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Říjen vede mé myšlenky k Panně Marii a 

k růženci. Dovolte několik otázek spojených s touto 
„klasickou“ modlitbou.  

Jaký význam má tato forma modlitby dnes? 
Není to přežitek? Toto monotónní opakování slov? 
Tato křesťanská mantra? Modlitba, která vyžaduje 
dosti úsilí a času. Sice se dá omezit na jeden desátek, 
ale kdybychom se chtěli pomodlit celý růženec, po-
třebujeme kolem dvaceti minut – v celku nebo po 
kouskách. Nebude nám to pak chybět v našem den-
ním rozvrhu? Můžu si takový výpadek času ve svém 
denním programu dovolit? Není to luxus lidí, kteří 
nemají co dělat, nebo se jim nechce nic dělat? Lze to 
spojit s denními povinnostmi? 

A pak: je možné se dnes soustředit na jed-
notlivé události dějin spásy a vstoupit do této rozjí-
mavé modlitby, když se toho kolem tolik děje? Mo-
zek už není schopen pochytat a zpracovat všechny 
podněty a informace. Jak je možné z tohoto lomozu 

vypadnout a dostat se do světa, kde Maria ukazuje, co všechno pro nás dělal a dělá dobrý Bůh? Je člověk dvacátého 
prvního století schopen ve svých myšlenkách nechat všeho, aby se věnoval Bohu? 

V neděli jsem zase četl Ježíšovu větu z Lukášova evangelia: „Nemůžete sloužit Bohu i mamonu…“ Není to 
jistá odpověď na dnešní situaci? Proč „nestíhám“ a „nemůžu se soustředit“? Nesnažím se sloužit více bohům? Ne-
snažím se dát k dispozici Bohu a mamonu? Důsledek: pocit nestíhání, časová tíseň, obavy, že něco zmeškám nebo 
na někoho zapomenu. Svaté Terezii od Dítěte Ježíše, jejíž památka se slaví začátkem října, jako malé holce sestry 
doma předložily řadu různých hraček, mezi nimiž si měla některou vybrat. Ona chtěla všechny. Později došla k tomu, 
že lidské srdce sice chce všechno, ale není na to stavěno. Aby mělo všechno, musí si vybrat Boha. 

Modlitba není luxus jen pro některé. Je to nutnost pro ty, kteří chtějí 
v dnešním světě obstát. Zábavný a informační průmysl bojuje o lidskou po-
zornost a čas. Nabízí pokrm, který sice vypadá výživně, avšak není zdravý. 
Vede k duchovní nemoci – přesycenosti, k duchovní obezitě. Obrazovky, 
displeje, sluchátka předkládají pořád nové a nové zajímavosti. Není to po-
krm, který dává sílu. Podbízí se našim duchovním chuťovým pohárkům, ne-
buduje však duchovní svaly. Spíš připravuje duchovní vředy nebo infarkt. Je 
nutné ho konzumovat ve velice omezených dávkách. 

Zdravé duchovní jídlo je někde jinde. Je to mimo jiné růženec, který 
umožňuje svým jednotvárným rytmem ponořit se do vnitřního ticha. Tam se 
člověk zastaví, aby se setkal s Tím, který jedině a bezpodmínečně miluje.  

Jan Pavel II. v dopise o růženci psal, že „křesťanství má v první řadě 
vynikat uměním modlitby“.  Průvodkyní cestami modlitby je Maria, která 
získala dovednost žít tak, že (u)slyšela Boží hlas.  

P. Michal Krajewski 

 

ŘÍJEN 
 

1. říjen památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a 
učitelky církve 

2. říjen  27. neděle v mezidobí 
4. říjen  památka sv. Františka z Assisi 
5. říjen  sv. Faustiny Kowalské, panny 
6. říjen  sv. Bruna, kneze 
7. říjen  památka Panny Marie Růžencové 
8. říjen  sobotní památka Panny Marie 
9. říjen  28. neděle v mezidobí 
11. říjen  sv. Jana XXIII., papeže 
12. říjen  sv. Radima, biskupa 
14. říjen  sv. Kalista I., papeže a mučedníka 
15. říjen  památka sv. Terezie od Ježíše,  

panny a učitelky církve 
16. říjen 29. neděle v mezidobí 
17. říjen  památka sv. Ignáce Antiochijského,  

biskupa a mučedníka 
18. říjen  svátek sv. Lukáše, evangelisty 
19. říjen  sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese,  

kněží, a druhů, mučedníků 
21. říjen  bl. Karla Rakouského 
22. října  sv. Jana Pavla II., papeže 
23. říjen 30. neděle v mezidobí 
24. říjen  sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 
28. říjen  svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
29. říjen  bl. Marie Restituty Kafkové,  

panny a mučednice 
30. říjen slavnost výročí posvěcení kostela,  

v ostatních kostelích 31. neděle v mezidobí 
31. říjen  sv. Wolfganga, biskupa 
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EKUMENICKÝ KONCIL  
V NICEJI 325 

 
Vážení čtenáři a milí farníci, 
po obecném úvodu o tom, co je to dogma a k čemu nám dogma je, se dostá-

váme do doby dávného starověku - IV. století. V křesťanství nastává veliký obrat. 
Prvně nastal v životě císaře Konstantina, který ukončil pronásledování křesťanů. 
Věřící se mohou scházet svobodně a malé tajné synody nahrazuje velký ekume-
nický koncil v Niceji v dnešním Turecku. A proč bylo třeba jej svolat? 

Bylo třeba reagovat na herezi tzv. subordinacionismu. Jedná se o učení Ária, 
který byl knězem v egyptské Alexandrii, a dokonce byl kandidátem na alexandrij-
ský biskupský stolec. Biskupem se ale stal jeho protikandidát Aleksandr. Kolem 
roku 318 vznikl mezi těmito muži teologický spor ohledně vztahu mezi Bohem 
Otcem a Synem. Árius hlásal, že Ježíš Kristus je Boží Syn, ale nebyl zde jako Bůh 
Otec od počátku, byl Otcem stvořen, a je proto Otci podřízen. Podobně i Duch 
Svatý. Božský Syn nemůže být Bohem zcela rovným Bohu Otci, protože byl zplo-
zen – je jiný než Bůh. Árius Syna nazývá „dokonalé Boží stvoření“ (ktisma tou 
theouteleion). Toto tvrzení se šířilo velmi rychle a bylo nutné reagovat. Kde je 
pravda? To právě byla hlavní otázka koncilu. Existoval Bůh dříve než Boží Syn? 
Je Ježíš menší či podřízen Otci, nebo jsou si rovní? Odpověď koncilu zněla: co do božské důstojnosti jsou Otec, Syn 
a Duch Svatý jedno - jsou si rovni. 

 Árius byl ale neoblomný a nechtěl odvolat svou tezi, že Ježíš není pravý 
Bůh. Historie ariánství proto koncilem neskončila. 

V jedné kronice je dochován zajímavý zápis: „Když ani po výzvách nechtěl 
Árius odvolat své hereze, Mikuláš vstal a vrazil Áriovi facku, protože popíral bož-
ství Božího Syna. A Mikuláš byl pro své neurvalé chování odveden a vsazen do 
vězení.“ Ano, jedná se o laskavého Mikuláše, který každý rok večer 5. prosince 
obdarovává hodné děti. Tehdy svatý Mikuláš projevil svou zapálenost pro Pravdu 
a bránil Krista. A dál pokračuje legenda: „Téže noci přišel do vězení anděl Páně a 
vrátil Mikuláši biskupské insignie – berlu a mitru. Mikuláš pak dál neohroženě vo-
lal: Ježíš Kristus – pravý Bůh a pravý člověk!“ Ano, je jisté, že svatý Mikuláš se 
zúčastnil prvního nicejského koncilu, který rozhodl, že Bůh – Otec, Syn i Duch 
Svatý jsou jedné podstaty (homoousios), nikoliv jen podobné podstaty (ho-

moiousios). Tento koncil dal také dohromady vyznání víry, které se pak stalo základem pro tzv. nicejsko – cařihrad-
ské vyznání víry, které zpíváme při mši svaté. Najdeme tam tzv. antiariánské dodatky. Jsou to velmi důležité věty:  

