
 

 
 

 

OBSAH: 

 
   Křeslo pro hosta:  

 Jana Bieliková 

 
   Co jsme ve škole nebrali 

 Mše svatá VI. 

  
   Dopisy do záhrobí:  

 Ženy, které chodily  

 s Ježíšem 

 
   Světec mého srdce:  

 Kosma a Damián 

 
   Informace Centra  

      pro rodinu  

 
    Čtení na pokračování:  
 Zázraky otce Pia 

 
 … a mnoho dalšího 

 

ROČNÍK 11       ČÍSLO 9      ZÁŘÍ 2020 

 
 

 
TAM&TAM 

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU



 

strana 2  Tam&Tam – číslo 9, ročník 11, září 2020 

 

 

 

Žijeme v nejisté době. Začíná nový školní rok, 

který ve velké míře určuje život našich rodin 

a farností, ale vlastně nevíme, jestli potrvá deset 

měsíců či jenom deset týdnů nebo dnů... Opět 

připravujeme roušky a doufáme, že tentokráte budeme 

mít více odhodlání fungovat normálně přes ohrožení 

koronavirem. Zdá se nám, že jsme už na něj vyzráli, 

a kráčíme do budoucnosti s větší odvahou.  

Ale naše křesťanská odvaha se nezakládá jen 

na naší vlastní připravenosti, ale také na důvěře 

v pomoc Toho, kterému patří naše životy. 

Pokusme se začínající školní rok cílevědomě 

vložit do rukou Božích. Ať nejsme jako pohané, kteří 

spoléhají na roušky a trochu šťěstí… Zorganizujme si 

doma, v rodině s dětmi či ve společenství přátel 

společnou hodinku modlitby za tento nový čas. 

Pomodleme se, abychom jej prožili nejen ve zdraví, 

ale také moudře a užitečně. Stanovme si priority, 

uvědomme si, na čem nám záleží, a co by bylo dobré 

raději opustit. Ptejme se, na čem by záleželo našemu 

Pánu… Udělejme si nějaká předsevzetí – rozumná 

a splnitelná – a pokusme se je plnit v rodinách a každý 

sám za sebe.  

A hlavně prosme, aby nám Ježíš žehnal ve všem 

dobrém, co v tomto roce plánujeme, veškerému úsilí 

ve škole, v práci, v rodinách i ve farnostech. Zvykli 

jsme si říkat, že bez Jeho požehnání je marné naše 

namáhání. Proto se snažme upřímně Jej pozvat 

do všeho, co chceme a musíme dělat.  

Nejistota, kterou teď (víc než kdy dříve) 

zakoušíme, volá také po společenství. Papež František 

ve své promluvě na Svatopetrském náměstí v době 

největší epidemie zdůraznil: „Jsme na stejné lodi, 

všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň 

důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat 

společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit. (…) 

Nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze 

společně.“  

Ano, tento čas je výzvou pro nás, abychom 

viděli víc, než jen svůj vlastní dvorek. Hledejme cesty, 

jak učinit naše farnosti místem spolupráce, sdílení, 

podpory  a  solidarity.  Jak  se  vzájemně  podporovat  

 

3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže 

 a učitele církve 

5. září  sv. Terezie z Kalkaty 

6. září 23. neděle v mezidobí 

7. září  sv. Melichara Grodeckého,  

 kněze, mučedníka 

8. září svátek Narození Panny Marie 

9. září sv. Petra Klavera, kněze 

10. září bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

12. září  Jména Panny Marie 

13. září  24. neděle v mezidobí 

14. září  Svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září  památka Panny Marie Bolestné 

16. září památka sv. Ludmily, mučednice 

17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, 

 mučedníků 

19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září  25. neděle v mezidobí 

21. září  svátek sv. Matouše, apoštola, evangelisty 

23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

26. září  sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září  26. neděle v mezidobí 

28. září  slavnost sv. Václava, mučedníka, 

 hlavního patrona českého národa, 

 hlavního patrona metropolitního 

 chrámu a olomoucké arcidiecéze 

29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,  

 archandělů 

30. září památka sv. Jeronýma,  

 kněze a učitele církve 

 

 

 

ve víře a naději a pomáhat v obyčejných lidských 

strastech. Věřím, že se nám to podaří. 

