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Vstoupili jsme do adventní doby, jako každý 

rok přibližně v tuto podzimní dobu, měsíc 

po dušičkách a měsíc před Svátky Božího narození. 

Církevní liturgický rok jsme ukončili Slavnosti Ježíše 

Krista Krále a první adventní neděli jsme začali 

přípravu na Vánoce (i když možná někteří tuto 

přípravu začali už o prázdninách nakupováním 

dárků… ).  

Když nám začne adventní čas, častěji myslíme 

na malého Ježíška, který se má narodit, připomínáme 

si a mluvíme o tom, jak Pán Bůh má člověka rád, 

že sestoupil na zem, že se ponížil a vzal na sebe 

podobu člověka… Na to, že bude Štědrý večer, svátky 

lásky a míru… Ale jaksi málo si uvědomujeme, 

že Slavnost Ježíše Krista Krále a vánoční Svátky jsou 

hluboce propojeny. Ježíš se narodil jako Král… i když, 

jak sám řekl, Jeho království není z tohoto světa. 

On JE Král. A tady si musíme položit otázku, jestli je 

to i můj král… Jestli On je mým Pánem a jestli Jemu 

chci sloužit a sloužím.  

Ať je letošní adventní doba časem přípravy na 

narození malého Ježíška, ale i JEŽÍŠE PÁNA 

A KRÁLE v mém srdci. Ať je časem hodnocení 

a možná i přehodnocování mého života. V tomto tak 

trochu šíleném roce různých omezení vyplývajících 

z pandemie covidu častěji pozorujeme, jak všechno, 

na čem jsme možná stavěli své plány a životy, 

najednou mizí, ztrácí hodnotu, smysl. Stavějme 

na základě, kterým je Kristus. Kristus, který přichází 

jako Král, On chce kralovat i v našich srdcích. Tak 

mu to dovolme. Ať se o Vánocích radujeme, že náš 

Pán přichází…  

K některým možná přijde v nadcházejícím 

roce i jiným způsobem a odvede si je do ráje. Ať je 

to také radostný a šťastný okamžik, na který se 

o Adventu připravujeme.  

Přijď, Pane Ježíši, přijď, můj Králi. 

P. Piotr Grzybek 

 

1. prosinec  sv. Edmunda Kampiána,  

  kněze, mučedníka 

3. prosinec památka sv. Františka Xaverského 

4. prosinec  sv. Jana Damašského,  

  kněze a učitele církve 

6. prosinec  2. neděle adventní 

7. prosinec památka sv. Ambrože,  

  biskupa a učitele církve 

8. prosinec  slavnost Panny Marie, počaté  

  bez poskvrny prvotního hříchu 

9. prosinec sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 

11. prosinec  sv. Damasa I., papeže 

12. prosinec  Panny Marie Guadalupské 

13. prosinec  3. neděle adventní  

14. prosinec  památka sv. Jana od Kříže,  

  kněze a učitele církve 

17. prosinec výroční den narození papeže  

  Františka 

20. prosinec  4. neděle adventní 

24. prosinec Štědrý den, vigilie slavnosti  

  Narození Páně 

25. prosinec  slavnost Narození Páně 

26. prosinec  svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

27. prosinec  Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

28. prosinec  svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

29. prosinec  pátý den v oktávu Narození Páně 

30. prosinec  šestý den v oktávu Narození Páně 

31. prosinec  sedmý den v oktávu Narození Páně 
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MŠE SVATÁ X. 
 

 

EUCHARISTICKÁ MODLITBA 

Eucharistická modlitba je středem a vrcholem celé mše svaté. Kněz se při ní jménem Božího lidu obrací 

k Otci skrze Syna v Duchu svatém: Vzdává díky za veliké činy Boží, především za stvoření a za vykoupení skrze 

smrt a vzkříšení Ježíše, a prosí o Ducha svatého, který promění dary chleba a vína v Tělo a Krev Krista. Slovy 

pronesenými Ježíšem při poslední večeři koná oběť, kterou sám Pán ustanovil, a v přímluvách Bohu předkládá prosby 

za církev, za svět a za zemřelé. 

Eucharistická modlitba (z řec. Eucharistein = vzdávat díky) je modlitbou díkůvzdání a posvěcení. Říká se jí 

také anafora (z řec. anaferein = povznášet), protože, jak říká sv. Jan Zlatoústý, nás přenáší do nebe – proto je 

předznamenána naléhavým vybídnutím: „vzhůru srdce“. V latinském prostředí se také používá slovo kánon 

z latinského canon actionis (tj. pravidlo konání) 

neboli modlitba, kterou se koná oběť. 

I když se větší část eucharistické modlitby 

modlí kněz, nemodlí se nikdy sám za sebe, 

ale za celou církev a jejím jménem. A proto ti, 

kdo jsou při bohoslužbě shromážděni jako obraz 

církve, účastní se eucharistické modlitby aktivně: 

začínají ji úvodním dialogem s knězem 

a potvrzením, že mají srdce u Pána a že je důstojné 

a spravedlivé Boha chválit, přidávají se k andělům 

a svatým zpěvem „Svatý, svatý“ a končí velkým 

zvoláním „Amen“, kterým potvrzují všechna 

pronesená slova. 

Preface 

Než Pán Ježíš při poslední večeři rozlámal chléb, vzdal za něj Bohu díky, podobně vzdal díky také za kalich 

s vínem, než jej podal svým učedníkům. A dokud podruhé nepřijde ve slávě, opakuje toto jeho gesto církev při mši 

svaté. 

Slovo preface nemá příliš jasné kořeny, ale latinská složenina prae-fari by mohla znamenat řeč pronášenou 

před někým, před shromážděným lidem nebo před Boží tváří. Předpona prae-, před- nemá význam časový a je tedy 

nesprávné považovat prefaci za jakousi „předmluvu“ k eucharistické modlitbě. V antické literatuře se slovo preface 

používá pro slavnostní řeč, specificky pak pro slavnostní modlitbu prováděnou při oběti. V křesťanské literatuře 

a zejména v ranně středověkých modlitebních knihách se slovo preface používá pro mimořádně významnou 

a slavnostní modlitbu nejen při eucharistii, ale také při jiných svátostech. 

Preface začíná úvodními výzvami kněze: Pán s vámi – vzhůru srdce – vzdávejme díky. Jedná se vlastně 

o podobné pozvání jako u jiných modliteb ve mši, které začínají vybídnutím: „Modleme se“ (např. vstupní modlitba 

nebo modlitba po přijímání). Kdysi také tyto modlitby začínaly dialogem: Pán s vámi – I s tebou – Modleme se. 

U preface je obyčejné modleme se nahrazeno vzdávejme díky, protože se nejedná o pozvání k ledajaké modlitbě, 

ale k modlitbě chvály a díků, která mocí Ducha svatého promění dary položené na oltář i věřící, kteří je budou 

přijímat. 

Odpovědi lidu jsou důležitou součástí eucharistické modlitby, protože ukazují, že kněz se anaforu nemodlí 

jako svou soukromou pobožnost, ale jménem Božího lidu, církve, kterou reprezentují přítomní věřící. Z odpovědí 

na výzvy kněze se zastavme u poslední: zvolání „je to důstojné a spravedlivé“ je zvoláním shromáždění antických 

Římanů na závažné rozhodnutí, např. na volbu jejich zástupce nebo jeho uvedení do úřadu. Křesťané je převzali 

při svých shromážděních právě jako odpověď na pozvání k modlitbě. 
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Úvod preface 

Kněz plynule navazuje na úvodní dialog: po slovech Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci, oslovuje Boha jako 

svatého Otce, všemohoucího Boha; k vyznání, že díkůvzdání je důstojné a spravedlivé, doplňuje, že je dobré a 

spasitelné. Latinské termíny dignum, iustum, aequum, salutare (důstojné, spravedlivé, dobré, spasitelné) jsou termíny 

římského antického práva a jsou svědectvím, že se liturgie umí včlenit do konkrétní kultury a převzít její 

charakteristické rysy. 

Tělo (korpus) preface 

V hlavní části se kněz jménem Božího lidu rozpomíná na konkrétní momenty z Ježíšova života, smrti 

a vzkříšení, případně připomíná charakteristiky liturgického období nebo svatých, jejichž památka se slaví  

a na jejichž životě se Kristovo tajemství zrcadlí. Za tyto konkrétní skutečnosti kněz Bohu vzdává díky. Preface nás 

tímto způsobem učí také naší osobní modlitbě: máme Bohu děkovat a chválit jej především za něj samotného a za to, 

co pro nás udělal skrze Ježíše. 

Závěr preface 

Slovy „a proto tě oslavuje…“ kněz shrnuje předchozí konkrétní díky. Dodává, že Boha nechválí pouze ti, 

kdo jsou v tuto chvíli přítomni na mši, a dokonce, že chválu nezpívají na prvním místě tito konkrétní lidé. 

Při eucharistické modlitbě stojíme pod otevřenými nebesy, skrze něž k nám doléhá zpěv svatých a andělů stojících 

v nebi před Božím trůnem a před Beránkem.  

SANCTUS A BENEDICTUS 

Preface ústí do chvalozpěvu „Svatý, 

Svatý, Svatý“, který je zpěvem andělů v nebi z 

vidění proroka Izaiáše: „Spatřil jsem 

Panovníka... nad ním stáli serafové... volali 

jeden k druhému: Svatý, svatý, svatý je 

Hospodin zástupů, celá země je plná jeho 

slávy.“ (Iz 6, 1–3) Zástupy, o nichž chvalozpěv 

mluví, nejsou pouze legie andělů, ale všechno, 

co Bůh stvořil (viz Gn 2,1). Hlas věřících, kteří 

v kostele zpívají, se stává nástrojem, skrze nějž 

je Boží sláva zvěstována a tryská do tohoto 

světa. 

Chvalozpěv „Svatý, Svatý, Svatý“ byl 

do eucharistické modlitby vsunut asi ve 4. či 

5. století a později – pravděpodobně nejprve 

v 6. století v Galii, dnešní Francii, a později 

také v Římě – byl doplněn o svou další část, 

Požehnaný, jenž přichází (Benedictus). Ta je 

převzata z evangelního vyprávění o Ježíšově 

vjezdu do Jeruzaléma (např. Mt 21,9). Sláva Boží totiž zazářila nejvíce, když Boží Syn na svět přišel v lidském těle. 

Tehdy, jak říká Jan v prologu. „jsme spatřili jeho slávu“. Všichni, kdo jsou na mši, smí slávu Boží zakoušet, protože 

ten samý Pán přichází mezi ně ve svém těle eucharistickém. 

K hlubšímu porozumění nejen uvedených kapitol, ale také celé mše svaté a jejímu prožívání, vám vřele 

doporučuji zhlédnout krátký film, který najdete na webovém portálu YouTube v kanálu „The Veil Removed“. 

převzal P. Jiří Luňák 
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EVA ROZSÍVALOVÁ 
 

S Evou se známe už od mládí, chodili jsme společně do společenství 

rodin, s kterými máme úzký kontakt dodnes. Už tehdy jsem ji obdivovala, 

jak dovedla spojit náročné studium medicíny a zároveň se starat o své 

malé děti. Jak sama říká, rozdělit síly mezi práci a rodinu je celoživotní 

téma. Ale jde to. Následující rozhovor může být inspirací pro spoustu 

mladých lidí, kteří se obtížně rozhodují mezi kariérou a rodinou 

a mnohdy si vytyčují malé cíle. I my – ostatní – v něm můžeme nalézt 

erudované odpovědi na otázky, které si klademe právě nyní, v nelehké 

„době covidové“. 