"Bůh z Boha, světlo ze světla" – formulace podtrhuje skutečnost, že plození 
nesmí být pojímáno materiálně, a proto rozhodně neznamená umenšení Kris-
tova božství. 
"pravý Bůh z pravého Boha“ – vyjadřuje, že Syn je Bohem v plném slova 
smyslu stejně jako Otec, a nikoli polobohem. 
"zrozený, nestvořený" – Boží Syn nebyl stvořen, ale narodil se z člověka – 
Panny Marie.  
"jedné podstaty s Otcem" – to je nejsilnější antiariánský výraz. Daný výrok 
jasně vyjadřuje rovnost Syna s Otcem.  
Tyto věty známe a často opakujeme, ale mnohdy si neuvědomujeme, proč tam 
tak silně zaznívají. Na závěr tohoto nicejského vyznání víry se dokonce říkalo:  
„Ty však, kteří říkají: „Byl (čas), kdy (Boží Syn) nebyl“a „před svým zrozením 
nebyl“ a že vznikl z nebytí anebo z jiné hypostaze nebo podstaty, kteří tvrdí, 
že Boží Syn podléhá změně nebo proměně, ty všeobecná a apoštolská církev 
vylučuje.“  

Na dalším koncilu (381) bylo toto vyznání víry přepracováno a dostalo po-
dobu, jakou známe z dnešní sváteční liturgie.  
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Tzv. Nicejský koncil byl zahájen 20. května 325 a ukončen 25. července 325 v maloasijském městě Nikaia 

(lat. Nicaea). Zúčastnilo se jej kolem 300 církevních otců a také samotný císař Konstantin I. Jedná se o první eku-
menický koncil, shromáždění biskupů celé křesťanské církve. Na sněm přijeli biskupové především z východní polo-
viny Římské říše, římského papeže Silvestra I. zastupovali delegáti. Nejvýznamnějšími účastníky byli patriarchové 
dvou hlavních východokřesťanských měst, Alexander Alexandrijský a Eustathios Antiochijský a také Eusebios z Cé-
zareje.  

Hlavním věroučným výsledkem koncilu bylo nikajské vyznání víry uznávající Ježíše Krista za plného a pra-
vého Boha a zavržení ariánství.  

V oblasti liturgie to bylo stanovení jednotného data Velikonoc, nejdůležitějšího křesťanského svátku. Byla 
potvrzena metoda pro výpočet data Velikonoc nezávislá na židovském kalendáři a pesachu. V té době se používaly 
dva způsoby, římský a alexandrijský a nikajský koncil se rozhodl pro ten alexandrijský, který se užívá až do součas-
nosti. Výsledkem koncilu bylo také vydání kánonů, prvních koncilních zákonů tvořících základ kanonického práva. 

Subordinacionismus se v křesťanské teologii a v církevních dějinách nazývá učení, podle nějž v rámci Nej-
světější Trojice existuje jistá hierarchie mezi osobami (jsou si navzájem podřízeny, latinsky subordinatae). Obvykle 
se jako „první“, nejvyšší chápe Otec, jemu jsou pak podřízeni Syn a Duch Svatý. Toto učení, které se vyskytovalo 
hlavně v prvních staletích, bylo církví odmítnuto a odsouzeno. 

 

P. Josef Hovád 
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 ELIZEUS, SYN ŠAFATŮV 

V městě Šumbarku, v šestém roce panování zemana Potácivého 

Elizee, 

musím se přiznat, že jsem na onu velkolepou scénu Tvého povolání samým Eliášem po drahný čas pohlížel s despek-
tem. Z racionálního pohledu byla natolik nepravděpodobná, že jsem ji považoval za smyšlenou a nepodstatnou. Před-
stavoval jsem si Tě, jak oráš s dvanáctispřežím býků a jak je klopotně řídíš. Nechápal jsem, proč sis takto kompliko-
val práci, kterou by snadno zvládlo je-
diné spřežení. Jediným možným důvo-
dem mohla být snaha předvádět vlastní 
bohatství. 

O nic rozumněji jsi nejednal ani poté, 
co na Tebe prorok vložil svůj plášť. Za-
nechal jsi své práce, zabil pár volů a na 
jejich jařmu uvařil maso mrtvých zví-
řat. Usmíval jsem se při představě, jak 
pracně zapaluješ tvrdé dřevo a udržuješ 
oheň dostatečně dlouhou dobu, aby 
maso Tvých obětin změklo. 

Má přezíravost byla bezdůvodná; o tyto 
detaily vůbec nešlo. Podstatná byla 
sama skutečnost Tvého okamžitého 
rozhodnutí. Jednu chvíli jsi pracoval na polích svého otce a rozmnožoval rodinné bohatství, vzápětí jsi již následoval 
proroka a sloužil mu. Opustil jsi vše, čemu ses doposud s plným nasazením věnoval, a zcela změnil dosavadní způsob 
života. 

K tak radikálnímu rozhodnutí je jistě zapotřebí dobrý důvod anebo přinejmenším dostatečná odvaha, proto mě za-
jímá, co Tě k němu vedlo. I já jsem v průběhu svého života několikrát změnil své profesní směřování z pohnutek, 
které mé okolí mnohdy nechápalo. Taková změna ovšem není srovnatelná s tou Tvojí, o to více mě fascinuje. 

Ty jsi nezměnil pouze zaměstnání, nýbrž především své nejvyšší priority, pohled na svět a… na Boha. Tak radikální 
rozhodnutí nemohlo pramenit z nějakého zkratového jednání, nebylo však plodem ani racionálních úvah. Jsem pře-
svědčen, že jsi v tu vzácnou chvíli dostal nabídku, „která se neodmítá“. V jediném okamžiku prozření sis uvědomil 
prázdnotu dosavadního zajištěného života a rozhodl se pro dobrodružnou nejistotu.   

Děláme to podobně jako Ty – před oním prozřením. Vychloubáme se svým majetkem, lhostejno, zda se jedná o počet 
býků ve stáji či koní pod kapotou vozu, a spoléháme se na něj. Domníváme se, že si nahospodaříme dostatek pro-
středků, abychom si jich mohli v klidu užívat. A pak přijde oheň, jehož plameny stráví jak střechy našich stodol, tak 
gotických katedrál, a my jen bezmocně vyhrabáváme z popela žalostné zbytky svých jistot. Nebo povodeň nebo 
povichr nebo zloděj nebo zlá nemoc, nepřítel největší. Tvoje i naše vlastní zkušenost nás usvědčuje z bludu. Nikdy 
se nedokážeme proti nástrahám tohoto světa zajistit dostatečně. 

Jedinou cestou z tohoto bludného kruhu je právě cesta Tvoje. Na ohni, který jsi rozdělal, neshořelo jen jařmo Tvých 
býků. Shořelo tam jařmo Tvoje. Teprve, až ses zbavil svého majetku, svých zdánlivých jistot, ses mohl osvobodit ke 
skutečnému životu, který je bezpochyby dobrodružný, zpravidla náročný, ale mnohem smysluplnější než ten před-
chozí.  

Teď už Ti rozumím, souhlasím s Tebou, jen stále ještě nemám Tvou odvahu škrtnout sirkou a vydat očistnému ohni 
to, co mě zotročuje.  

Pavel Obluk 

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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 MARKÉTA MATLOCHOVÁ 

 
 

 
V dnešním Křesle pro hosta vám chceme představit paní Markétu Mat-
lochovou. Markéta sice není z našeho děkanátu, přesto ji ale mohou 
mnozí znát.  Pracuje totiž v Centru pro rodinný život v Olomouci, kde 
má na starost programy pro seniory. A právě z těchto programů zná 
dobře seniory našeho děkanátu a oni znají ji. Zároveň stojí za adminis-
trací a tvorbou časopisu Rodinný život, který mnoho rodin odebírá, 
takže i na tomto poli není osobou úplně neznámou. O její práci a mnoho 
dalším si spolu budeme povídat.   

 

Markéto, řekni nám něco o sobě. 