Toto přeji na začátku nového školního roku 

našim rodinám, dětem ve školách a našim farnostem. 

P. Slawomir
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MŠE SVATÁ V. 
 

Drazí čtenáři, 

s novým školním rokem vstupujeme v naší rubrice „Co jsme ve škole nebrali“ do druhé velké části mše svaté, 

totiž Bohoslužby oběti, neboli slavení eucharistie. I tento velký blok má své jednotlivé dílčí kapitoly, které následují 

po modlitbě věřících – tedy přímluvách. 

 

Zpěv k přípravě darů 

Liturgie zná dva druhy zpěvu: ty, které tvoří samostatný obřad nebo úkon (např. Sláva na výsostech Bohu, 

žalm, Aleluja před evangeliem, aj.) a ty, které pouze doprovázejí jiný obřad. Do této druhé kategorie patří také zpěv 

k přípravě darů. 

Na rozdíl od zpěvů ke vstupu a k přijímání není antifona k přípravě darů uvedena v misále, ale pouze 

v graduálu. To proto, že pokud se při přípravě darů nezpívá, antifona se nemá ani číst (na rozdíl právě od vstupu 

či přijímání, kde pokud se nezpívá, antifona se přečíst má). Příprava darů totiž obsahuje dost dalšího mluveného 

slova, takže není vhodné další čistě mluvené slovo přidávat. Antifonu uvedenou v graduálu je samozřejmě možné 

nahradit jiným vhodným zpěvem a pokud je nutné zpěv ve mši svaté z nějakého důvodu redukovat, je příprava darů 

místem, kde absence zpěvu vadí nejméně. 

Protože je zpěv k přípravě darů pouze doprovodem jiného dění, neměl by trvat déle, než do doby, kdy je kněz 

připraven k modlitbě nad dary. Po umývání rukou kněze, případně po okuřování lidu, má zpěv hned ustat. Čekat, 

až se dozpívá, není vhodné. Zpěv ale může být také kratší, jen po dobu přinášení darů na oltář, a pak může ustat, 

a kněz se může modlit nahlas modlitby k pokládání darů na oltář. 

Při tomto zpěvu se sedí, povstane se pouze v jeho závěru, pokud ministrant či jáhen okuřuje také lid. 

 

Příprava oltáře 

Oltář je skutečným středem mše svaté. Po přímluvách, kterými 

končí bohoslužba slova, se na oltář přinese korporál, purifikatorium, 

kalich, pala a misál. Tyto věci by měly být až dosud na abaku (stolku), 

nikoli na oltáři. Na oltář se přinesou až v tuto chvíli (pouze pokud slouží 

kněz pouze s jedním ministrantem bez přítomnosti lidu, je dovoleno, aby 

byly tyto věci předem připraveny po straně oltáře). Oltář připravuje 

jáhen za pomoci ministranta, nikdy ne kněz a to ani jeden 

z koncelebrantů; kněží jsou na svých místech a s ostatními zpívají zpěv 

k přípravě darů. 

 

Průvod s dary 

Je velmi dobře, když dary ke mši svaté – chléb a víno – přinášejí k oltáři 

věřící, protože tak vyjadřují svou spoluúčast na eucharistické oběti, kterou církev 

slaví. Ačkoli chléb a víno určené k bohoslužbě nepřinášejí věřící ze svého jako 

kdysi, přece obřad přinášení darů si uchovává svůj duchovní význam a smysl. Tento 

průvod navíc symbolizuje církev putující, která je na cestě za svým Pánem. 

Znázorňuje také, že se odevzdáním něčeho svého chceme stát podobnými Kristu, 

který ve mši pro nás dává sám sebe. 

Dary od věřících přebírá kněz za pomoci jáhnů, případně ministrantů před 

oltářem nebo u sedadla. Není žádný důvod, aby kněz věřícím při přebírání darů 

žehnal. 