Evi, i když Tě mnozí čtenáři znají, můžeš se nám krátce představit? 

Je mi 50 let, žiji od narození v Šumperku. Maminka byla úřednice 

v nemocnici a pocházela z Leštiny. Tatínek byl elektrikář a diplomovaný 

technik, sportovec, skaut (narodil se v r. 1924), ještě v dospělosti hrál 

hokej a v pozdním věku bruslil a lyžoval. Pocházel z osmi sourozenců 

z Loštic. Společně s maminkou si vlastnoručně postavili rodinný domek, 

ale nyní už oba nežijí. Mám mladší sestru Janu, učitelku, se kterou se máme rády a dobře spolu vycházíme. 

Do farnosti patřím od svých 17 let, konvertovala jsem. Brzy, v 19 letech, jsem se vdala do rodiny Rozsívalových 

a postupně se nám s manželem Pavlem narodily 4 děti – Šimon, Anežka, Štěpán a Lukáš. Začlenili jsme se 

do křesťanského společenství mladých rodin a na výzvu kněží jsme se začali podílet na katechezi dětí a mládeže 

ve farnosti i přípravě snoubenců. Jak se nám rozrůstala rodina, tak jsem s pomocí manžela, svého otce a manželovy 

maminky, paní Anny Rozsívalové, dokončovala studia na Lékařské a Filozofické fakultě v Olomouci, obory 

Všeobecné lékařství a Psychologie. Dojížděla jsem. Také jsem prošla psychoterapeutickým výcvikem v oboru 

Integrativní, psychodynamické psychoterapie. Zaměstnali mne nejprve jako psycholožku v šumperské pedagogicko- 

psychologické poradně, později jako lékaře psychiatra v nedaleké Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Je to 

celoživotní téma, jak rozdělit síly mezi práci a rodinu, no - nějak se s tím peru. I později bylo nutno skládat různé 

zkoušky, atestace, specializace, bez toho to jde v naší branži obtížně. Uvědomuji si, že mám krásnou práci, jsem 

spokojená. Na děti jsem pyšná a vděčně za rodinu Bohu děkuji.   

Prosím ještě, kdybys představila svou práci (jak ve Šternberku, tak v Šumperku).  

V Psychiatrické léčebně Šternberk pracuji od roku 2001. Brzy to bude už 20 let. Prvních několik let to bylo 

na částečné úvazky, ale později mi i s dojížděním a se službami začala léčebna brát mnoho hodin života každý den. 

Seznámila jsem se postupně se všemi typy naší práce, s oddělením přijímacím pro ženy, muže, 

s gerontopsychiatrickým oddělením, se závislostmi. Nakonec jsem zůstala pracovat na oddělení dětském a od r. 2009 

jsem tady primářkou. Pracujeme v týmu asi 30 lidí, máme na starost 35 dětí z různých koutů Moravy, sestry směnují, 

máme zde také psychology, sociální pracovnici, učitele, sekundární lékaře, fyzioterapeuty a arteterapeuty. Vytváříme 

pro děti léčebné prostředí. Zabýváme se už takovými těžšími stavy, které vyžadují několikatýdenní i několikaměsíční 

pobyty dětí mimo rodinu. Je to celá věda, hodně to souvisí s pohledem společnosti na to, co je to zdraví a co je 

normální. Spolupracujeme se sociálními službami, školami, děti k nám chodí z jiných nemocnic nebo z ambulancí. 

Mám čím dál mladší kolegy a začínám patřit k tomu služebně staršímu inventáři. V Šumperku mám dětskou 

psychiatrickou ambulanci, převzala jsem ji od paní doktorky Heleny Štěpánové, která už šla do důchodu, ale ne zcela, 

naštěstí, a v ordinaci zůstala pracovat. Pro mne to znamená, že jednou týdně v Šumperku a jednou týdně v Uničově 

pracuji ještě odpoledne v ambulanci také jako psychiatr. Moje psychologické vzdělání se uplatňuje při spolupráci 

s mnoha psychology, kolegy, se kterými máme společné pacienty, lépe si porozumíme, ale pojišťovně vykazuji jen 

tu psychoterapeutickou erudici a výkony; psychologickou diagnostiku nedělám. K péči v naší ambulanci se může 

objednat dítě od 2 do 18 let bez jakéhokoli doporučení. K mé práci patří ještě vypracovávání soudně znaleckých 
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posudků z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace pedopsychiatrie a dospělé osoby, pro soudy a policii. 

Je to částečně nezávislá, napínavá a potřebná práce.  Přináší mi hlubší pohledy do lidských životů a na lidské utrpení, 

chodím do vazby, k soudu, k výslechům, zveme si na vyšetření oběti trestných činů, pachatele nebo rodiče, kteří se 

přou o děti. Pracujeme ve dvojici se spoluznalcem psychologem a sepisujeme několik desítek stran dlouhé expertizy. 

Uvědomila jsem si, jak je v životě pravda důležitá a jak na ní záleží. Že to, co je postavené na lži, nepřináší klid, 

zdraví a nemá obvykle dlouhého trvání 

Dnešní doba, kdy už podruhé v tomto roce žijeme v nouzovém stavu s mnohými omezeními, je psychicky 

náročná pro každého z nás. Jak ji dle Tebe prožívají děti? Ty zdravé, ale i ty, které denně vidíš v ordinaci?   

Je to různé a jsou i takové děti, kterým to vyhovuje. Myslím tím děti spíše plaché, uzavřené, kterým vadí hluk, 

skrumáž lidí, když jsou na očích. Tyto děti jsou nyní konečně v hlavním proudu. Jedna maminka to vyjádřila takto: 

„My jsme se se synem vždy (nutkavě) myli víc než ostatní, ale teď nás ostatní dohánějí. My jsme se vždy vyhýbali 

lidem, a teď se vyhýbáme všichni, konečně je svět podle nás.“ Usmívala se u toho a pociťovala úlevu. Temperamentní 

a společenské děti si hledají cestu, jak to uplatnit, a rodiče je nechají i běhat venku. Někdy se tomu podivuji, ale mohu 

jen doporučovat, aby dodržovali nějaká opatření. Setkala jsem se i s rodiči, kteří byli protestovat v Praze proti 

rouškám. Ne všichni jsou ukáznění, a tím pádem už vysílení. Jiná maminka předškoláčka, který už by chtěl chodit 

mezi děti a kolektiv mu moc chybí, zase s výčitkami popisovala, že sousedka ji pozvala na návštěvu: „No neměla 

bych, říkala jsem si, je to zakázané. Ale šla jsem, ona mi nabízí kávu a já zase na to myslím, že neměla bych, je to 

zakázané, ale dala jsem si, a pak paní doktorko, jak si ty děti spolu krásně pohrály…takže takto mu zajišťuji kolektiv, 

aby se rozvíjel…“ Jsou ale i rodiny, kde mají vážné problémy s většími dětmi. Ty zlobí, nakupují po internetu 

za rodičovské peníze, barví si divoce vlasy, hrají po nocích počítačové hry, sázejí peníze, posílají videa, nahé fotky, 

ráno nevstanou na distanční výuku, mají neomluvené hodiny, generace se hádají mezi sebou, není klid na spánek 

po nočních směnách. Nebo chtějí být na chalupě a není tam internet kvůli škole, puberťáci si přetočí režim, v noci 

jsou na počítači, ve dne spí, aby se neviděli s rodiči a podobně. Většina národa to ale podle mne docela zvládá.  

Mohla bys poskytnout pár rad rodičům, jejichž děti se těžko vyrovnávají se stresem způsobeným právě 

současnou situací?  

Měli by spoléhat na svoje rodičovské instinkty, chovat 

se stejně jako dřív, vychovávat důsledně a láskyplně, 

přistupovat k problémům se selským rozumem, však se 

z toho nezblázníme. Nad ledasčím mávnout rukou, 

trávit čas s dětmi, vědět o nich, přitáhnout je do 

společných činností, neposkytovat výhody, které dává 

domácnost (internet, peníze, soukromí) jako 

samozřejmost, ale že na nich máme v rámci soužití 

všichni jen podíl a někdo se musí i uskromnit. Rodiče 

by měli jít příkladem, snažit se trénovat v zachování 

klidu, hledat alespoň částečné řešení než žádné. Hledat 

cesty, jak upustit páru bez katastrofy. Dospělí by měli 

mít možnost se vyspat, děti si pohrát a učit se nové věci. 

Všichni by měli chodit ven, na slunce. 

Myslím, že kdo trošku zapátrá na internetu, najde 

širokou škálu možností, kam se obrátit či zavolat 

v případě nějaké krize (osobní, rodičovské, 

manželské, pracovní).  Jsou tyto rady po telefonu 

dle tebe efektivní a přínosné?  

Ano, jde to i po telefonu. Stejně hlavně záleží na tom, 

jak s radami sami naložíme. Kdo chce, hledá způsoby, 

kdo nechce, hledá důvody.  
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Jakou další možnost mají rodiče (kromě 

té telefonické), kteří se dostali se svým 

dítětem do nějaké svízelné situace? Kam 

se mohou obrátit či co mají konkrétně 

dělat?  

Máme psychology (klinické, školní, 

poradenské), lékaře psychiatry, sociální 

pracovníky a kurátory na místních úřadech, 

s volbou poradí dětský lékař nebo učitel, se 

kterými jsou rodiče v častém kontaktu.  

Mají dle tebe sílu zvládnout složitost 

současné situace ti rodiče (ale i další lidé), 

kteří jsou věřící? Nebo je to spíš 

o osobnosti a psychické odolnosti 

každého z nás?  

Myslím, že víra je naše velká zbraň, že nám 

pomáhá. Před ostatními máme výhodu 

právě tím, že na problémy nejsme sami, Pán je s námi a my s ním. Nejlepší je, když poznáváme Boží přítomnost 

v našich všedních každodenních událostech, když s ním počítáme a mluvíme s ním, když přímo náš život je 

modlitbou. Bez odkladu, jak přicházejí, můžeme předkládat Bohu pochybnosti, podezření, obavy, smutek, otázky, 

ale i sdílet radost, vděk, potěšení, překvapení, úlevu.   Žít z jeho přítomnosti, nechat se doprovázet, nebýt sami. 

Psychická odolnost může kolísat, nemáme ji během života stále stejnou i osobnost se nám proměňuje podle toho, jak 

životem procházíme, upevňujeme lepší, ale i horší stránky, některé dary ztrácíme. Víru můžeme aktivně posilovat 

svým úsilím, žít s církví, čerpat posilu ze svátostí, z touhy po Bohu. Tady vnímám hmatatelné obnovování, podporu.   

Tvoje práce je jistě náročná jak časově, tak právě psychicky. Co děláš konkrétně Ty, aby sis udržela správnou 

psychickou kondici?  