Pocházím z Vlkoše u Přerova, kde jeden čas působil P. Slávek . Mám 
dva starší bratry Petra a Pavla, kteří mají rodiny, a já jsem svobodná. Vy-
studovala jsem pedagogickou fakultu a sedm krásných roků jsem učila. 
Pak jsem začala spolupracovat s FATYMem ve Vranově nad Dyjí jako 
katechetka, a když rodičům ubývalo sil, vrátila jsem se domů. 

Jak Tvůj život ovlivnilo to, že jsi věřící?   

Vyrůstala jsem v křesťanské rodině, sourozenci, bratranci i sestřenice chodili do kostela a do náboženství. 
V neděli ráno se mně někdy nechtělo vstávat – nedělní mši svatou jsme měli dřív než školu (začínala už o 
půl osmé a škola až v osm hodin). Ale víra pro mě byla naprosto přirozená. Ve farnosti jsme měli výborného 
kněze. Těšila jsem se na hodiny náboženství a na vyprávění pana faráře o Pánu Bohu, o Ježíši. Většina dětí 
z naší třídy taky chodila do kostela a téměř všichni byli u prvního svatého přijímání. Na II. stupni se vše 
najednou otočilo – věřící děti se jakoby vypařily, do náboženství se už nikdo nehlásil, a tak se v celé velké 
škole ani neotevřelo. Na střední škole (hned po sametové revoluci) jsme měli možnost všechno dohnat – 
velká skupina studentů ze všech škol se začala 
scházet v Přerově na faře, kde jsme měli krásné 
společenství, pak i přípravu na biřmování a 
spoustu aktivit, pořádali jsme farní tábory, byla 
jsem na Antiochii... V současné době, kdy pra-
cuji na arcibiskupství, mám možnost být téměř 
denně na mši svaté. Během roku pořádáme ně-
kolik duchovních obnov, kterých se jako orga-
nizátor také účastním. Snažím se objevovat dar 
života v Boží vůli podle učení Luisy Piccarety, 
které postupně poznávám spolu se seniory na 
duchovních obnovách s P. Janem Machem. 
Nechávám se vést Pánem, kterému odevzdá-
vám svou vůli – teda, spíš se to učím… 

Odkdy pracuješ v Centru pro rodinný život a 
jak tě tato práce naplňuje, co bys případně 
ještě zlepšila? 

Když jsem se asi před sedmi roky vrátila domů, 
našla jsem práci nejprve v Centru pro rodinu 
v Kroměříži, kde jsem se seznámila s praxí 
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v terénu děkanátního centra. Po roce a půl mě kolegové z Olomouce pozvali ke spolupráci v arcidiecézním 
centru a já jsem nabídku přijala. Těší mě různá setkání s lidmi, kteří touží své životy proměňovat a hledat 
cesty k druhým, kteří jsou ochotní připravovat setkání nebo aktivity, kteří chtějí spolupracovat na dobrých 
projektech… Zlepšovat bychom mohli pořád něco, nápadů je hodně. Nyní např. s kolegy z děkanátních 
center stojíme před tvorbou nových pastoračních plánů – to je celý proces, tak uvidíme, co se podaří. Pře-
devším se necháme vést a proměňovat Pánem. Tím můžeme nejvíc prospět. 

Co vše Centrum pro rodinný život nabízí?  

Práce v olomouckém centru se za tu dobu, co tam jsem, hodně proměnila. Před dvěma roky jsme se stali 
metodickým centrem pro rodinná centra v naší arcidiecézi. To znamená, že pro své kolegy v děkanátech a 
pro jejich lektory nebo členy společenství připravujeme různé materiály, metodiky, školení, semináře… Co 
se týká aktivit, tak nám zůstaly jen velké akce diecézního rozměru (např. Arcidiecézní pouť rodin). Každý 
z kolegů se pak věnuje určité skupině – já mám na starost seniory.  

Pověz nám něco konkrétně o práci se (pro) seniory.  

Po covidové pauze znovu nabízíme setkávání zástupců seniorů. Tato setkání organizujeme 2x ročně. Bývá 
příležitost k povzbuzení vedoucích skrze zajímavou přednášku, účastníci si předávají zkušenosti, mluvíme 
o nových materiálech atd. V polovině října plánujeme toto setkání na Svatém Kopečku, kde budeme mít 
mši svatou a po ní vyprávění premonstráta, otce Atanáše, o jeho působení na Islandu. Dál připravujeme 
několik pobytů na poutních místech (na Svatém Hostýně a na Velehradě). Koordinaci těchto duchovních 
obnov mám na starost. 

Letos jsem se jako babička zúčastnila týdenního pobytu pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách, 
který právě pořádalo vaše centrum. Hlavním organizátorem, vytíženým na 150 procent, jsi byla ty. Pověz 
nám něco o této akci, třeba se k této skvělé nabídce příště připojí i další prarodiče.  

Abych řekla pravdu, tak letní pobyt je taková moje srdcovka. O něm bych dokázala povídat dlouho. Nad 
čím nejvíc žasnu? Nad úžasnými babičkami a dědečky, kteří si vezmou jedno, dvě nebo i šest vnoučat a 
týden si s nimi hrají, soutěží, věnují se jim. Letos jsme pobyt měli zaměřený námořnicky a bylo to skvělé. 
S námi to není žádná nuda ani leháro, i když si prarodiče mohou vydechnout a odpočinout od vnoučat. 
Určitou část dne se totiž dětem věnují pečovatelé, kteří pro ně mají připravený program. Také mě překvapují 
kluci a holky, kterým je už třeba 13, 14 nebo i 15 let a stále s prarodiči na pobyt chtějí jezdit. Některé jsme 
letos přizvali jako pomocníky vedoucích, aby se věnovali menším dětem, a měla jsem z nich velikou radost. 
Určitě budu ráda, když se s tebou další rok vypraví i další akční babičky nebo dědové ze Šumperska… 
Chtěli bychom jet do Beskyd, někam poblíž Hostýna.  

Každý rok vaše centrum vydává skripta pro společenství. Někdy byla zaměřena spíše pro seniory, letos 
mají podtitul Rodinná láska a jsou určena spíše rodinám. Přiblížila bys nám jejich obsah a nasměrovala 
případné zájemce, jak je možné je získat?  
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Ve skriptech jsme na seniory nezapomněli. Možná název trochu klame, ale v celém obsahu je kladen velký 
důraz na rodinu a mezigenerační vztahy, a sem generace seniorů stoprocentně patří. Třeba celé dvě kapitoly 
se zaměřují přímo na seniory – je to kapitola s názvem Prarodiče a senioři – a také 7. kapitola, v níž 
citujeme dopis papeže Františka k příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů. Myslím, že i kapitola 
Rodina a nemoc bude pro seniory hodně zajímavá. Materiály jsou zdarma ke stažení na našem webu rodin-
nyzivot.cz pod záložkou „Materiály pro společenství“. 

Nyní se dostáváme k časopisu Rodinný život. Vím, že časopis brzy oslaví významné jubileum. Přibliž nám 
prosím tento časopis. Jaké jsou jeho nesporné klady a proč by si ho lidé, kteří ho neznají, měli objednat?  

😊😊 

Ano, v příštím roce by časopis měl oslavit Kristovy roky . Obsah je určen 
úplně pro každého, kdo si chce rozšířit vědomosti – je tak trošku populárně-
naučný a staví na křesťanských hodnotách. Témata jsou vždy zaměřena na 
rodinu, na to, co rodiny prožívají, na to, čím se mohou vzájemně obohatit. 
Nosným základem jsou rozhovory právě s rodinami, které mají zkušenost 
s tématem čísla. Čtenáři se v něm dozví, jaký pohled má na danou problema-
tiku církev. Kdo se chce tématu věnovat podrobněji, může si nastudovat i 
doporučenou literaturu. V každém čísle informujeme o akcích pro rodiny, 
čtenáři se mohou také pobavit veselými historkami našich fejetonistů. V čísle 
nikdy nechybí recept, křížovka a zábava pro děti. Jaká je jeho přednost? Asi 
je to jediný křesťanský časopis pro rodiny – baví i vzdělává. A proč by si ho 
lidé měli objednat? Aby jeho existence po 33 letech neskončila . Bohužel 
v dnešní době se málo čte, ale myslím, že v duchovní i rodinné problematice 
může být náš časopis pro každého přínosem. 

