pokřtili v kostele sv. Anny v Pietrelcině hned 26. května, druhý den po narození. Jeho matka měla
sv. Františka z Assisi ve velké úctě, proto na její přání dostal jméno František. To jméno měl rád a říkali mu tak až
do doby, než vstoupil ke kapucínům, kde mu vybrali řeholní jméno Pio (z lat. Pius, tj. „zbožný“ – pozn. red.).
Do chvíle jeho vstupu ke kapucínům mu tedy budeme říkat František.

Syn rolníka
Jeho rodina byla velice chudá. Otec byl rolník a vlastnil kousek půdy, který však k obživě rodiny nestačil,
a proto byl nucen dvakrát hledat štěstí v Americe. Maminka byla velmi laskavá a zbožná. Na jejích bedrech spočívala
výchova dětí. Její víra, charakter a vyhraněné názory Františka velice ovlivnily. Podle dobových svědectví to byl
chlapec klidné a tiché povahy, byl poslušný a hodný. Už tehdy se kolem něho děly podivné věci, ale nikdo jim
nepřipisoval velkou váhu. Začaly dávat smysl až později, když u něj nastaly velké mystické jevy.
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Grazio Forgione byl negramotný, ale přál si, aby se jeho dětem dostalo vzdělání. I z toho důvodu se rozhodl
odejít za prací do daleké Ameriky. Z jeho dětí měl největší předpoklady ke studiu František. „Když se budeš dobře
učit,“ říkával Grazio synovi, „staneš se mnichem.“ Děti chudých lidí mohly v té době dál studovat, jen když vstoupily
do kláštera, a bývala to čest pro celou rodinu. František ale nechodil do školy pravidelně, protože musel pomáhat
doma a pracovat na poli.
Jeho prvním učitelem byl jistý Cosimo Scocca. Byl to rolník, který sám vychodil pět let základní školy.
Druhým učitelem mu byl místní česač konopí. Po večerech, když skončila práce na poli, předávali tito lidé rádi jiným
dětem to málo, co sami uměli. Až když mu bylo dvanáct let a projevoval se jako velmi inteligentní chlapec, dostal se
pod vedení skutečného učitele, kněze Domenica Tizzaniho, který ho za pouhé dva roky naučil veškerou látku základní
školy. Ihned poté nastoupil František na gymnázium.

Povolání
Záhy se v mladém Františkovi probudila touha stát se knězem. Věděl o ní místní farář Giovanni Caporaso,
jeho matka a také učitel z gymnázia Angelo Caccavo. Svou touhu uskutečnil vstupem ke kapucínům, protože se
dobře znal s bratrem Kamilem z kláštera v Morcone, který chodíval do Pietrelciny, aby žebral o milodary a potraviny
pro své spolubratry.
Nebylo to jednoduché rozhodnutí. František cítil povolání, ale byl nerozhodný; možná tušil, že mu toto
rozhodnutí způsobí hodně utrpení. Na jaře 1902 se tedy začal připravovat ke vstupu do kláštera. Bylo mu patnáct let,
už nebyl malé dítě. Chápal důležitost kroku, který se chystal uskutečnit. A přesto dostal možnost svůj krok důkladně
zvážit, protože odpověď na jeho první žádost o vstup do řehole byla zamítavá. V klášteře, kde měl prožít noviciát,
neměli totiž volné místo. Až na podzim 1902 přišla kladná odpověď a 6. ledna 1903 František odcestoval, aby se
vydal vstříc novému životu.