Přistihla jsem se při tom, že hlavně dělám plány, u toho vydržím dlouho. Líbí se mi představy, jak by to mělo být a 

ono to občerství, ta představa lepšího začátku. Mám se ráda a mám se sebou trpělivost, takže mi pak tolik nevadí, 

když to tak úplně nedokážu dodržet. Přirovnala bych to k tomu, co se mi také někdy stává, že si uvařím kávu a 

zapomenu ji vypít. I tak se cítím povzbuzená. Když je toho moc a nemám už tu sílu, tak zpomalím, doslova dělám 

vše pomaleji (pohyby, myšlení), ale nepřestávám, taky někdy jen tak sedím a hledím. Nyní, když jsem starší, tak je 

lepší místo sezení ležet. Horizontální poloha léčí. Když se vyspím, mám hned lepší kondici. Potěší mne, když něco 

vyrobím rukama, nebo si popovídám či se projdu.  

Co Tě drží nad vodou, když už opravdu nemůžeš?  

Říká se, že každá hrůza trvá 3 dny. Tak čekám. Pak je to jinak a nějaká cesta se najde.  

Jak relaxuješ?  

Spím, dlouho se sprchuju horkou vodou, něco tvořím, třeba pořádek, nebo nedělám nic, chodím na procházky, 

povídám si s rodinou, mám ráda příběhy, tak je někde hledám. 

Co bys poradila právě nám, farníkům, kteří kromě mnoha velkých omezení musíme přijmout i omezení 

„kostelové“?  Nemůžeme chodit ke svátostem tak, jak jsme byli zvyklí, nemůžeme se účastnit mše, nemůžeme 

se vídat se svými blízkými. Jak to zvládat? 

Být v kontaktu s církví pomocí rádia, televize a prohloubit právě ten osobní vztah s Bohem v jeho každodenní 

přítomnosti. Každý den nás něco čeká, je to dobrodružství. Pokud trpím, mohu to utrpení obětovat, tím mu dávám 

smysl, pokud mi to jde a mohu se modlit, dělat něco pro druhého, je to lepší. Ve všech případech si ale mohu 

uvědomit, že aktivně přispívám do pokladu církve, který máme v nebi a ze kterého Bůh může rozdávat těm, kdo to 
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potřebují, třeba Boha neznají, nebo jej urážejí a nebe se jim vzdaluje. Touha po Bohu a po životě s ním má velkou 

sílu. Troufnu si říci ze své zkušenosti, že i tato touha nám přispívá k občerstvení. Pamatujete si, jak silná je touha 

zamilovaného?  

Evi, máš nějaké místo v Bibli, které tě provází po celý život a s kterým by ses s námi rozloučila? 

Ano, je to náš svatební Žalm č. 23 

„Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, 

mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho 

zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu 

mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu 

v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.“ 

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

 

 

ZACHARIÁŠ, KNĚZ Z ODDÍLU ABIOVA 

V městě Šumbarku, 

v desátém roce panování Václava z Hrádečku 

Zachariáši, 

vím, že jsi moudrý muž a věřím, že se nepohoršíš nad mou troufalostí, když budu hledat paralely mezi Tvým 

a svým životním příběhem. Jsou spíše skryté než zjevné, vždyť jsi byl dvojnásobného stáří než já a požíval jsi jistě 

vysoké úcty jako chrámový služebník. Platil jsi za bezúhonného a spravedlivého před Bohem a nikdo si nedokázal 

vysvětlit, proč Tě Pán všeho tvorstva neodměnil dítětem. Vím, že tato neodbytná otázka napadala také Tebe 

v dlouhých hodinách, jež jsi strávil ve svatyni Nejvyššího. Bezpochyby jsi na modlitbách prodléval nepoměrně déle 

než já, ale naše myšlenky se možná podobaly. Také já jsem dlouho očekával dědice a přemýšlel o tom, jakou cestu 

pro mne Pán přichystal. Také mé čekání skončilo teprve, až se stalo v lidských očích beznadějným. Bůh, který 

obdarovává štědře a velkoryse, mi dal ne jednoho, ale hned tři syny. Společná radost z nečekaného otcovství však 

není hlavním důvodem, proč Ti píši. 

Chci psát o tichu, které narození Tvého syna předcházelo. Byl jsi němý až do chvíle, kdy bylo Tvé dítě 

neseno k obřízce. Svatopisci – a možná i anděl Gabriel poslaný od Boha – se však mýlili, když Tvou němotu nazývali 

trestem za malou důvěru a pochyby. Jsem přesvědčen, že se nejednalo o trest, nýbrž o dar. Setrval jsi v tichu  

a po celou dobu jsi mohl nerušeně rozjímat o Božích záměrech a činech. A když se konečně rozvázala Tvá ústa, 

přednesl jsi v prorockém vytržení svůj Benedictus, nejkrásnější děkovný chvalozpěv v dějinách Izraele. Ani král 

David ve všech svých žalmech nedokázal vyzpívat tolik radosti a vděčnosti jako Ty v několika větách. Uvědomujeme 

si to i my a do dnešních časů otevíráme právě tímto chvalozpěvem modlitbu církve. 

Znám příčinu tak nádherné výpovědi. Zrodila se v Tvém nitru za ty dlouhé měsíce mlčení, zrála v něm 

podobně jako dítě v lůně Tvé ženy Alžběty. Odvykli jsme již dlouhému čekání v dnešní uspěchané době, snad právě 

proto se nám tolik nedostává skutečných proroků. V balastu planých slov jen těžko hledáme vzácnou perlu moudré 

myšlenky. Já sám denně říkám přehršel slov, jež se týkají světa. Naprostá většina z těchto slov je zbytečných. Věřím 

však, že by i moje první slova – pokud bych na čas oněměl – patřila Bohu. Neobdržel jsem od Něj takový dar jako 

Ty, proto Tě chci požádat alespoň o přímluvu. Vím, že nejsem schopen ani ochoten mlčet devět měsíců před tím, 

než vyslovím důležité sdělení. Prosím však o to, abych před ním dokázal setrvat v tiché modlitbě aspoň devět vteřin. 

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ 

 

Čtrnáct svatých pomocníků je skupina různorodých světců 

uctívaných v církvi společně i samostatně, jako mocní přímluvci a ochránci před neštěstím a nemocemi. Tato tradice 

má svůj původ v německých zemích, kde byli pomocníci v nouzi vzýváni především v dobách morových epidemií, 

hladomorů, velkého soužení a ustavičných bojů. Podle legendy tuto čtrnáctku vyvolených spojuje výslovná prosba, 

kterou vznesli k Bohu krátce před svou smrtí – aby mohli být nápomocni každému, kdo se na ně obrátí. 

Dnes už jejich společné uctívání takřka vymizelo, ale původně bylo vzývání čtrnácti pomocníků v nouzi 

doporučováno stejně jako třeba vzývání osobních patronů. Poprvé jsou zmiňováni na přelomu 13. – 14. století 

v Řezně. Traduje se i legenda o pastýři Hermanovi, jenž měl v letech 1445-6 třikrát vidění dítěte Ježíše; při posledním 

vidění jej spatřil obklopeného čtrnácti dalšími dětmi, které mu byly představeny jako čtrnáct pomocníků. Na místě 

údajného zjevení u Bad Staffelsteinu v Horních Francích vzniklo poutní místo Vierzehnheiligen (bazilika Čtrnácti 

svatých pomocníků). 

Úcta ke čtrnácti světcům se začala rychle šířit po celém Německu a přilehlých zemích. V roce 1448 bylo 

založeno Bratrstvo čtrnácti svatých pomocníků, které v r. 1610 papež Pavel V. schválil a obdařil odpustky. Současná 

katolická liturgie společný svátek těchto svatých pomocníků nezná, původně byli připomínáni 8. srpna. 

Mezi čtrnáct pomocníků patří tři biskupové (Blažej, Diviš, Erasmus), tři mučednice (Barbora, Kateřina, Markéta), 

tři rytíři (Akátius, Eustach, Jiří), lékař Pantaleon, mnich Jiljí, jáhen Cyriak, chlapec Vít a Kryštof - nositel Krista. 

 
Svatý Akátius (Agát) žil ve 4. století v turecké Kappadokii. Sloužil jako velitel v římské armádě; byl jedním 

z křesťanských vojáků, jež dal císař Dioklecián uvěznit pro víru. Vojáci byli mučeni nabodáváním na suché trnité 

keře akátu. Protože Akátius odmítal obětovat římským bohům, byl natažen za údy mezi čtyři kůly a od hlavy  

až k patě zbičován. Následně byl sťat. Sv. Akátius bývá vyobrazen samostatně jako voják v římské zbroji s mečem, 

jeho atributem je prut s trny, trnitá větev nebo mučednická trnová koruna. Bývá uctíván jako přímluvce v pokušení 

proti víře, ve smrtelných úzkostech a jako ochránce před těžkými nemocemi. Proto bývá někdy také vyobrazen 

s Kristem Spasitelem u lůžka nemocného. V církvi je jeho svátek připomínán 8. května, což je snad i den jeho 

mučednické smrti. 

 

Svatá Barbora žila ve 3.-4. století v Nikomédii (dnešní Turecko). Byla dcerou fanatického pronásledovatele 

křesťanů Dioskura. V době, kdy bylo křesťanství v Římské říši postaveno mimo zákon, se proti jeho vůli nechala 

pokřtít. Dioskurus ji původně nechal zavřít do věže, aby k ní slova misionářů nepronikla. Aniž by to věděl, zajistil jí 

tak jakési soukromé exercicie, protože Barbora, jsouc o samotě, mohla v klidu rozjímat o tom, co do té doby 

o křesťanství slyšela. Milostí Boží uvěřila a nechala se pokřtít. Podle legendy se jí později podařilo z věže uniknout. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Acta
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bad_Staffelstein&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Franky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Vierzehnheiligen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Vierzehnheiligen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Vierzehnheiligen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1448
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bratrstvo_%C4%8Dtrn%C3%A1cti_svat%C3%BDch_pomocn%C3%ADk%C5%AF&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_V.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpustek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diocletianus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Den%C3%AD
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Na útěku se dostala ke skále, která se před ní zázračně otevřela a Barbora se skryla ve skalní puklině (proto je 

patronkou horníků). Jeden z místních pastýřů však prozradil Barbořin úkryt jejímu otci, ten ji dopadl, odvlekl k soudci 

a udal ji jako křesťanku. 

Barbora byla do krve zbičována a její rány byly ještě rozdírány střepinami. Když se ani poté nezřekla víry 

v Krista, byla drásána železnými mučidly, pálena hořícími pochodněmi a na potupu jí byly uříznuty prsy. Byla 

odvedena na popraviště a sám její otec jí sťal hlavu mečem. V tom okamžiku vyšlehl podle legendy z jasného nebe 

blesk a na místě krutého otce zabil (proto je uváděna i jako patronka dělostřelců a pyrotechniků). Před svou smrtí se 

modlila za kající hříšníky, je tedy vzývána jako přímluvkyně za šťastnou hodinu smrti.  