Vím o tobě rovněž, že jsi zapálená katechetka. Jaké materiály ke své práci 
využíváš?   

Ano, mým velkým „koníčkem“ je vyučování náboženství. Vlastně ještě dříve, 
než jsem začala pracovat, tak už jsem učila náboženství. A podle čeho učím? 
Tak různě. Největším základem je Bible – s menšími dětmi obrázková, se 
staršími většinou ekumenický překlad. A dalších materiálů je celá škála – přes 
pracovní listy či učebnice pro daný ročník, dětské křesťanské časopisy, Vlčí 

doupě, sešitek Dětem a rodinám, nějaké hry, soutěže a spousta samolepek, razítek i sladkostí… Snažím se 
hledat cestu k jednotlivým skupinkám podle jejich potřeby, aby své znalosti a lásku k Pánu Ježíši mohli 
rozvíjet. Prostě pořád sázím. 

Co děláš, když nic neděláš? (myslím, když nic neděláš do práce😊😊) 

Když nepracuji, tak jsem často ve škole nebo se do školy připravuji (letos mám 5 skupinek). Kromě nábo-
ženství ještě ráda chodím na křesťanské vstupy do škol a baví mě soutěže – třeba Bible a my. A další relax? 
Jak mě nikdy nebavila práce na zahradě, tak v posledních letech mám radost z pěstování obyčejné zeleniny 
a ovoce. Ráda s rodiči plánuji návštěvy příbuzných a jezdíme k tetám, které už třeba chvíli neviděli... Ještě 
kolo, kolečkové brusle, lyže, brusle, plavání, houby, stolní hry, ale to stihnu většinou tak jednou za rok . 

V našem děkanátním časopise Tamtam máme rubriku Čtenářské okénko. Jakou knihu bys nám dopo-
ručila k přečtení? 

Určitě Bibli, ale celou! To je čtení klidně na rok, dva, tři nebo i více. Ale každopádně to chce vytrvat… 
Každý den kousek. Existují i rozpisy, které v této četbě mohou pomoci. 

Na závěr je zvykem se rozloučit se čtenáři nějakou myšlenkou, citátem, moudrem. Máš nějaké oblíbené 
moudro?  

Nemá vždycky pravdu ten, kdo je nejvíc slyšet. Pozorně naslouchej a přemýšlej. 

Za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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Teodor Romža 
(* 14. dubna 1911 Velký Bečkov, Podkarpatská Rus – 

† 1. listopadu 1947 Mukačevo, Ukrajina) 
 

  
Blahoslavený Teodor Romža byl rusínský řeckokatolický biskup, mučedník za-
vražděný NKVD, centrálním státním orgánem Sovětského svazu. Dne 27. června 
2001 byl papežem Janem Pavlem II. ve Lvově blahořečen. Je zobrazován v bis-
kupském rouchu, s křížem a Biblí. V katolickém kalendáři je připomínán 31. 
října. 
 

Narodil se v roce 1911 ve Veľkém Bočkově (dnes Velykyj Byčkiv) na 
Podkarpatské Rusi v rodině chudých rusínských železničních dělníků řeckokato-
lického vyznání. Rodina žila skromně, bohatá svou vírou a odvahou. Teodor byl 
devátým dítětem, měl prý pokojnou a přátelskou povahu, rád poslouchal příběhy 
ze života světců, zmínky o mučednictví ho však často dohnaly až k slzám. 

Teodor byl mimořádně bystré dítě. V roce 1922 začal navštěvovat gym-
názium v sedmdesát kilometrů vzdáleném městě Chustu, což však znamenalo pro 
jeho rodiče obrovskou finanční zátěž. Díky stipendiu mohl po maturitě vstoupit 
do kněžského semináře v Užhorodě.  

Nedbal přitom na ty, kteří jej přemlouvali, aby vystudoval důstojnickou 
školu a hledal svou budoucnost v armádě, nezvažoval ani nabízenou možnost 
získat inženýrský titul. Snil o kněžství. Také v semináři vynikal, proto jej biskup 

Oleksandr Stojka vyslal studovat do Říma na Papežskou gregoriánskou univerzitu. Studia ukončil s vyznamenáním 
a 25. prosince 1936 byl biskupem Alexandrem Evreinovovem vysvěcen na kněze. 

Díky znamenitému intelektu se před ním otevírala zářivá kariéra prvotřídního teologa v samém středu křes-
ťanského světa. P. Teodor si však vyprosil návrat domů, do zapadlého koutku ČSR, kde si přál sloužit. V rodném 
kraji dostal na starost správu farnosti sv. Mikuláše v Berezovom. O dva roky později byl povolán do užhorodského 
semináře, aby zde mladým adeptům kněžství přednášel filozofii a pečoval o ně z pozice spirituála. Proslul jako ná-
ročný profesor, který dokázal do srdcí studentů vlít základy svých vlastních kněžských postojů, svou zbožnost a 
dobrotu srdce.  

Dne 24. září 1944 se otec Teodor stal po smrti biskupa Stojky novým biskupem mukačevské eparchie. Bylo 
mu 33 let a byl nejmladším katolickým biskupem vůbec. Válka pomalu končila, leč nejhorší období na mladého 
biskupa i na jeho rodný kraj teprve čekalo. Po obsazení Podkarpatské Rusi sovětským vojskem začal stalinistický 
režim utlačovat věřící v této oblasti.  

Biskup Teodor Romža nabádal své farníky ke klidu a vyvarování se agrese vůči představitelům nových po-
řádků, což neušlo komunistickým pohlavárům, kteří v mladém biskupovi viděli svého člověka. Pozvali jej proto na 
veřejné oslavy VŘSR. Na nich však biskup Teodor ve svém projevu nevynášel do nebes vymoženosti komunistic-
kého režimu, pouze vyjádřil radost ze skončení krvavého válečného konfliktu a vyzval shromážděné k tomu, aby se 
společnými silami podíleli na odstraňování škod. Jaké bylo Teodorovo překvapení, když se jeho projev v tištěné 
podobě výrazně lišil od toho skutečného, přímo se to v něm hemžilo chválami na leninskou myšlenku pokroku a její 
stalinské naplňování v praxi. Jen se značnými obtížemi se mu z velkého gulagu jménem SSSR podařilo poslat do 
Vatikánu dopis, v němž celou záležitost uvedl na pravou míru. Zároveň také kategoricky odmítl připojit svůj podpis 
k nadšenému provolání vítajícímu připojení Podkarpatské Rusi k Sovětskému svazu. Soudruzi z toho s konečnou 
platností vyvodili, že se v mukačevském biskupovi zmýlili. Nepředpokládali, že Teodorovo motto zvolené při kněž-
ském svěcení - „Pane, jsem Tvůj služebník a syn Tvé služebnice“ - má v úmyslu dodržovat po celý svůj kněžský 
život a nemíní sloužit dvěma pánům. 

Teodor Romža aktivně podporoval své farníky a pro režim se stal nežádoucím. Byl obviněn z fašistických 
tendencí a negativního postoje vůči socialistickému zřízení. Každé obvinění samo o sobě mohlo znamenat trest smrti, 
přesto se však biskup Romža nebál a bryčkou či autobusem jezdil po své diecézi. „Pokud se vám nepodaří zachovat 
církev a vezmou vám ji, nebuďte malověrní!“ povzbuzoval prostý věřící lid. „Každá čistá a věrná duše je církví 
Nejvyššího. Modlete se v domácnostech, ve svých rodinách a nikdy se nevzdejte pravé víry! Lepší je mučednická 
smrt než zrada Ježíše Krista!“ 

V předtuše budoucích událostí biskup Teodor prohlásil: „Co se má stát, to se stane. Mým úkolem je plnit své 
apoštolské poslání ve svém ovčinci. Nebudu utíkat – ani kdyby mě měli zabít. To přece není ostuda, zemřít pro Krista 
znamená život věčný.“ 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Lidé ho následovali, povzbuzováni jeho odvahou a neohrožeností. Na mariánské pouti se sešlo 20 000 věří-

cích, na jiné dokonce 50 000 – oproti jiným rokům, kdy jich zde bývalo 5 000. Ve výroční den zjevení Panny Marie 
ve Fatimě zasvětil biskup Teodor celou řeckokatolickou církev na Ukrajině Mariinu Neposkvrněnému Srdci a její 
mateřské ochraně.  