Sbohem světu
Rok noviciátu je v řeholích tradicí. Slouží k tomu, aby žadatel lépe poznal pravidla klášterního života, která
si chce osvojit, a aby se ujistil, že má k jejich zachovávání dostatek fyzických a psychických sil. Zároveň slouží
představeným kláštera, aby zhodnotili, jestli je mladík vhodný kandidát, a nikoli jen oběť chvilkového nadšení či
mladické nerozvážnosti.
Kapucínský noviciát té provincie měl tehdy sídlo v klášteře v Morcone, který byl duchovním střediskem
už od středověku. Od Pietrelciny byl vzdálen asi sedmnáct kilometrů. František odcestoval do Morcone 6. ledna,
na svátek Zjevení Páně. Ráno se ještě zúčastnil farní mše svaté v kostele v Pietrelcině a poté se rozloučil s dojatou,
plačící rodinou. Doprovázel ho učitel Angelo Caccavo a kněz Nicola Caruso. Sedmnáct kilometrů absolvovali pěšky
a do kláštera přišli kolem oběda. Byl sice mrazivý den a klášter v Morcone tvořila prostá budova ze 17. století, avšak
přijetí ze strany řeholníků bylo velmi srdečné.
František se tam setkal se svým přítelem z dětství bratrem Kamilem, žebravým mnichem, který mnohokrát
navštívil Pietrelcinu. Poobědval v pohostince a odpoledne ho čekalo přezkoušení ze strany starších řeholníků,
aby zjistili, má-li kandidát dostatečné intelektuální kvality potřebné pro službu v církvi. Po ročním noviciátu měl
totiž František pokračovat v klasickém studiu a později ve studiu teologie s výhledem, že se stane knězem. Rozhovor
proběhl srdečně. Řeholníci se vyslovili pro jeho vstup a František byl oficiálně přijat do kláštera.
Dva týdny ještě nosil civilní oděv a společně s dalšími deseti žadateli se pod vedením staršího řeholníka
připravoval na takzvanou „obláčku“. Jednalo se o působivý obřad plný symboliky, který se odehrál 22. ledna 1903.
Toho dne odpoledne se František a ostatní kandidáti představili komunitě ve velkém klášterním kostele. Na znamení
odevzdanosti Bohu si lehli na zem před oltářem, aby pak podle starobylé tradice odevzdali svůj civilní oděv,
představující život ve světě, a oblékli si františkánský hábit, symbol nové existence v Kristu.
Aby se ještě více zvýraznilo jejich vykročení novým směrem, změnili si jména, přičemž místo příjmení začali
užívat přídomek podle názvu své rodné obce. František Forgione se stal bratrem Piem z Pietrelciny a toto jméno pak
nosil po celý zbytek života.
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365 dní zkoušky
Rok noviciátu byl velmi náročný. V té době panoval názor, že oběti a odříkání v tomto období musejí být
větší než ty, které bude třeba snášet během následujících let klášterního života, jelikož zvládne-li kdo zkušební rok,
určitě bude mít dost sil, aby věrně zachovával pravidla po celý život. Bratři kapucíni se navíc vždycky vyznačovali
přísností svých řeholních pravidel, proto byl u nich noviciát velmi náročný.
Celé prostředí se vyznačovalo strohou chudobou. Cely, v nichž řeholníci žili, byly malé, úzké a skromně
zařízené. Byla v nich jen postel, malý stůl, stojan s umyvadlem a klekátko. Bratr Pio obýval celu číslo dvacet osm.
Matraci, položenou na dřevěné desce, tvořil vlastně pytel naplněný kukuřičným listím. Novic mohl odpočívat jen
oblečený. O půlnoci spánek přerušil hlas zvonu a všichni řeholníci se scházeli v kostele na noční modlitbu, která
trvala hodinu a půl. Ranní budíček zazněl v pět hodin. Den byl rozdělen na čas modlitby, práce a studia. Neustále se
dodržovalo naprosté ticho.
Tehdy ještě třikrát týdně řeholníci podstupovali zvláštní pokání: řetězem se bičovali na odhalených ramenou.
Jídla bývalo málo, a k tomu se každý pátek, na vigilie velkých svátků a po další dlouhá období dodržoval přísný půst.
Postili se vlastně šest měsíců v roce.
Bratr Pio absolvoval toto dlouhé období zkoušky s nadšením. Pokání mu nepřišlo zatěžko, protože byl
zaměstnán okoušením mystických zážitků, které se u něj začaly projevovat. Dne 22. ledna 1904, přesně po roce,
byl noviciát zakončen velkou slavností, při níž byli bratr Pio a jeho společníci oficiálně přijati do řehole kapucínů,
přičemž složili slib chudoby, čistoty
a poslušnosti. Definitivně se rozhodli
pro Bohu zasvěcený život, který
chtěli zachovávat až do smrti.
Kapucínská řehole, podobně
jako
pravidla
jiných
řádů,
předepisuje kandidátům kněžství
po roce noviciátu dlouhé období
formace, k němuž patří dokončení
klasických studií a studium teologie.
V minulosti se vyžadovala přísná
kázeň i během tohoto období.
Mladíci museli striktně dodržovat
pravidla a žít výlučně v komunitě.
Vzdálit se z kláštera bylo přísně
zakázáno. Když někomu zemřel otec
nebo matka, mladý řeholník dostal
svolení navštívit rodinu, ale spát
musel v jiném klášteře nebo na faře.

Tajemné nemoci
V lednu 1904 poslali bratra
Pia s dalšími mladíky, kteří prošli
noviciátem, do kláštera v městečku
SantʹElia v provincii Campobasso,
kde mělo začít období formace.
Ale prakticky okamžitě se začaly
u bratra Pia objevovat zdravotní
obtíže.
Trpěl
nechutenstvím,
nespavostí,
malátností,
náhle
omdléval a bez zjevné příčiny míval
hrozné migrény. Často zvracel
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a dokázal pozřít jen mléko. Představení se začali znepokojovat. Nechali ho vyšetřit různými lékaři, ale nikdo nezjistil
přesnou příčinu jeho potíží.
Životopisci uvádějí, že právě v tomto období se u něj spolu s nemocemi intenzivněji začaly projevovat
zvláštní jevy tajemného původu, které pro něj byly už déle charakteristické. V noci bývaly z jeho cely slyšet podezřelé
zvuky, někdy výkřiky a hrozný řev. Bratr Pio býval při modlitbě často jako omámený, jako by byl nepřítomný nebo
v jakémsi stavu snění či polospánku. Jeden spolubratr uvedl, že ho viděl vznášet se nad zemí ve stavu extáze
(levitovat). Šířily se různé řeči, někteří žasli, především však narůstalo podezírání, kritické hlasy a odsuzování.
V červnu 1905 měl bratr Pio natolik podlomené zdraví, že se jeho představení rozhodli udělat výjimku
z pravidel a v naději, že mu změna vzduchu udělá dobře, ho poslali do kláštera v horách. V novém klášteře se však
roznesly řeči, že tento mladý řeholník trpí tuberkulózou, takže se mu každý vyhýbal. Za měsíc se bratr Pio vrátil mezi
své společníky. Ale jen nakrátko. Jeho zdravotní stav se stále zhoršoval, a proto ho poslali do kláštera v San Marco
La Catola. Po roce znovu odešel zpět do kláštera v Sant´Elia, avšak ani změna kláštera mu nepřinesla zlepšení.
Lékaři nakonec doporučili, aby se navrátil do Pietrelciny. Podnebí rodného kraje, blízkost rodiny a přátel mu
měly přinést uzdravení, v které už doufal jen málokdo. Bratr Pio se od té doby vracel domů na stále delší období.
.pokračování příště
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