V ikonografii bývá zobrazována s mečem, křížem, palmovým listem, pavím perem (páv je symbolem 

nesmrtelnosti), případně držící kalich s hostií (symbol svátosti oltářní, kterou jí kvůli očekávané smrti před popravou 

přinesl anděl). Také bývá představována s věží obvykle s třemi okny (symbol Trojice). Svaté Barboře je zasvěceno 

mnoho kostelů. V Česku je nejznámější kutnohorský chrám svaté Barbory. Od jejího jména je odvozen i název pro 

tlumící léky - barbituráty, deriváty kyseliny barbiturové, objevené na svátek svaté Barbory. V liturgickém kalendáři 

je připomínána 4. prosince. 

 

Svatý Blažej († 316) působil nejprve jako lékař, později se stal biskupem v maloasijské Sebastě, dnešním 

tureckém městě Sivas. Za římského císaře Lucinia byl pronásledován. Když se odmítl vzdát své víry, bylo jeho 

na strom zavěšené tělo drásáno železnými hřeby a nakonec byl sťat. Úcta k němu se brzy rozšířila po celé církvi. 

Známá je legenda, kdy Blažej odváděný na popraviště vytahuje uvězněnému chlapci rybí kost z krku a zachraňuje 

jej tak před udušením. Díky tomu se stal ochráncem při onemocnění krku, uší a zubů, dále je patronem města 

Dubrovníku, kde jsou jeho relikvie uchovávány, bývá vzýván i jako přímluvce za příznivé počasí, je patronem dobré 

zpovědi, lékařů, obuvníků, krejčích, pekařů, tkalců, hudebníků žesťových nástrojů aj. Svátek sv. Blažeje slavíme 

3. února, kdy se v kostelích uděluje svatoblažejské požehnání. Na znamení bezmocných svázaných Blažejových 

rukou při uzdravení umírajícího chlapce se používají jako symbol při udílení požehnání dvě překřížené svíce. 

V symbolice dvou zkřížených svící může být viděna také biskupská hodnost a statečnost nebo víra a láska Blažejova, 

které nepřemohly ani útrapy a smrt. 

 

Svatý Cyriak († kolem r. 309) je svatý jáhen a mučedník. Jeho hrob je historicky doložen. Cyriak a jeho 

druhové posílali potravinovou i peněžitou pomoc křesťanům, kteří byli 

nasazováni na nucené práce v Diokleciánových lázních. Dozorci 

nakládali s těmito křesťany velice tvrdě. Cyriak se snažil zmírnit 

následky jejich těžké práce. Za svou činnost byl uvězněn. Ve vězení 

uzdravil několik slepců a pověst o něm se dostala až k císaři 

Diokleciánovi, který měl nemocnou dceru, posedlou zlým duchem. 

Cyriak císařovu dceru uzdravil a ona se dala pokřtít. Po abdikaci 

Diokleciána nastoupil na trůn císař Maximian. Ten nechal Cyriaka 

předvést před soud a poručil mu, aby obětoval bohům. Cyriak odmítl 

uznat římské bohy, proto na jeho hlavu nechali vylít vařící smolu. 

Jáhnovi se však nic nestalo. Po dalším mučení byl sťat. Svatý Cyriak 

je patronem nuceně nasazených osob, pomocník při posedlosti a 

pokušení. Je patronem řádu Křížovníků s červeným srdcem – cyriaků. 

V církevním kalendáři je zmíněn 8. srpna. 

 

Svatý Diviš (Denis, Dionýsius) patří k národním světcům 

Francie. Narodil se pravděpodobně na přelomu 2. a 3. století v Itálii. 

Na přání papeže Fabiána, který ho vysvětil na biskupa, odešel jako 

misionář do Galie. Jeho misie měla mimořádný úspěch nejen v Lutécii 

(dnešní Paříži), ale i v širém okolí obrátil na víru nespočet pohanů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pero
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1v
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalich_(n%C3%A1doba)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A9_p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9_Barbory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbitur%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_barbiturov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sebasta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sivas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Licinius
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diokleci%C3%A1novy_l%C3%A1zn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diocletianus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerius
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_mytologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nucen%C3%A9_nasazen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obsese
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_k%C5%99i%C5%BEovn%C3%ADk%C5%AF_s_%C4%8Derven%C3%BDm_srdcem
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._srpen
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Při pronásledování křesťanů byl zatčen, mučen a nakonec popraven na Hoře mučedníků (Montmartre). Podle legendy 

nebyl na místě mrtev, nýbrž se svou uťatou hlavou v rukou šel několik mil severně až na místo, kde dnes stojí jemu 

zasvěcená bazilika Saint-Denis, jeden z nejslavnějších kostelů Francie a po několik staletí i pohřebiště francouzských 

králů. Často je vyobrazován v biskupském oděvu, s hlavou v ruce. Býval patronem francouzských králů. Bojové 

heslo a motto královských vojsk znělo „Montjoie Saint Denis!“, což bývá někdy překládáno „S radostí vzhůru se 

svatým Denisem!“ Bývá vzýván při bolestech hlavy, je patronem misionářů, střelců, námořníků. Památka sv. Diviše 

se slaví 9. října. 

 

Svatý Erasmus (* kolem r. 240, Antiochie – † 303, Formia, 

Itálie) byl biskupem v Antiochii (dnešní Sýrie), odkud musel za císaře 

Diokleciána uprchnout před pronásledováním. Žil pak sedm let 

na vysoké hoře v Libanonu, kam mu nosil jídlo havran. Do svého 

biskupství se vrátil poté, co se mu zjevil anděl a nařídil mu návrat. 

Erasmus byl však zajat pronásledovateli křesťanů ihned po svém 

návratu, uvězněn a nelidsky mučen. Kati rozřízli mučenému břicho, 

konec střeva přivázali na rumpál a navíjeli. Proto je biskup Erasmus 

vzýván při bolestech břicha, křečích, kolikách a porodních bolestech, 

je patronem námořníků. Raně gotický kostel sv. Erasma najdeme v obci 

Rohozná, v okrese Svitavy. V liturgickém kalendáři je uveden 

2. června. 

 

Svatý Eustach žil na přelomu 1. a 2. stol. v Itálii. Nejprve se 

jmenoval Placidus. Poté, co ve vidění spatřil na lovu jelena se zářícím 

křížem mezi parohy a uslyšel Kristův hlas, uvěřil a byl pokřtěn. 

Původně ženatý římský vojevůdce, stejně jako Job přišel o svůj majetek, 

manželku a dva syny, ale i jemu byla podobně rodina vrácena. 

Za věrnost Kristovu učení byl umučen (upálen či uvařen). Svátek sv. Eustacha se slaví 20. září. Je patronem myslivců, 

lovců, klempířů a soukeníků; je pomocníkem při rodinném smutku a neshodách. Sochu tohoto světce můžeme vidět 

v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v obci Tři Sekery (okres Cheb). 

 

Svatý Jiljí byl athénský rodák žijící na přelomu 7. a 8. stol. Po smrti svých zámožných rodičů rozdal všechen 

svůj majetek a stal se poustevníkem ve Francii. Podle legendy jej každého dne navštěvovala laň, která ho živila svým 

mlékem. Proto je sv. Jiljí patronem kojících žen. Krásná laň však neunikla pozornosti královských lovců. 

Pronásledovali ji až k jeskyni, kde žil poustevník Jiljí. Těsně před vchodem král na laň vystřelil, ale šíp prolétl 

do jeskyně, kde poranil a zmrzačil Jiljího. Panovník nechal na onom místě postavit klášter, ve kterém se sv. Jiljí stal 

opatem. Zemřel 1. září 725.  

 

Svatý Jiří (* kolem r. 270, Kappadokie, Turecko – † 23. dubna 303, Lod, Palestina) byl důstojníkem 

římského vojska za císaře Diokleciána. Podle nejznámější smyšlené pověsti z Legendy aurey v oné době trápil zemi 

svým dechem drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské oběti vybírané losem. 

Když los padl na královskou dceru, Jiří ji před drakem zachránil a za odměnu žádal křest 15 000 osob.  

Jiné výklady považují dívku, kterou Jiří zachraňuje před drakem, za symbol jeho duše či za křesťanství. Jinde 

je představována jako manželka císaře Diokleciána, z níž se stala křesťanka díky statečnosti, s jakou vyznával Jiří 

svou víru a snášel své mučení. Vítězí ten, kdo se nevzdává a neustupuje, když přijdou těžkosti. Tato myšlenka tvoří 

jádro legendárních vyprávění o sv. Jiří. Jako světec byl neobyčejně populární, stal se patronem rytířských řádů, 

skautů, rolníků, kovářů, bednářů, pocestných, přímluvcem v bojích všeho druhu, v horečce, proti pokušením, za 

příhodné počasí aj. Jeho svátek slavíme 24. dubna. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen_lesn%C3%AD
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Svatá Kateřina Alexandrijská žila ve 4. století v Egyptě. 

Tato královská dcera byla krásná, vzdělaná (učila se vědě a řečnictví) 

a neobyčejně bohatá. Její nejnápadnější vlastností byla pýcha, s níž 

odmítala každého svého nápadníka. Po setkání se stařičkým 

poustevníkem, který jí vysvětlil, proč je pro ni tím nejlepším a 

opravdovým ženichem Ježíš Kristus, Kateřina změnila své chování, 

vyhledala kněze a přijala svátost křtu. Nedlouho poté byla pozvána 

na slavnost ke cti pohanských bohů. Odebrala se na ni, aby vysvětlila 

císaři Maximinovi, že pohanští bohové jsou modly. Mimořádnou 

řečnickou výmluvností se podařilo Kateřině dostat panovníka 

do rozpaků. Maximin nato povolal 50 nejlepších filozofů a mistrů 

řečnictví, aby Kateřinu usvědčili z omylu. Při konfrontaci 

odporovala Kateřina s takovým důrazem, že tito muži uvěřili v Krista 

a dali se pokřtít. Zuřící Maximin je všechny odsoudil k smrti na 

hranici. Kateřina byla bičována a ponechána týdny bez potravy, 

ale nezemřela. Měla být usmrcena koly pobitými hřeby, ta se však 

rozpadla, jakmile se dívky dotkla. Nakonec byla Kateřina sťata.  

V Čechách stoupla obliba sv. Kateřiny za vlády Karla IV., 

jenž byl jejím velkým ctitelem, neboť věřil, že mu kdysi v mládí zachránila život. Je patronkou studentů a učitelů, 

dívek i manželek; univerzit a knihoven; řečníků, kolářů, advokátů, notářů (pro schopnost debatování a přesvědčivé 

jednání) aj. V církevním kalendáři je slavena 25. listopadu.  

Tradičně je Kateřina znázorňována jako žena diskutující s pohanskými filozofy nebo s rozlomeným 

ozubeným kolem, v němž můžeme vidět i symbol zmaření životních záměrů. V té souvislosti byla světice označena 

za léčitelku ztroskotaných životních plánů, která člověku svou přímluvou pomáhá stát se takovým, jakým nás chce 

mít Bůh. Kolo může být i symbolem smrti a zlomené kolo znamením osvobození z připoutání k němu. V tom se 

ukazuje souvislost s vzýváním sv. Kateřiny v hodině smrti.  