Teodor Romža měl daleko do naivního prostoduchého člověka. Moc dobře věděl, že dříve nebo později 
komunisté udeří a pokusí se jej odstranit. Snažil se tedy udělat, co bylo v jeho silách. Vysvětil třicet nových kněží a 
dva kněze jmenoval pomocnými biskupy, aby diecéze jeho případnou smrtí nepřišla o pastýře. Brzy se ukázalo, že 
jeho prozíravost byla namístě.  

Když se Teodor Romža dne 27. října 1947 vracel ze svěcení kostela v Lavke, narazilo do jeho bryčky u 
vesnice Ivanivka plnou rychlostí nákladní auto. Biskup Romža a čtyři kněží, kteří jej doprovázeli, vypadli z převrá-
cené bryčky, načež se na ně vrhla osádka nákladního auta tvořená příslušníky NKVD a začala je mlátit železnými 
tyčemi a pažbami pušek. Nebohé kněze zachránil až příchod vesničanů přivolaných třeskem, který způsobila srážka, 
a rykem umírajících koní. Mladý mukačevský biskup byl převezen s přeraženou čelistí, vymlácenými zuby a četnými 
podlitinami na hlavě a obou rukou do nemocnice v sídelním městě jeho diecéze. Byl operován a po operaci se jeho 
stav začal zlepšovat. Dokonce mohl jednomu z kněží, kteří jej přišli navštívit, namáhavě říct: „Trpět a prolévat krev 
za Pána, za katolickou církev – to je velká milost, velká pocta.“  

Dne 31. října se Teodor Romža vyzpovídal a přijal svátostného Krista. Odpustil rovněž všem svým nepřáte-
lům! Celou dobu u jeho lůžka pobývaly řeholnice – jednak aby svému pastýři mohly kdykoli posloužit, jednak aby 
se za něj ve dne v noci modlily. V noci z 31. října na 1. listopadu jim ale ředitel nemocnice A. I. Bergman nařídil 
biskupův pokoj opustit. Následně do pokoje vešel sám se zdravotní sestrou, kterou v nemocnici až dosud nikdo 
neviděl. Překvapené zvolání „Ó Ježíši!“ zaslechl přes tenkou stěnu ve vedlejším pokoji ležící P. Baczyński, jenž byl 
spolu s biskupem hospitalizován po atentátu na jejich skupinku. Pak bylo v nočním tichu slyšet doktora Bergmana 
říkat do telefonu: „Úkol splněn.“ Asi půl hodiny po půlnoci biskup Teodor Romža zemřel. Bylo mu 36 let. 

Dle oficiální pitevní zprávy způsobilo biskupovu smrt těžké poranění lebky a mozku způsobené autoneho-
dou. Jak však prozrazují archivy tajných služeb, příčinou smrti byla otrava jedem zvaným kurare, připraveným ve 
speciálních laboratořích NKVD, který mu aplikovala ona falešná zdravotní sestra jménem Odarka. Plán na odstranění 
nepohodlného biskupa vymyslel P. A. Sudoplatov, obávaný generál NKVD. Za jeho provedením stál Nikita Chruš-
čov poté, co mu jej schválil sám Stalin, aby bylo zničeno „teroristické hnízdo Vatikánu v Užhorodě“. 

Zavražděný biskup Teodor Romža byl o tři dny později pohřben v užhorodském chrámu Povýšení svatého 
Kříže. Dne 27. června 2001 jej papež Jan Pavel II. ve Lvově beatifikoval. Stal se tak prvním novodobým mučedníkem 
z území bývalého Československa. 

 
Anička Rozsívalová 
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ŘÍJEN 2022 
 
Pro více podrobností sledujte webové stránky Centra pro rodinu. Telefonický kontakt – Lenka Špatná, 731402 
395, mail -  cprsumperk@ado.cz 
 

• JAZYKOVÉ KURZY 
Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.00 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.    
Angličtina pro mírně pokročilé II.: každý čtvrtek od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval.  
Kurzy češtiny pro Ukrajince – dle dohody lektorů s jednotlivými skupinami 

 .   
• MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU  
Jednou za týden, vždy ve středu od 10.30 na farním středisku/farním hřišti. Určeno pro maminky na rodičovské 
dovolené. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759.  
 
•  CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY 
Každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku.   Noví zájemci se mohou hlásit u Lenky 
Špatné, tel. 731 402 395.  
 
• DIVADELNÍ SESKUPENÍ OCHOT(NICK)É ŽENY  
Setkání dle domluvy.  Kontakt: Lenka Špatná, 731 402 395.  

• OSOBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE 
Osobní poradenství a konzultace s PhDr. Miladou Herodkovou plánujeme od 15. září ve čtvrtky. Bližší informace 
o čase i aktualizovaných cenách na tel. 731402395 

 
• SEDMIKRÁSEK 
Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek - 9.30 – 11.30 na farním středisku.  Na program srdečně 
zveme i ukrajinské maminky.  Koordinátor setkávání – Lenka Špatná, tel. 731 402 395.    

 
• KURZ ŽÍT S RESPEKTEM 

Pokračovací kurz 8.  - 9. října – každý den od 9.00 do 17.00 v prvním patře farního střediska. 
Základní kurz (1. část) 15. – 16. října – každý den od 9.00 do 17.00 v prvním patře farního střediska. 
 
  

PRO DĚTI 

• SEDMIKRÁSEK  
Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek - 9.30 – 11.30 na farním středisku.  Na program 
srdečně zveme i ukrajinské maminky.  Koordinátor setkávání – Lenka Špatná, tel. 731 402 395.    

• PODZIMNÍ PRÁZDNINY PRO ŠKOLNÍ DĚTI (MOHOU PŘIJÍT I DĚTI OD 5 LET) 
Program se uskuteční 27. října od 9.00 do 15.00. Děti se mohou těšit na tvořivou dílnu, vycházku a bohatý 
program částečně inspirovaný nadcházejícími svátky Všech svatých a dušiček. Na program je nutné se při-
hlásit (731402 395 nebo Mail -  cprsumperk@ado.cz ) do 20. října. Program je kapacitně omezen.  

 
 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT (KROMĚ JINÉHO😊😊) 
19. 11. 2022 od 9.30 do 16.30 Duchovní obnova pro ženy „Radost být ženou“ s Františkou Böhmo-
vou, Tentokrát na téma O odpuštění. Na program je nutné se přihlásit (731402 395 nebo mail -  
cprsumperk@ado.cz ) do 20. října. Program je kapacitně omezen.  

 

mailto:cprsumperk@ado.cz
mailto:cprsumperk@ado.cz
mailto:cprsumperk@ado.cz
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DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST 
Dne 18. září 2022 se uskutečnila v šumperské far-
nosti Dožínková slavnost s benefičním prodejem do-
žínkových produktů. Kromě krásné mše s dožínko-
vou výzdobou a děkováním za požehnanou úrodu s 
doprovodem scholičky, děkujeme rovněž za požeh-
nanou účast na následném benefičním prodeji plodů 
ze zahrádek či dobrůtek (slaných i sladkých) připra-
vených ke společnému posezení.  Děkujeme všem, 
kteří se do programu, jakkoliv zapojili (natrhali, za-
vařili, uvařili, upekli…)  a také těm, kteří si něco kou-
pili. Výtěžek z tohoto benefičního prodeje ve výši 
10 000,- poputuje v rámci projektu Adopce na dálku 
jak na našeho adoptovaného chlapce Lucase (6500 
Kč), tak na vyrabovanou školu v Gonaives (3500 
Kč). O této události nás právě aktuálně 23. 9. 2022 
informoval koordinátor projektů na Haiti Roman Mu-
sil. Přinášíme celé znění jeho mailu:   

 
O minulém víkendu na Haiti byla během politických nepokojů vyrabována Česká škola v Gonaives. 
ACHO (Arcidiecézní charita Olomouc) od roku 2009 podporuje školu, kterou provozují sestry z Kongregace svatého 
Josefa v Gonaives. Tato škola se stala cílem rabování. Interiér školy byl zcela poničen a rozkraden. Ze školy zbyly 
doslova pouze holé zdi. Aby mohla začít školní docházka, bude potřeba školu opravit a znovu vybavit veškerým 
nábytkem, lavicemi a školními potřebami. Tyto opravy a znovuzahájení výuky je možné podpořit finančně darem na 
konto ACHO 43-9935450227/0100. Se sestrami jsem stále v kontaktu a sdělily mi, že by chtěly znovu začít výuku se 
čtyřměsíčním zpožděním. Bude-li to možné a já budu moct letos na Haiti odletět, mám v plánu přímo na místě celou 
situaci zmonitorovat a podat Vám detailnější informace.  
 