 

Svatý Kryštof byl mučedníkem ve 3. století. Církevní svátek slaví 25. července, v občanském kalendáři 

18. září. Nejznámějším příběhem o sv. Kryštofovi je legenda o mohutném muži jménem Reprobus, který chtěl sloužit 

pouze největšímu z králů. Když shledal, že se jeho král bojí ďábla, odešel od něj. Zjistil, že ďábel se bojí Krista. 

Reprobus chtěl tedy sloužit jemu. Kolemjdoucí poutník mu řekl, že Kristu bude sloužit přepravováním pocestných 

přes rozvodněnou řeku. Jednou přenášel přes řeku dítě, které obrovi připadalo stále těžší a těžší. Na druhém břehu se 

mu dostalo vysvětlení, že oním dítětěm je Ježíš Kristus, král, kterého hledal. Spolu s ním nesl Reprobus na ramenou 

tíhu celého světa. Muž dítěti nevěřil a žádal ho o zázrak. Obrova mohutná hůl, o kterou se opíral při přenášení lidí 

přes řeku, se vzápětí zazelenala a později se na ní objevily květy a plody. Ježíš obra pokřtil a dal mu jméno Kryštof 

(Christophorus), což v řečtině znamená „ten, kdo nosí Krista“. Kryštof pak šířil víru v Lýkii, dnešním Turecku, kde 

kolem r. 250 zemřel mučednickou smrtí.  

Svatý Kryštof je ochráncem od nenadálé smrti, patronem poutníků, řidičů, cestujících, horských cest, horníků 

a leteckých záchranářů. Úcta k němu se šířila od 5. století. Lidé věřili, že když se ráno podívají na jeho obraz, budou 

chráněni celý den. Proto jeho obrazy a sochy byly umístěny v kostelích proti dveřím nebo u vchodu. 

 

Svatá Markéta Antiochijská (ve východní církvi Marina) byla starokřesťanská mučednice, popravena 

v období pronásledování císaře Diokleciána kolem roku 304. V českých zemích se odedávna uctívala 13. července. 

Markéta patří k postavám, jejichž osudy není možné podle přísných historických kriterií zcela doložit. Je však 

už téměř dva tisíce let uctívána a žádána o přímluvu od všech generací křesťanů. Zásadní prvky jejího života – láska 

k zasvěcenému panenství a utrpení pro víru – jsou navíc pro křesťany  antické doby zcela charakteristické. 

Svatá Markéta bývá zobrazována jako dívka s křížem v ruce nebo s drakem u nohou. Legenda totiž vypráví, 

že v době těžké krize po jejím prvním mučení se jí ukázal ve vězení ďábel v podobě nestvůry a chtěl jí nahnat strach. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8E%C3%A1bel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diocletianus
https://cs.wikipedia.org/wiki/304
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._%C4%8Dervenec
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Markéta ho však zahnala znamením kříže. Dalším atributem bývají perly (margarites - řec. perla). Je patronkou panen, 

manželek a kojných; pomocnice při těžkém porodu, neplodnosti, nemocech obličeje a při poraněních. Svatá Jana 

z Arku se často modlila ke svaté Markétě a ta s ní rozmlouvala. 

 

Svatý Pantaleon († kolem r. 305 v Turecku) slaví svátek 27. července. Byl uznávaným lékařem, který kromě 

jiného navrátil zrak slepci nebo vyléčil chlapce uštknutého hadem. Když si jej na královský dvůr pozval císař 

Maximianus, Pantaleon nepopíral, že za své úspěchy vděčí Bohu. Byl mučen a popraven. Je patronem lékařů, 

porodních asistentek a kojných; pomocníkem opuštěných a vyčerpaných. Ostatky sv. Pantaleona se nachází také 

v klášterní bazilice v Kolíně nad Rýnem. 

 

Svatý Vít (* r. 297 Mazara, Sicílie – † okolo r. 303 Lukánie, Itálie) byl podle legendy synem bohatého 

pohana Gelase, jeho kojná Crescentia a učitel Modestus jej však tajně vychovávali křesťansky. Chlapci mělo být 

sedm let, podle některých legend dvanáct, když se vše prozradilo. Protože se odmítl vzdát své víry, byl uvržen 

do kotle s vroucím olejem, smůlou a olovem, avšak vyvázl bez úhony. Poté byl předhozen lvům, kteří o něj nejevili 

zájem, ale na znamení pokory mu olizovali nohy. Nakonec byl sťat. 

Svatý Vít bývá znázorňován jako chlapec v bohatém oděvu, v ruce drží palmovou ratolest jako znak 

mučednictví, často též s kotlem, kohoutem jako symbolem bdělosti, se lvem či mezi lvy, kteří mu na důkaz 

podřízenosti olizují špičky nohou. V českých zemích jsou sv. Vítovi zasvěceny desítky kostelů. Je uctíván 15. června 

jako patron mládeže, herců, komediantů (zvláště krotitelů lvů), tanečníků a epileptiků, lékárníků, ochránce 

před očními chorobami a před bleskem. Od roku 2005 je také patronem rybářů a houbařů. 

Anička Rozsívalová 

 

ČERVENÁ STŘEDA - #REDWEDNESDAY V RUDĚ NAD MORAVOU 
 

 

 

Dne 25. listopadu 2020 jsme již podruhé přijali s naší 

farností pozvání zapojit se do 3. ročníku Červené středy 

#RedWednesday. Smyslem této akce je připomenout si 

všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské 

přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené 

světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Před touto událostí se 17. listopadu bylo možné 

připojit i v modlitbě NOVÉNY k Červené středě, kterou 

připravila křesťanská organizace Církev v nouzi (ACN).  

I u nás v Rudě nad Moravou byla věž kostela sv. Vavřince symbolicky nasvícen do červena. V tento den byla také 

sloužena mše svatá s tímto úmyslem. A pro ty, kteří se nemohli zúčastnit osobně (kvůli současným omezením), bylo 

zprostředkováno živé vysílání na YouTube - jak mše sv., tak i modlitby svatého růžence. Tímto bychom chtěli 

povzbudit i vás do zapojení v následujících ročnících. Jak se lze zapojit? 

Zapojit se může každý, a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci – ve společenství nebo doma: 

 uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované 

 nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad. 

 zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma 

 zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci 

 přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody 

 sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hastagy #CervenaStreda #RedWednesday 

farníci z Rudy nad Moravou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%99e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_z_Arku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_z_Arku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn_nad_R%C3%BDnem
https://cs.wikipedia.org/wiki/297
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/303
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luk%C3%A1nie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojn%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Crescentia
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Modestus&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arekovit%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patron
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epilepsie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
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CENTRUM PRO RODINU  
 

Z důvodu mimořádných opatření vlády se většina programů Centra pro rodinu ruší nebo omezuje. Aktuální 

informace sledujte na webových stránkách ww.sumperk.dcpr.cz  

 

CO PROBĚHLO, PROBÍHÁ A MŮŽE STÁLE PROBÍHAT 

 Listopadové dušičkové putování 

Po celý listopad se měli rodiny i jednotlivci možnost zapojit do Dušičkového putování. Jeho cílem bylo 

navštívit 13 míst v Šumperku, kde se v minulosti pohřbívalo, a pomodlit se zde či splnit zadaný úkol. 

Návštěva těchto míst není jistě omezena jen na listopadový měsíc, některá z nich určitě stojí za návštěvu a 

všechny za modlitbu. 

Všechny účastníky listopadového Dušičkového putování prosíme o zpětnou vazbu a „dokumentaci“ 

navštívených míst. Čeká vás zasloužená odměna.  

 Fotografická soutěž 

Úkolem této soutěže bylo vyfotit se v různých situacích současné „covidové“ doby. Fotografie (možný byl i 

tisk na papír v barevné tiskárně) stačilo vložit v kostele do krabičky na stolíku mezi lavicemi nebo poslat 

online na mail cprsumperkådo.cz. Soutěž prodlužujeme do vánočních svátků, tak neváhejte a foťte, nejlepší 

fotky odměníme a společně vystavíme na farním středisku 

 Hledači „Corona pokladů“ 

A máme to tu opět, i  na podzim společně hledáme se svými dětmi poklady ukryté v přírodě. Víte kde je 

Terezčina studánka? Lavečka s nápisem Svatý Antoníček nad Králcem? Šípkový keř pod Senovou? Či posed 

nedaleko Bludovečku? Tam všude se ukrývá poklad, který najdete buď podle gps, popisu či fotografií. Tak 

neváhejte a přidejte se! Můžete se podívat či se zaregistrovat ve facebookové skupince hledačů CORONA 

POKLADŮ.  https://www.facebook.com/groups/1741686726005933/permalink/1741692159338723 

Přidávejte informace o svých schovaných pokladech rovnou sem a uvádějte prosím nejlépe i odkaz na mapu 

a nějakou fotku. 

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

 Společná modlitba Novény odevzdanosti či Novény k Panně Marii rozvazující uzly – zapojit se může 

každý doma, informace a text novény najdete na stránkách Centra pro rodinu v záložce Rodinné inspirace. 

 
INSPIRACE O ADVENTU 

 Roráty online – nabídka prožívání adventní doby s každodenní ranní modlitbou a rorátními zpěvy. Ranní 

pobožnost (asi 30 minut) obsahuje především tradiční rorátní písně od sester Boromejek, desátek růžence, 

žalmy, úryvek z Písma a zamyšlení, prosby a další modlitby. Roráty budou každý den k dispozici na webu: 

www.roraty.online a také jsou k dispozici jako mobilní aplikace Android na Google Play. Srdečně P. Petr 

Hofírek z Dolní Němčí 

 
INSPIRACE PRO MANŽELE 

 Posezení u krbu – V sobotu před první neděli adventní vám bude na webových stránkách Centra pro rodinu, 

Farnosti Šumperk, fcb stránkách Centra pro rodinu uložen odkaz (zatím není aktualizovaný) na tzv. Posezení 

u krbu s manžely Smékalovými, kteří takto mohou manželům a rodinám zpestřit prožívání adventu.  

Manželé Irena a Petr Smékalovi pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotlivci. Nejčastěji v rámci 

programů YMCA Setkání a jejich vlastní praxe. V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-

ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi 

https://www.facebook.com/groups/1741686726005933/permalink/1741692159338723
http://www.roraty.online/
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mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní. Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, 

které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení 

životní rovnováhy. Pro oblast firemního a neziskového sektoru působí jako lektoři měkkých dovedností, 

supervizoři a koučové. V časopise najdete jejich motivační plakátek.  

 
CO SE CHYSTÁ NA VÁNOČNÍ SVÁTKY 

 Darujte Radostnou zvěst – Rodiče s dětmi ze šumperské farnosti společně připravují vánoční videokoláž. 

Jednotlivé rodiny přečtou krátké úryvky z evangelií o „Radostné zvěsti“ a předloží Vám Ježíšovo narození 

z míst svých domovů. Nebudou chybět ani vánočních koledy. Tato iniciativa je inspirována výzvou CREDA, 

na jehož prosbu se měla vybrat – v celkem šibeničním termínu a za náročných technických parametrů – jedna 

rodina za děkanát, která by se do této výzvy zapojila a Radostnou zvěst přečetla ve svém domově a natočila 

se u toho. Naším cílem není natočit profi video, ale darovat radostnou zvěst do našich rodin a do naší farnosti 

a radovat se u toho také. Držte nám pěsti, ať se nám to povede.  

 

 

 

POMÁHEJ BLIŽNÍMU SVÉMU…… 

 
Máš-li bližnímu pomoci – nerozmýšlej se 

dlouho… 

Uvedené motto jsme naplňovali v našich 

farnostech již v první vlně covidové epidemie, 

kdy před farou ve Velkých Losinách vyrostl 

„rouškovník“. 

Naše snaha pomoci bližním nás neopustila 

ani ve vlně druhé. Tentokrát jsme naši pozornost a 

pomoc věnovali těm nejzranitelnějším 

a nejohroženějším – obyvatelům domovů důchodců. Senioři 

se takřka ze dne na den ocitli naprosto osamoceni, 

bez možnosti návštěv svých nejbližších. Tuto situaci nesou 

těžce a často se cítí velmi osamoceně. Proto jsme rádi babičky 

a dědečky v jejich domovech navštívili. 

A nepřišli jsme s prázdnou… 

Spolu s přáním dobrého zdraví a Božího požehnání 

jsme s radostí všem předali dárek, který věnovali manželé 

Jaššovi z naší farnosti. Jednalo se o léčivé sirupy pro pevné 

zdraví, vyrobené s láskou v maršíkovské pálenici. 

A nakonec jsme ani my neodcházeli s prázdnou… 

Odměnou nám byly milé a spokojené úsměvy všech 

obdarovaných. 

Andrea Chlebaňová  

pastorační asistentka farnost Velké Losiny,  

Loučná nad Desnou a Sobotín 
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Milé , 

zdravíme Vás na začátku adventu. Už máte doma ? Určitě se těšíte, až na něm zapálíte všechny , 

a pod nazdobeným   rozbalíte . Na to si ale budeme muset ještě chvilku počkat. Nejdříve se 

u nás zastaví  s a přinesou ,  nebo jiné dobroty. Někomu možná nechají balíček 

jen za . Pak se snad budeme radovat ze  a postavíme prvního letošního . Začneme 

mamce pomáhat při pečení , úklidu , vánoční výzdobě nebo stavění 

. A až nacvičíme koledy a budeme je umět tak krásně, jako , přijde ten krásný štědrý večer, 

kdy si dáme slavnostní večeři (třeba ) a kromě se budeme radovat také z narození 

v Betlémě.  

Přejeme Vám, ať Vánoce i přípravu na ně pěkně prožijete, a snad se brzy zase potkáme v našem . 

 

 

Příjemné chvilky s Tamtamem   
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1. Najdete mezi dvěma Mikuláši 7 rozdílů? 

 
 

 

 

 

 

 

A mezi andílky 6? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Do obrázku Betléma se vloudilo  

šest nesmyslů, poznáš je? 
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Drazí, toto prosincové číslo časopisu vám přináší tradičně 

rozpis vánočních bohoslužeb. Nadepsal jsem jej větou, která 

začíná „Dá-li Bůh…“ Je opravdu jen v rukou Božích, jak to letos 

dopadne. Myslím si sice, že bohoslužby budou, ale otázkou je, 

kolik účastníků budou moci mít… V této chvíli to neumí říci nikdo.  

Bez ohledu na nějaká vládní nařízení, nebezpečí nákazy je stále „ve vzduchu“. A nejen ve vzduchu. Slyšel 

jsem včera nové úsloví, aktuální pro tuto dobu: „chytneš za kliku a můžeš mít kliku…“ Já bych ale takové „štěstí“ 

podruhé mít nechtěl. Sice průběh mé nemoci patřil mezi ty „mírné“, ale i několik týdnů po ní se necítím fit. Jsem 

pořad unavený a „ne ve své kůži“, a opravdu nikomu ji nepřeji. Musíme být opatrní. Proto bych si ani nepřál kostel 

„narvaný“ lidmi.  

Určitě budou platit nějaká omezení počtu účastníků a je na místních duchovních správcích a farnících, jak to 

zorganizují a budou hlídat. Hlavně pro bezpečnost, ale také, abychom neplatili nějaké pokuty. Pokud není žalobce, 

není soudce… Ale už existují farnosti, které pokutu platily. Tím víc, že „půlnoční“ bohoslužby budou určitě 

v hledáčku novinářů.  

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit, se musí předem informovat, jaká pravidla v jejich farnosti či daném 

místě platí. A také, prosím, mějte pochopení, pokud by někde vznikla nějaká nedorozumění a zmatky těsně 

před bohoslužbou.  

Moc děkuji mladým za akci: „Pošli radost v obálce“. Právě pro starší lidí je tato doba největším nebezpečím 

a zkouškou. Paradoxně právě vánoční svátky, pokud je budou muset prožívat o samotě, budou pro důchodce to 

největší trauma. Možná, že se na ně ani netěší. Hledejme způsoby, jak jim udělat radost a darovat trochu lidské 

blízkosti a tepla.  

Naopak, pokud se někdo opravdu těší na Vánoce, jsou to děti. 

Ty nejmenší byly letos asi ochuzeny o zážitky spojené s Mikulášem, 

starší mají hodně starostí se školou na dálku… Snažme se v rodinách 

o výjimečně pěkné prožívání adventu a Vánoc. Rád bych vám nabídl 

nějakou pomoc. I když koukání na internet možná už mají plné zuby, 

přesto se tam v poslední době objevují i pěkné náboženské materiály 

pro děti. Zvlášť bych doporučil nedělní kázání „z vlčího doupěte“ 

připravované P. Romanem Vlkem. Stačí na stránkách YouTube 

napsat heslo vlčí doupě. Druhou stránkou s velmi kvalitním 

katechetickým programem pro děti je www.farni-musle.cz. Otec 

Tomáš s katechetkou Markétou učí tam náboženství po internetu. Materiály, které zde zveřejňují, mohou obohatit i 

další učitele a děti. Řadu velmi zajímavých filmů pro děti i rodiče najdete také na stránkách salesiánského mediálního 

centra: www.medialnivychova.org. Také televize NOE má svůj katechetický pořad. A pokud budete hledat, určitě 

naleznete víc… 

Přeji vám všem opravdu krásné Vánoce, prožité ve zdraví a hlavně v Boží přítomnosti. Kéž Pán vnese do 

našich srdcí a do této prapodivné doby svůj pokoj a radost. Toto přeji a po celý advent vyprošuji pro vás v modlitbě.  

P. Slávek

http://www.farni-musle.cz/
http://www.medialnivychova.org/
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ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V ŠUMPERSKÉM DĚKANÁTU 2020 

K ZAMYŠLENÍ: O ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ 
Slovo „zpytování“ doslovně vzato sugeruje potřebu jakési až matematické přesnosti při hodnocení celého dne, 

v případě zpovědi několika týdnů nebo měsíců. A tak se pokoušíme vypočítávat často s velkou přesností vnější projevy 

našich hříchů a nevěrností, a přitom často zapomínáme na vnitřní příčiny – na hříšné motivace. Třebaže u těžkých hříchů 

není bez významu jejich druh a počet a je třeba je vyznat ve svátosti smíření, podstata hříchu tkví v lidském srdci. Je mnoho 

opravdu zbožných lidí, kteří denně provádějí „vyúčtování“ se svým svědomím, a přesto nenacházejí vnitřní pokoj a radost 

z odpuštění vin. To proto, že se nedokážou odtrhnout od sebe sama, aby mohli objevit milosrdenství Otce, který jde s dojetím 

vstříc hříšníkovi a nedbá na velikost a počet jeho hříchů, ale touží ho obejmout a políbit (srov. Lk 15,20). Modlitba je 

dialogem. „První“, kdo mluví, je vždy Bůh. Člověk pouze odpovídá. Ale aby mohl odpovědět, musí nejprve uslyšet volání. 

Proto je třeba se při zpytování svědomí neptat nejprve na to, jaké hříchy jsem spáchal, ale jak naslouchám Božímu volání. 

„Počítání“ hříchů by mělo předcházet „počítání“ milostí. Nevnímáme-li Boží působení, jak na ně můžeme odpovídat? 

Odmítnutím Božího působení nejsou pouze vnější hříšné skutky, ale také podceňování vnitřních vnuknutí k dobrému. 

Zpytování svědomí – modlitba odpovědnosti – je naším rozhovorem s Bohem o jeho volání a naší odpovědi.  

Bůh působí prostřednictvím „znamení“. Tato „znamení“ jsou však srozumitelná pouze pro ty, kdo znají „Boží řeč“. 

Nedokážeme se domluvit s tím, kdo mluví řečí nám „cizí“. Znalost „řeči“ Pána Boha získáváme kontaktem s ním. „Řeč“, 

kterou Bůh k člověku hovoří, se podobá řeči lidí do sebe zamilovaných. Nepotřebují vznešené proslovy. Stačí několik slov, 

úsměv, nepatrné gesto… Zpytování svědomí – modlitba odpovědnosti – nám klade otázku: „Jak známe řeč, kterou k nám 

promlouvá Pán Bůh?“ Bez její znalosti by praxe zpytování svědomí byla skutečně prázdným „účtováním“ se sebou samým. 

Zpytování svědomí není „vzájemným vyrovnáním“ otroka a pána, podřízeného a nadřízeného, obžalovaného a soudce, žáka 

a učitele. Zpytování svědomí je „vzájemným vyrovnáním“ zamilovaných, je rozhovorem o vzájemné lásce, je „vzájemným 

vyrovnáním“ z lásky. Zpytování svědomí nám pomáhá zjistit, jak se naše „pozornost“ rozumu a srdce tříští na množství 

nepodstatných záležitostí a činí nás neschopnými odpovědět Bohu láskou na jeho lásku. Jak málo logiky má naše myšlení 

v mnoha záležitostech. Jak se mění naše city. Jak často jsme nedůslední v našich předsevzetích a životních plánech. Naše 

lidské síly jsou také roztříštěny stálou únavou, jejíž hlavní příčinou není ani tak přepracovanost (na niž se často 

vymlouváme), jako spíš stálé psychické napětí, způsobené nevyřešenými vnitřními konflikty. Vnitřně nás velmi trápí a tříští 

nezrealizované plány, pocity křivdy, pocity viny, strach o sebe a svou budoucnost, spory s jinými, přecitlivělost v určitých 

věcech. Každodenní odevzdávání Pánu Bohu všeho toho, co je v nás rozbité a roztříštěné, nás naplňuje pokojem a vnitřně 

sjednocuje. Koncentrace na Boha a jeho lásku zavádí řád a integraci v našem myšlení, citech, činnosti, sjednocuje naše síly 

a životní energii. „Je-li Bůh na prvním místě, pak je vše na svém místě.“ (sv. Augustin).  

úryvek z knihy Josefa Augustina „Čtvrthodinka upřímnosti“ 

 

DATUM OBEC ZPOVÍDÁNÍ ZPOVĚDNÍK MŠE SV. 

STŘEDA 16. 12.  