Roman Musil 
 
 
 
Již třetí setkání pozůstalých připravili členové multidisciplinárního týmu mobilní 
specializované paliativní péče Charity Šumperk v neděli 18. září v prostorách pas-
toračního střediska. Během setkání zazněla slova několika členů týmu, ředitelky 
Charity, faráře ve Velkých Losinách, o své zkušenosti se podělili i někteří z pří-

tomných. Mluvené slovo střídala hudba (flétna a kytara) v podání učitelů ZUŠ. Přítomní měli možnost nahlédnout 
do Knihy živých, zapálit svíčky – lodičky, zavzpomínat na své drahé zemřelé, popovídat si. 

 
Patronem charitního díla je svatý Vincenc z Paula, 
jehož si připomínáme 26. září, proto v měsíci září 
ve všech Charitách probíhá řada akcí. V naší Cha-
ritě mezi tradiční aktivity patří mše svatá za zaměst-
nance Charity Šumperk, její současné i zemřelé uži-
vatele, která se letos konala 18. září. Mši celebroval 
šumperský kaplan Josef Hovád, který se na výbor-
nou zhostil výkladu Evangelia (Lk 16,1-13).  – Ne-
můžete sloužit Bohu i mamonu. O čtení se tradičně 
postaraly ředitelka Charity Jana Holubářová a nevi-
domá uživatelka Charity Anička Kallerová,  
která jako vždy všechny přítomné ohromila svým 
bezchybným čtením. 
 
 

Jana A. Nováková, pastorační asistentka 
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SBÍRKA „BÍLÁ PASTELKA“ OPĚT V ULICÍCH 
 

Letošní sbírka proběhne ve dnech 10. – 12. října 2022 u příležitosti Mezinárod-
ního dne bílé hole již po třiadvacáté. Po celém Česku se opět rozběhne na 2000 dobro-
volných dvojic s novými kasičkami s platebním QR kódem a logem sbírky na tričku. I 
tentokrát budou nabízet bílé pastelky symbolizující podporu lidem se zrakovým posti-
žením. Její výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené 

poskytované v celém Česku. Každý, kdo si zakoupí bílou pastelku, podpoří např. nácvik chůze s bílou holí, sebeobsluhy, 
kurz na ovládání kompenzačních pomůcek, výuku práce s počítačem a další činnosti, které pomáhají lidem se zrakovým 
postižením s návratem do běžného života.  

Sbírka bude probíhat v Šumperku, Zábřeze a okolních obcích. Do sbírky se opět zapojí studenti ze Střední zdra-
votnické školy Šumperk a Střední odborné školy sociální péče Zábřeh a v neposlední řady naši členové a dobrovolníci.   

Zapojte se i Vy a kupte si bílou pastelku, jako symbol dobré vůle a solidarity.  

Pastelku si můžete také zakoupit v kanceláři SONS Šumperk v ulici 8. května 22 
nebo přispět pomocí platby QR kódem.  

Získané prostředky nám pomohou zabezpečit nejen výše uvedené služby, ale i 
nové pomůcky pro zrakově postižené, které si u nás mohou vyzkoušet a zapůjčit domů a 
v případě, že jim pomůcka vyhovuje, pomůžeme s jejím vyřízením.  

Upřímně děkujeme všem, kteří si pastelku zakoupí a tím podpoří služby pro zra-
kově postižené v našem regionu.  

 
Mgr. Jiří Jančík  

pracovník SONS ČR, z. s. 
Oblastní odbočka SONS Šumperk 

 
 
 

 
 
 

VYDAŘENÁ POUŤ KE KOSTELÍČKU  
BOŽÍHO TĚLA 

 
Máme za sebou další ročník tradiční pouti ke sv. Rozálii konané v kostelíčku Božího Těla nad Bludovem. 

Také letos vyšlo počasí, poutníků tedy během víkendu dorazilo opravdu požehnaně. V sobotu odpoledne se uskuteč-
nil benefiční koncert při svíčkách na obnovu místních varhan v podání podmanivých hlasů ženského pěveckého sboru 
AMATE Zábřeh, jehož ukázku najdete na naší facebookové stránce (www.facebook.com/kostelicek). Obliba záři-
jové pouti stoupá i díky bludovským skautům, kteří v neděli v přilehlém lese zorganizovali pohádkový les. Toho se 
zúčastnilo téměř 500 dětí.  

Dovolte mi tedy jménem Spolku pro Kostelíček Božího Těla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapo-
jili do příprav této pouti nebo nás podpořili jinou formou. Vyzdvihnout musím šikovné hospodyňky z Bludova i 
okolí, které nám pravidelně už několik let pečou buchty následně nabízené za dobrovolný příspěvek sloužící na ob-
novu poutního kostela. Je to opravdu velká pomoc. Zájem o tyto dobroty je vždy obrovský a během pár hodin máme 
prázdný stánek.  

Prostředky získané ze stánkového prodeje budou použity na plánované opravy a udržovací práce v areálu. 
Jde zejména o ochranu dřevěných prvků v kostele před dřevokaznými houbami a plísněmi, dokončení obnovy kap-
ličky Panny Marie včetně obou přilehlých nádrží na vodu, zušlechtění lipové aleje atd. A samozřejmě nezapomínáme 
ani na již probíhající rekonstrukci varhan, která si vyžádá na 1,5 mil. Kč.  

Držte nám prosím palce, děkujeme za Vaši přízeň. Vždyť jen díky Vaší štědrosti si můžeme dovolit tyto 
odvážné plány!  

Karel Směšný, předseda Spolku pro Kostelíček Božího Těla, 732 766 553 
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KNIHA BÝT DOMA 
Motivací a cílem vzniku této knihy je podpořit rozvoj domácí specializované paliativní péče. Přes všechny 

studie o výhodnosti péče o umírající v domácím prostředí, přes všechna programová prohlášení odpovědných státních 
a komunálních orgánů a zdravotních pojišťoven, přes všechny průzkumy o přání lidí umírat doma, je podpora této 
služby, kterou provádí téměř výhradně různé neziskové organizace, nedostačující. 

Přejete si i Vy Být doma, přejete si i Vy, aby vaši blízcí mohli Být doma, v životě, v lásce i v umírání? 
Zajímejte se o stav služby domácí paliativní péče a zasazujte se o systémové zlepšení její podpory. Nenechávejte to 
jen na dárcích, nenechávejte to jen na zřizovatelích neziskovek, které konají nesmírně záslužnou činnost. Pojďme 
Být doma. 

 
Fotografie pro tuto knihu byly pořízeny v letech 2020 
a 2022 v oblasti působnosti Charity Šumperk, ale po-
dobný obrázek terénní paliativní péče by mohl vznik-
nout kdekoliv v České republice. Ve fotografiích Jin-
dřicha Štreita nejde jen o „otisk“ reality, ale přede-
vším o zachycení prchavých okamžiků projevů 
emocí, situací, domácího prostředí s typickým empa-
tickým a nezaměnitelným přístupem autora k sociál-
ním tématům. Schopnost splynutí s prostředím, v 
tomto případě se stát členem rodiny umírajících, s re-
spektem k jejich soukromí i k práci pečujících z orga-
nizace poskytující domácí paliativní péči, je výsled-
kem vlastního citlivého pohledu na život a profesio-
nality, které doprovází autora celý život. Jindřich 
Štreit se postaral o silný emotivní a umělecký dojem. 
 