LOUČNÁ  15:30-16:00 P. Jiří Luňák       16:00 

SOBOTÍN 17:00-17:30 P. Jiří Luňák       17.30 

D. STUDÉNKY 15.00-16.00 P. Milan Palkovič 16.00 

ČTVRTEK 17. 12.  

S. MĚSTO  15:30-16:00 P. Slawomir Sulowski     16:00 

NOVÝ MALÍN 15.30-17.00 P. Milan Palkovič     17.00 

ŠUMPERK  17:00-18:00 P. Piotr Grzybek      18:00 

PÁTEK 18. 12.  

BLUDOV 16:00-17:30 P. Jiří Luňák, P. Slawomir Sulowski 17:30 

BOHUTÍN 15:30-17:00 P. Michal Krajewski 17:00 

V. LOSINY 15.30-17.00 P. Otto Sekanina 17.00 

RAPOTÍN 17.00-18.15 P. Milan Palkovič 18.15 

SOBOTA 19. 12.  
RUDA NAD 

MORAVOU  
10:30-12:00 

P. Artur Górka, P. František Janíček 

P. Otto Sekanina, P. Michal Krajewski 
- 

4. ADVENTNÍ 

NEDĚLE 
20. 12.  

BRANNÁ po mši sv. P. Michal Krajewski 8:00 

S. MĚSTO po mši sv. P. Michal Krajewski 9:30 

BOHDÍKOV po mši sv. P. Piotr Grzybek 7:30 

BRATRUŠOV po mši sv. P. Piotr Grzybek 10:30 

RAŠKOV        po mši sv. P. Jiří Luňák 10:45 

ŠUMPERK  15:00-18:00 

P. Slawomir Sulowski, P. Jiří Luňák,  

P. Michal Krajewski, P. Otto Sekanina,  

P. Piotr Grzybek, P. Milan Palkovič 

7:00, 

9:00, 

18:00 
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Dá-li Bůh, mohl by mít 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2020 

tuto podobu: 
 

SLEDUJTE, PROSÍME, ZMĚNY PRAVIDEL PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ 
NA BOHOSLUŽBÁCH HLÁŠENÉ VLÁDOU.  

 
24. 12. 2019 

ŠTĚDRÝ DEN 

25. 12. 2019 

SLAVNOST 

NAROZENÍ 

PÁNĚ 

26. 12. 2019 

SVÁTEK 

SV. ŠTĚPÁNA 

31. 12. 2019 

DĚKOVNÁ  

BOHOSLUŽBA  

NA ZÁVĚR 

ROKU  

1. 1. 2020 

PANNY MARIE, 

MATKY CÍRKVE, 

NOVÝ ROK 

Bludov 

 

15.00 pro rodiny 

s dětmi 

22:00 

9.00 9.00 
16.30 

24.00 kostelíček 
9.00 

Bohdíkov 22.00 7.30 --- --- 7.30 

Bohutín --- 7.30 7.30 --- 7.30 

Branná 20.30 11.00 --- --- 11.00 

Bratrušov 20.30 10.30 10.30 --- 10.30 

D. Studénky 20.00 7.30 7.30 --- 7.30 

Hanušovice 
16.00 

21.30 kostel 
10.15 10.15 17.00 10.15 

Hraběšice --- 10.30 --- --- 10.30 

Kopřivná 18.30 --- --- --- 10.30 

Kunčice --- --- 11.00 --- --- 

Loučná n. D. 16.00 9.45 9.45 15.00 9.45 

Malá Morava 21.30 7.45 7.45 --- 7.45 

Nové Losiny 18.45 7.45 8.00 16.15 7.45 

Nový Malín 20.00 10.30 10.30 --- 10.30 

Ostružná 19.00 --- 18.00 18.00 --- 

P. Žibřidovice 20.00 9.00 9.00 15.00 9.00 

Radomilov ---- ---- ---- ---- 17.00 

Rapotín 23.00 9.00 9.00 18.15 9.00 

Rejchartice 19.00 ---- ---- ---- ---- 

Raškov 20.30 10.45 ---- ---- 10.45 

Ruda n. M. 24.00 9.00 9.00 16.00 9.00 

Sobotín 21.30 11.15 11.15 16.30 11.15 

Staré Město 22.00. 9.30 9.30 16.00 9.30 

Šumperk 

6.30 poslední roráty 

15.00 pro rodiny 

s dětmi, 

22.00 půlnoční 

7.00 

9.00 

18.00 

7.00 

9.00 

10.30 

18.00 
 

23.00-24.00  

adorace 

7.00 

9.00 

18.00 

Velké Losiny 23.00 8.15 8.15 18.00 8.15 

Vernířovice 20.00 --- --- --- --- 

Žárová --- 14.30 --- --- --- 
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

„Nebyla to sugesce“ 

Spolubratři začali vůni vnímat, jakmile otec Pio obdržel stigmata – vypadala jako průvodní jev jeho ran. Vůni 

bylo cítit z otce Pia, z předmětů, kterých se dotkl, z jeho hábitu i na místech, kudy prošel. Mohli jste ji ale cítit i někde 

daleko, když jste na otce Pia mysleli nebo o něm mluvili, případně když se on modlil za vás.  

Doktor Luigi Romanelli, jeden z prvních lékařů, který zkoumal jeho stigmata, ucítil tu vůni již při prvním 

setkání. Když se další vědci pokoušeli vysvětlit tento jev sugescí, rozhodl se sepsat velmi zajímavé prohlášení. 

„Pokaždé, když slyším hovořit o vůni otce Pia, vzpomenu si, že i já jsem ji cítil. Když jsem v červnu 1919 poprvé 

přijel do San Giovanni Rotondo a představili mě otci Piovi, hned jsem zaznamenal, že z jeho těla vychází jakási vůně. 

Představenému, který byl s námi, jsem řekl: ‚Nezdá se mi vhodné, aby tak vážený kněz používal voňavku.‘ 

Během dalších dvou dní v San Giovanni Rotondo jsem žádnou vůni nezaznamenal, i když jsem byl i v cele 

otce Pia a doprovázel jsem ho prakticky všude. Odpoledne před odjezdem jsem však vycházel po schodech a náhle 

jsem pocítil stejnou vůni jako první den. Určitě jsem si to nevsugeroval. Předně proto, že do té doby mi nikdo o tomto 

jevu nic neřekl; a kromě toho, kdybych byl pod vlivem sugesce, musel bych tu vůni cítit neustále, bez tak dlouhé 

přestávky. Rozhodl jsem se sepsat své svědectví, protože se dnes šíří zvyk připisovat pouhé sugesci veškeré jevy, 

které si neumíme vysvětlit,“ napsal doktor Romanelli. 

Doktor Giorgio Festa, další lékař, který ve dvacátých letech zkoumal otcova stigmata, uvedl ve své zprávě 

velmi zajímavou příhodu. „Při mé první návštěvě u otce Pia jsem z jeho boku odebral kus zakrvácené látky, kterou 

jsem vzal s sebou k mikroskopické analýze. Já osobně jsem z látky nic necítil, ale jeden úředník a další lidé, kteří se 

vraceli se mnou v autě ze San Giovanni Rotondo, cítili zvláštní vůni. Nevěděli, že si vezu v pouzdře ten kus látky, 

a přestože jsme díky rychlé jízdě větrali, cítili v autě vůni a ujistili mě, že odpovídá té vůni, která vychází z otce Pia. 

Přijel jsem do Říma a ten kus látky ležel dlouho ve skříni mé laboratoře. Za tu dobu tak důkladně provoněl 

mé pracoviště, že se mě řada lidí přicházejících na konzultace spontánně ptala na původ té vůně.“ 

 

„Vymyká se logice“ 

Doktor Romanelli byl přesvědčen, že zdrojem té vůně jsou stigmata. Napsal: „Jsem si jist, že vůně nevychází 

z osoby otce Pia, ale z krve, která vytéká z jeho ran.“ Ale coby lékaře ho to udivovalo o to víc, jak uvádí: „Každý, 

kdo se zabývá konzervováním masa zvířat, ví, že aby dosáhl svého cíle, je třeba maso zbavit krve. Právě krev totiž 

podléhá rozkladu nejdříve. Ani čerstvá krev, vytékající z rozříznuté žíly živého organismu, nevoní příliš vábně. 

Nemůže tedy příjemně dráždit čichovou sliznici. Látky potřísněné krví vytékající z ran otce Pia by tedy měly být spíš 

páchnoucí než voňavé, i proto, že je otec někdy nosí v ranách dlouho. 

Tento jev se nabízí našemu zkoumání se vší svou prostou výmluvností, přičemž je v rozporu s přírodními a 

vědeckými zákony. Přesahuje rámec veškeré logiky, lze jen čestně konstatovat jeho existenci.“ 

Vůně otce Pia vždycky vyvolávala polemiku. Byla důvodem mnoha posměchu na adresu mnicha a jeho 

přívrženců. Proto se někteří z nich, kteří ji cítili, rozhodli zanechat písemné svědectví. 

Otec Rosario z Alaminusa, který byl tři roky představeným kapucínského kláštera v San Giovanni Rotondo 

a tím i představeným otce Pia, napsal: „Já jsem vůni cítil po svém příchodu do San Giovanni Rotondo v době nešpor 

po dobu tří měsíců každý den. Když jsem vyšel ze své cely, která sousedila s celou otce Pia, cítil jsem, že z ní vychází 

příjemná a silná vůně, jejíž vlastnosti neumím přesněji popsat. Jednou tato vůně vycházela ze židličky, na které otec 

Pio seděl, když zpovídal. Jindy vycházela z jeho rukou.“ 

Anita Righiniová z Reggio Emilia cestovala do San Giovanni Rotondo a měla s sebou fotografii své nemocné 

dcerky. Jela tam, aby jí otec Pio požehnal. Ve vlaku z Neapole do Foggii rozprávěla s pěti lidmi, jeden z nich byl 

důstojníkem v Messině. Povídali si o otci Piovi a v té chvíli ji zaplavil závan vůně. Zeptala se ostatních, jestli ji také 

cítí, ale odvětili, že ne. Za malou chvíli už vůni cítili všichni, potom zase ne, ale Anita ji cítila jasně až za město 

Benevento. 

Řeholní sestra Caterina Cuzzanitiová, představená Domu sv. Marie z Bagherie (Palermo), si večer 

18. listopadu 1948 povídala se spolusestrami o zázračných obráceních, která se udála na přímluvu otce Pia. Potom 

odešla do svého pokoje a ihned, jak zhasla světlo a položila hlavu na polštář, pronikla jí divná a sladká vůně. Byla to 

vůně kadidla, ale bylo v ní údajně něco nového, nepopsatelného. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Poselství spásy 

Dne 15. února 1950 rozprávěl se svými přáteli a kolegy profesor Amanzio Duodo z města Biella v Piemontu. 