 
Rozhodnutí šumperské Charity více podpořit paliativní péči byl velmi správný krok. Je to počin, který vede ke 
zkvalitnění starostlivosti o nemocné. S úctou a pokorou jsem přijal pozvání k zachycení této nové aktivity. Stal 
jsem se tichým pozorovatelem práce lékařů a zdravotního personálu. Hluboce se skláním před jejich pomocí. 

Poznal jsem lidi pečující s velikou odborností a zkušenostmi, s láskou a něhou o lidi, kteří to potřebují. Navště-
vují je v každém ročním období. Jsou to andělé mezi námi. 

Jindra ze Sovince 
 
 

Jindro, Tvé aktivity jsou úžasné a energie záviděníhodná. Díky moc za náhled do Tvé nové knihy Být doma, celou 
jsem ji hned 2x prohlédla i přečetla. Vrátila mne do doby, kdy jsem pečovala o umírající maminku - ta atmosféra je 
opravdu autenticky zachycena, oči umírajících, smíření s odchodem, ... zachytil jsi vše. Díky za Tvé projekty, těšíme 

se na další! Moc zdravím a myslím na Tebe. 

Hanka, 17. 8. 2022 
 

Vzala jsem dnes do práce počítač a kluci informaťáci odkaz otevřeli. Tato kniha musí zasáhnout každého, kdo ji 
otevře. Je v ní tolik smutku a bolesti, ale zároveň lásky, světla, obětavosti a lidskosti. Jsou to dvě strany jedné 

mince. Kdybychom nepoznali jedno, nemáme ani druhé. Foténky jsou s příběhem, prostě Tvoje. Kus práce a Tvého 
přístupu k životu. Děkuji. 

Pavlína, 29. 8. 2022 
 
 

Knihu si můžete pořídit po internetu na stránkách: https://eshop.surbanz.cz/. 
Zakoupením podpoříte domácí paliativní péči Charity Šumperk. 

https://eshop.surbanz.cz/
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Jsem rád, že díky rozhovoru s Markétou Matlochovou, jste se něco málo dozvěděli o činnosti pastoračních center při 
Olomouckým arcibiskupství. Stále málo se o jejích aktivitách ví. V ohláškách pro ně většinou není místo (stejně jsou 
už moc dlouhé) a plakátků na vývěskách je moc a čtou je jenom někteří. Proto dnes na tomto místě všem doporučuji, 
abyste se občas na webové stránky těchto center podívali. 
Centrum pro rodinu: https://rodinnyzivot.cz 
Centrum pro mládež: https://mladez.ado.cz 
Centrum pro kulturu: https://arcibiskupskypalac.cz 
Centrum pro katechezi: https://www.katechetiolomouc.cz 
Centrum pro pastoraci nemocných: www.kaplanivnemocnici.cz 
A také nabízím pár aktualit jako ochutnávku toho, co nám všem olomoučtí přátelé nabízí.  

P. Slawomir  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pro školní rok 2022/2023 jsme připravili nová 
skripta s názvem  

RODINNÁ LÁSKA:  
Povolání a cesta ke svatosti 

 
V letošním cyklu najdou zájemci témata, která mo-
hou povzbudit k novému životu v rodině. Za textem 
vždy následují body k diskuzi v rámci společenství, 
ale také body určené přímo pro páry či rodiny. 
Skripta obsahují modlitbu za rodinu, která byla ofici-
ální modlitbou k 10. světovému setkání rodin 
v červnu 2022. Společně se ji v tomto roce mohou 
členové společenství modlit na setkáních, případně 
doma se svými rodinami. Vždyť v současné době 
naše rodiny potřebují velkou oporu a posilu. Skripta 
jsou určena pro společenství rodin, manželů a seniorů 
a nabízejí podklady pro deset setkání. 
 

https://rodinnyzivot.cz/
https://mladez.ado.cz/
https://arcibiskupskypalac.cz/
https://www.katechetiolomouc.cz/
http://www.kaplanivnemocnici.cz/
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PRO MLÁDEŽ 
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RENZO ALLEGRI 
ZÁZRAKY OTCE PIA 

Urputné zápasy se satanem 
Otec Pio obdržel tolik charismat, aby se mohl stát mimořádným svědkem nadpřirozených skutečností. S řeholním a 
kněžským povoláním souviselo i jeho jedinečné poslání – napomáhat lidem na cestě k Bohu. „Rány“, které měl na 
těle, ho připodobňovaly Kristu. A tato podobnost s Kristem obnášela i jedinečný podíl na Kristově vykoupení lidstva 
skrze utrpení. 
Poslání to bylo veliké, pro lidi nesmírně cenné, pokud ho vnímáme ve světle věčného údělu člověka. Poslání, v němž 
se stal otec Pio hrdinou „absolutních dějin“, které naprosto přesahují veškeré události našeho pozemského časopro-
storu. 
Jeho výjimečné poslání v Kristu se však nemohlo zamlouvat Nepříteli Boha i člověka, silám zla, padlým andělům, 
vedeným satanem, kteří vedou neustálý zápas proti Království Světla, jak o tom čteme v knihách Starého i Nového 
zákona. Proto se musíme dotknout i tajemství komplikované duchovní skutečnosti, jímž je existence satana a jeho 
působení. 

Nejzářivější z andělů 
Pro nevěřící je toto téma jen ztrátou času. Bůh, satan, andělé, démoni, Kristův kříž, vzkříšení těla, nesmrtelnost, 
věčný život – samé prázdné pojmy. Pro lidi věřící se však jedná o konkrétní skutečnosti, které tvoří základ naší víry. 
Jde o skutečnosti týkající se času i věčnosti, viditelného i neviditelného světa, který poznáme až po smrti, až budeme 
mít plnou účast na Kristem zaslíbeném „nebeském království“. 
I mezi křesťany se najdou lidé, kteří odmítají existenci satana a sil zla, nebo s tím aspoň mají problém. Mnozí zastá-
vají názor, že byť je toto téma v evangeliích hojně přítomné, má tam jen symbolický význam. Ale to je omyl. Pro 
církev je existence satana jednou z pravd víry, skutečností, kterou nemůžeme ignorovat, jinak bychom podstatně 
zkreslovali vnímání viditelného a neviditelného světa. 
V Bibli je psáno, že Bůh na počátku stvořil „nebe a zemi“. Stvořil také anděly, duchovní bytosti, své posly, nádherná 
stvoření obdařená rozumem a svobodnou vůlí. Jsou to nesmrtelné bytosti, které svou dokonalostí převyšují všechny 
viditelné tvory. Andělé byli v blíže neurčeném období dějin vystaveni zkoušce, aby prokázali Bohu svou věrnost.  
Člověk ještě nebyl stvořený, zatím existoval jen v Boží mysli. A Bůh představil andělům svůj plán – člověka, který 
se bude skládat z hmoty a z ducha, bude tedy méně než andělé, ale díky tajemným a jedinečným okolnostem se má 
stát „Božím synem“.  
Byl to neslýchaný plán. Andělé užasli, ale někteří z nich se vzbouřili. Stalo se to pod vedením Lucifera (jeho jméno 
znamená „světlonoš“), anděla, který byl velice obdarovaný. Jiní se pod vedením archanděla Michaela rozhodli zůstat 
věrní Bohu. Nastal strašný boj, v němž andělé věrní Bohu zvítězili. Vzbouřenci prohráli, byli z nebeské říše vyhnáni 
a stali se tzv. padlými anděly neboli démony, jimž velí Lucifer, zvaný též Satan. 