Povídali si o pokoře otce Pia, přičemž „náhle a nečekaně všechny zasáhla intenzivní vůně fialek. Trvalo to asi 

půlhodinu, přestože okna i dveře byly dokořán.“ 

Lékař Eduardo Bianco, chirurg z Valle Mosso, učinil podobnou zkušenost: „Víckrát jsem musel překonat 

vlastní nedůvěřivost, protože jsem opakovaně cítil vůni růží, fialek a hřebíčku. Ta vůně byla přirozená, neměla nic 

společného s umělými, syntetickými voňavkami.“ 

Totéž dosvědčil i Giuseppe Onufrio, správce hypoték v Palermu. Otec Pio mu při zpovědi držel pravou ruku 

ve svých dlaních: „Přijel jsem do Foggii a náhle jsem si všiml, že pravá ruka mi voní jinak než levá. Vůně byla stejná 

jako ta, již jsem cítil u otce Pia. Cítil jsem ji ještě několik dní poté, i když jsem si myl ruce podle svého zvyku 

několikrát denně.“ 

Otec Pio mu uložil pokání, které trvalo dva měsíce. „V tomto období mi z hrudi k nosu vystupovala stejná 

vůně. Byla tak opojná, že jsem se cítil jako omámený. Někdy se vytratila a zkusil jsem si ji sám přivolat, ale nešlo 

to. Když jsem to nejméně čekal, opět se objevila. Jakmile skončilo období mého pokání, vůně zmizela.“ 

Rosu Baldiovou Testoriovou z Robecco Pavese trápily vysoké horečky neznámého původu, proto poslala 

svého syna do San Giovanni Rotondo. Po zpovědi syn prosil otce Pia o přímluvu za uzdravení matky: „V den návratu 

mého syna jsme všichni v domě ucítili jemnou vůni květů. Faktem je, že toho dne zmizela horečka, která mě trápila 

tolik dní. Lékaři jen žasli.“ 

Magdalena Beltramová z Turína, sestra herce Carla Campaniniho, který se obrátil díky otci Piovi, sepsala 

toto svědectví: „Jednoho dne jsem šla navštívit přítelkyni a vystupovala jsem po schodech, když jsem náhle ucítila 

vůni různých květů, fialek, růží a lilií. Na schodech ale nebyl jediný květináč ani váza, jen nádoba na odpadky. 

Zeptala jsem se své přítelkyně, z čeho je ta vůně. Ona mi odpověděla: ‚Asi z odpadkového koše.‘ 

Když jsem se o několik hodin později vracela domů, znovu jsem ucítila tu vůni. Podívala jsem se do naší 

poštovní schránky a našla jsem tam fotografii otce Pia, kterou mi poslali přátelé ze San Giovanni Rotondo. Napsali 

mi, že se tam modlili i za mě.  

Přišla jsem domů a dlouho jsem čekala na manžela, který se vrátil z práce pozdě. Když konečně přišel, byl 

bledý a unavený. Zhroutil se na židli a rozplakal se. ‚Pracoval jsem celý den,‘ řekl, ‚bylo mi zle a moc nechybělo, 

mohl jsem být mrtev.‘ Jel na kole po ulici Vittorio Emanuele a srazilo ho předjíždějící auto, skončil na jeho kapotě. 

Odvezli ho do nemocnice, ale hned ho propustili. Kolo bylo úplně zničené, on však vyvázl bez jediného šrámu. 

Všichni říkali, že to byl zázrak.“ 

 

„Pojedu s vámi“ 

Mnoho příběhů spojených s fenoménem tajemné vůně mi vyprávěl otec Alberto D´Apolito, věrný spolubratr 

otce Pia, který při něm stál víc než padesát let a jehož jsem osobně znal. „Otec Pio mi dával vůní pocítit svou 

přítomnost, i když jsem byl od něho daleko,“ svěřil se mi. „Když jsem byl farářem v San Severo, měl jsem jednoho 

zářijového dne roku 1955 jet s padesáti farníky na pouť k plačící Panně Marii v Syrakusách. Před odjezdem jsem 

zašel pozdravit otce Pia. 

‚Pojeďte s námi,‘ řekl jsem mu. Odpověděl: ‚Jen jeďte, já na vás dohlédnu,‘ odvětil otec Pio. Pochopil jsem, 

že nás bude během cesty chránit svou modlitbou. 

Vyrazili jsme a byla to opravdu dramatická cesta. Přihodilo se všechno možné. Poutníci měli bolesti břicha, 

protože se přejedli sluncem rozpálených melounů. Na cestě z Caltanissetty do Palerma jsme se nacházeli v pusté 

krajině, ale autobus musel náhle v noci zastavit, protože na silnici byly popadané stromy a kamení. Při každém 

nebezpečí jsme vzývali pomoc otce Pia a autobus se pokaždé naplnil nádhernou vůní. Pochopili jsme, že nás chrání 

svou přímluvou. 

Když jsme se vrátili domů, zastavili jsme se v San Giovanni Rotondo, abychom mu poděkovali, a než jsme 

mu stačili vyprávět, co se nám přihodilo, řekl nám se smíchem: ‚To jste si ale dali, s těmi melouny! A večer na cestě 

do Palerma, to bylo strachu…‘“ 

„V nebezpečí a těžkostech jsem vícekrát cítil vůni otce Pia i po jeho smrti,“ vyprávěl dál otec Alberto. „V roce 

1972 jsem byl na Sicílii a měl jsem přednášky pro modlitební skupiny otce Pia. V autě nás cestovalo pět: účetní 

Umberto Di Girolamo, profesor Pietro Mirabile, profesor Giulio Palumbo, slečna Giovanna Gaudesiová a já. Řídil 

náš účetní. Poblíž Corleone náhle auto dostalo na cestě smyk a těsně minulo okraj hlubokého srázu. Zděšením jsme 
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křičeli. Řidič zastavil a v té chvíli jsme ucítili silnou vůni květů. Pan Di Girolamo řekl, že se mu náhle zatočila hlava, 

a proto špatně viděl na cestu.“ 

 

„Nemohl jsem tomu uvěřit“ 

Giovanni Gigliozzi, novinář i autor divadelních her a článků, byl jedním z nejpopulárnějších rozhlasových 

moderátorů. V rozhlase pracoval víc než půl století. Byl programovým ředitelem druhého rozhlasového kanálu, 

vymyslel a uváděl mnoho úspěšných pořadů. Jako první nechal v rozhlase zaznít autentický hlas otce Pia. Mohl si to 

dovolit, protože byl jedním z jeho nejoblíbenějších duchovních synů. I on měl na počátku svých setkávání s otcem 

Piem zkušenost s tajemnou vůní. 

„Poprvé jsem slyšel o otci Piovi hned po válce, od přítele Carla Trabucca, který byl novinář stejně jako já,“ 

vyprávěl mi Gigliozzi. „Zabýval se divadelní kritikou v časopise Popolo, já v Avanti. Často jsme se setkávali 

na divadelních premiérách, a protože Trabucco dobře znal otce Pia, nadšeně o něm mluvil. Mně se tehdy zdálo, 

že přehání. Reagoval jsem proto bez zájmu a s nedůvěrou, zejména když začal mluvit o jakési vůni otce Pia. Jeho 

známí tvrdili, že ji cítí, i když jsou od mnicha velmi daleko. 

V jisté chvíli se však tyto podivné věci začaly dít i mně. Znenadání jsem ucítil silnou vůni fialek na místech, 

kde to bylo nemožné. Okamžitě jsem si vzpomněl na otce Pia, ale vnitřně jsem se tomu bránil a namlouval jsem si, 

že jsem obětí sugesce. 

Vůně se projevila i toho dne, když jsem byl s manželkou na dovolené ve Francavilla al Mare v provincii 

Abruzzo. Vešel jsem do nádražní budovy, abych si dal kávu, a na místě, kde bývá cítit všelico, jen ne krásná vůně, 

jsem ucítil nezaměnitelnou vůni fialek. Dumal jsem nad tím a moje žena se mě zeptala: ‚Odkud pochází ta vůně?‘ 

‚Ty ji také cítíš?‘ zvolal jsem překvapeně a řekl jsem jí o otci Piovi, o rozhovorech s Trabuccem a o vůni, 

která mě provázela už jistý čas. Manželka mi odvětila: ‚Na tvém místě bych ihned jela do San Giovanni Rotondo.‘ 

Hned druhého dne jsme byli na cestě. Když jsem se s otcem setkal, řekl mi: ‚Á, tady je náš hrdina. To ti to 

trvalo, než jsi přijel!‘ Ještě ten den jsem měl možnost s ním mluvit a od té chvíle se můj život obrátil vzhůru nohama.“ 

 

„Otevřeme obě okénka“ 

Populární neapolský zpěvák Aurelio Fierro mi také vyprávěl o tom, jak velice mu pomohl otec Pio. První 

návštěvu u něj uskutečnil se svou manželkou Marisou. Fierro mi vyprávěl: „Při loučení nám otec Pio daroval dva 

růžence, jeden mně a druhý Marise. Dal nám je do ruky a požehnal je. Byli jsme s manželkou velmi šťastní. Bylo to 

krásné setkání. Nadšeně jsme nasedli do auta a pokračovali jsme v rozhovoru o otci Piovi, připomínali si jeho 

žertování. Náhle jsme si uvědomili, že nám cosi v autě silně a příjemně voní. 

‚Odkud máš tu voňavku?‘ zeptala se mě Marisa. 

‚Žádnou voňavku nemám,‘ odpověděl jsem. 

Čichali jsme k věcem, které jsme si koupili v San Giovanni Rotondo, včetně růženců. Nic tak nevonělo. 

Tehdy jsme si vzpomněli na to, o čem jsme slyšeli mnohokrát vyprávět, že otec dává pocítit svou přítomnost jemnou 

vůní fialek. Manželka řekla: ‚Ta vůně znamená, že otec Pio je tady a doprovází nás.‘ 

Jsme oba s Marisou velmi střízlivě založení, připustit něco takového se nám zdálo absurdní. Otevřeli jsme 

tedy obě okénka, abychom v autě vyvětrali. Když jsme je zavřeli, vůně byla pořád stejná. Několikrát jsme ještě 

vyvětrali, ale vůně nezmizela. Provázela nás i v hotelu v Barlettě a v pokoji jsme ji cítili ještě druhý den.“ 

 

Vůně měla také upoutat pozornost lidí, přimět je k zamyšlení nad existencí nebeských skutečností. Proto ji 

cítili zejména ti, kdo teprve začínali přicházet do otcovy blízkosti. Jednou si jeden jeho duchovní syn stěžoval, že už 

delší dobu vůni nepocítil, a otec Pio mu odpověděl: „Jsi tu se mnou, takže ji nepotřebuješ.“ 

Velký přítel otce Pia a jeho spolupracovník Angelo Battisti mi vyprávěl: „Jednou mě otec pověřil úkolem 

vyřídit něco u kardinála. Bylo mi to nepříjemné, úkolu jsem se zhostil nerad. Vrátil jsem se do San Giovanni Rotondo 

a řekl otci, že mi mohl aspoň dát pocítit svou přítomnost vůní, on ale odvětil vyčítavě: ‚Takže ještě pořád potřebuješ 

bonbonky? To víš, že jsem byl s tebou.‘ Znal jsem otce dobře, mohl jsem vědět, že své duchovní děti doprovází 

neustále. Nebylo zapotřebí, aby mi to potvrdil svou vůní.“ 

pokračování příště 
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