Proti člověku 
Tento příběh není pohádka. Je to událost, která se podle Bible skutečně stala a patří k základům „absolutních dějin“, 
příběhu, který spojuje viditelné s neviditelným, nebe se zemí a Boha s člověkem. Od té doby, tedy od chvíle, kdy se 
část andělů vzbouřila, tento zápas nikdy nepřestal. Satan s démony neustále bojují proti Bohu. Proti Němu však nic 
nezmohou. A nemohou Mu ani „uškodit“ tím, že by svedli jiné anděly v Božím království, protože ti už poznali 
„absolutní pravdu“, a proto se nedají oklamat. Jediným terčem, na který se démoni soustředí za cílem uškodit Bohu, 
je tedy člověk. 
Člověk je bytost, která se neustále utváří. Sestává z těla a ducha a nachází se v dimenzích času a prostoru, což pro 
něj představuje „období zkoušky“. Má však úžasnou schopnost – svobodnou vůli. V „období zkoušky“, čili během 
pozemského života si může vybrat, zda bude žít podle Božího zákona, který Bůh vložil do jeho srdce jako zákon 
pravdy, anebo půjde cestou sobectví, lži a vzpoury. Protože nemá dokonalé poznání pravdy a je „zatížený“ hmotou, 
je slabý. A právě s touto slabostí počítá satan a jeho síly zla. Zlý duch, o kterém hovoří Bible, je „vrahem od počátku“: 
Dělá všechno pro to, aby člověka oklamal a on zapomněl na „zákon vepsaný do jeho srdce“, a tím aby zradil vlastní 
přirozenost. Když satan ničí člověka, v jistém smyslu tím zraňuje i Boha, který je jeho Stvořitelem a Otcem. 
V tom spočívá tajemství zápasu dobra a zla, světla a tmy, pravdy a lži, který se odehrává od věčnosti. A nabízí se 
nám tu i klíč ke čtení „absolutních dějin“. Ano, církev učí, že existence satana je pravdou víry – navzdory údivu světa 
a k překvapení mnoha věřících. Je to skutečnost, na niž v poslední době vytrvale upozorňovali i papežové, zejména 
Pavel VI. a Jan Pavel II. (včetně papeže Františka – pozn. red.). 
Otec Pio – ostatně jako všichni velikáni a svatí v dějinách – se stal součástí Božího plánu spásy. Byl od Boha poslán 
jako náš průvodce a výjimečně obdarovaný člověk, aby vydával svědectví o Kristu a ukazoval lidem pravdu, ale též 
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aby jim pomáhal rozlišovat a vítězit nad satanovou lží. Stal se proto satanovým úhlavním nepřítelem, na kterého Zlý 
vylil veškerý svůj hněv, mnohdy s neslýchanou krutostí. 

Nestvůry jsou ve střehu 
Budoucí otec Pio byl trápen satanem už jako dítě. Jak jsem již uvedl, v pěti letech začal mít první mystické dary 
v podobě zjevení Ježíše, Panny Marie a anděla strážného. A satan se okamžitě začal mstít. 
Otec Benedetto ze San Marco in Lamis, jeden z duchovních vůdců otce Pia, ve svém deníku píše: „Ďábelské útoky 
se u něj začaly projevovat už od čtyř let. Ďábel se mu ukazoval v hrozných podobách, aby ho vyděsil a zastrašil. Byla 
to muka, která mu narušovala spánek.“ 
Sám otec Pio v této souvislosti vyprávěl: „Pokaždé, když maminka zhasla, vrhlo se na mě množství nestvůr a já jsem 
se rozplakal. Rozsvítila a já se utišil, protože nestvůry zmizely. Znovu zhasla a já jsem se dal kvůli těm nestvůrám 
opět do pláče.“ 
Don Nicola Caruso, jeden z kněží v Pietrelcině, který poznal otce Pia ještě jako chlapce, když mu říkali František, 
vzpomínal: „František mi opakovaně vyprávěl, že když se vracel domů ze školy, potkával na prahu domova člověka 
v kněžském oděvu, který ho nechtěl nechat projít dál. František se proto modlil a pokaždé přišel bosý mladík, který 
udělal znamení kříže, a kněz zmizel. Poté mohl klidně vejít do domu.“ 
Jedna jeho vrstevnice a sousedka ve svědectví uvedla, že devítiletý František si málo hrál, ale hodně četl duchovní 
knihy a chodil na mši svatou. Víckrát se domluvil s kostelníkem a nechal se zavřít v kostele. Prosil ho, aby nikomu 
nic neříkal, jen mu řekl, kdy mu má přijít otevřít. 

Útoky při studiích teologie 
Ďábelské týrání se stupňovalo po vstupu Františka do kapucínské řehole, když se z něj stal bratr Pio. V roce 1905 žil 
v klášteře Sant´Elia a Pianisi, kde studoval teologii. Jeho spolužáci uváděli, že z jeho cely byly často slyšet podivné 
zvuky. Jedné letní noci nemohl bratr Pio usnout, bylo vedro k udušení. Navíc k němu z vedlejší cely doléhaly kroky 
muže, který chodil sem a tam. „Chudák Anastasio, ani on nemůže spát,“ pomyslel si bratr Pio. Myslel si, že ve 
vedlejší cele bydlí jeho spolubratr. „Zavolám ho, aspoň si chvíli popovídáme.“ 
Vyklonil se z okna, aby zavolal spolubratra, ale hlas mu uvázl v hrdle. O parapet vedlejší cely se opíral obrovský 
černý pes s velkou hlavou a žhnoucíma očima. Bratr Pio nestačil ani zakřičet, když ten strašný černý pes skočil na 
protější střechu a zmizel. Druhý den se bratr Pio dozvěděl, že je vedlejší cela už víc než měsíc prázdná. 

„Nepřestává mě bít“ 
Časem se ďábel nespokojil jen s tím, že se mu zjevoval ve strašných podobách, ale rovněž ho třeba tloukl holí až do 
krve. Jednou si bratr Pio poznamenal do svého deníku: „Uplynulou noc se zdálo, že mě démoni chtějí opravdu zabít. 
Už jsem nevěděl, kterého světce mám vzývat. Tak jsem se obrátil na svého anděla strážného. Nechal na sebe chvíli 
čekat, ale pak byl se mnou.“ 
Démoni ho trápili i v klášteře ve Venafro, kde žil určitou dobu po vysvěcení na kněze. Byl v té době hodně nemocný, 
nemohl nic jíst a díky horečkám byl téměř stále upoután na lůžko. 
Jeho zpovědník otec Agostino byl důvěrným svědkem hrozných událostí. Do svého deníku zapsal: „Zlý duch se mu 
ukazoval v různých podobách a převlecích: v podobě černého hrůzostrašného kocoura, nahých svůdně tančících žen, 
kata, který ho bičoval…, ale rovněž v převleku Ukřižovaného nebo mladého, přátelského řeholníka či duchovního 
vůdce. Někdy se mu zjevoval i v podobě anděla strážného. Ta zjevení mu plivala do tváře a trápila ho ohlušujícím 
rámusem.“ 

Z listů otce Pia 
Dopisy z tohoto období jsou plné zmínek o jeho zápasech s démonem. Například v březnu 1912 napsal svému zpo-
vědníkovi: „V těchto dnech mě ďábel trápí, jak může.“ 
18. ledna 1912 napsal: „Modrovous nechce připustit porážku. Ukazuje se mi ve všech možných podobách. Už několik 
dní mně navštěvuje se svými společníky, kteří jsou ozbrojeni holemi a tyčemi. Víckrát mě jenom shodil z postele a 
nechal mě pak ležet na podlaze.“ 
O měsíc později: „Modrovous a jemu podobní mě s výjimkou středy nepřestává bít, řekl bych, že mě chce zabít. Ale 
Pán s dalšími nebeskými bytostmi mě posilují svými návštěvami.“ 
18. června 1912: „Dnes v noci mě Modrovous bez ustání mlátil, od deseti hodin večer až do pěti ráno. Myslel jsem, 
že je to poslední hodina mého života. Když o páté ráno odešel, zachvátil mě ledový chlad, třásl jsem se od hlavy 
k patě jako třtina ve větru. Po pár hodinách jsem začal chrlit krev. 
8. dubna 1913: „Démoni mě nepřestávají bít, pronásledují mě a shazují z postele. Někdy mi dokonce strhnou noční 
košili a bijí mě po těle. Ježíš je ke mně stále laskavější, dokonce mě zvedl ze země a uložil na lůžko.“ 
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