V průvodu s dary k eucharistii je možné přinášet také věci pro chudé nebo 

peníze, ačkoli dary pro chudé může být vhodnější přinést mimo mši svatou. Tyto 

jiné dary se nikdy nedávají na oltář, ale vždy na jiné vhodné místo. Pokud se 
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přinášejí peníze ze sbírky konané přímo při mši, je nejlepší tuto sbírku vykonat těsně před průvodem s dary, protože 

gesto vzdání se něčeho pro druhé a pomoci potřebným patří skutečně nejlépe do této části mše. I když se sbírka 

obcházením kostela s košíčkem či zvonečkem protahuje, nesmí se v ní pokračovat, když už se kněz u oltáře začal 

modlit modlitbu nad dary, neboť se modlí nejen za sebe, ale za všechny a je nezbytné, aby se přítomní nerozptylovali 

v naslouchání jeho slovům, aby jejich odpověď „amen“ mohla být pravdivá. 

Během přinášení darů ostatní věřící sedí (není žádný důvod stát) a společně se k průvodu připojují zpěvem 

písně k přípravě darů. 

převzal P. Jiří Luňák 

 

 

POUŤ  

K PANNĚ MARII BOLESTNÉ 
NA VŘESOVOU STUDÁNKU 

 

SOBOTA 12. 9. 2020 ve 14.30  
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ŽENY, KTERÉ CHODILY S JEŽÍŠEM 

V městě Šumbarku, 

v desátém roce panování Václava z Hrádečku 

Znám jména jen některých z vás; evangelisté jich mnoho nezaznamenali, zcela v souladu s pohledem 

na úlohu žen v jejich světě. O ženách se zkrátka nemluvilo, natož aby se na popis jejich nevýznamných osudů plýtvalo 

cennými papyrovými svitky. Co mohly ženy změnit na běhu světa, který od věků řídili muži? 

Ježíš byl zřejmě jiného názoru, neboť se obklopoval mnoha ženami. Bylo to považováno pouze za jeden 

z dalších projevů jeho podivínství, málokdo si však uvědomoval, kolik ryze praktických důvodů k tomu měl. 

Bez každodenní trpělivé podpory těch bezejmenných žen by Ježíšovo učení jen stěží překročilo hranice rodného 

Nazareta. Jen z bezděčných náznaků evangelních svědectví můžeme mezi řádky vyčíst, co všechno jste právě vy 

ženy zastávaly. 

S úžasem zjišťuji, že jste se staraly nejen o přípravu pokrmu a noclehu pro Ježíše a jeho (mužské) učedníky, 

ale že jste je dokonce ze svých skrovných prostředků sponzorovaly! Teprve nyní mi dochází, jak náročné je 

zabezpečení základních potřeb tisícihlavého (a to opět počítáme pouze mužské účastníky) zástupu, který Ježíše 

obklopoval. K zázračnému nasycení došlo jen dvakrát; jindy jste pravděpodobně zasahovaly vy samy „přirozeným“ 

způsobem. A co vlastní profese nejbližších Ježíšových učedníků – apoštolů? K rybaření se při svém putování 

dostávali jen zřídka, navíc byli většinou (pokud nezasáhl Ježíš osobně) neúspěšní. Opět byli i se svými rodinami 

odkázáni na vámi spravované úspory. 

Nechodily jste jenom za Ježíšem (jako tolik jiných zvědavců), nýbrž také před ním, abyste připravily 

podmínky pro jeho pobyt. Především jste však chodily s Ježíšem, sdílely s ním všechno dobré – a na rozdíl 

od mnohých mužů – i zlé. Každá z vás prokázala více lásky, osobní statečnosti a odhodlání než všichni muži 

dohromady. Pod křížem jste zůstaly samy s jedinou čestnou výjimkou, také k Ježíšovu hrobu jste se vypravily dříve, 

než o tom vyděšení apoštolové byť jen začali uvažovat. Zcela zaslouženě jste se tak dozvěděly radostnou zvěst jako 

první a také jste jí – na rozdíl od mužů – uvěřily. Nebylo to pro vás tak těžké, protože jste po celé ty tři roky chodily 

s Ježíšem, naslouchaly jeho slovům a uchovávaly je ve svém srdci, stejně jako ta největší z vás. 

Právě ta zcela neopodstatněná pýcha a přesvědčení o vlastní výjimečnosti bránila mužům v témže pokojném 

a bezvýhradném přijetí radostné zvěsti. I já jsem muž - stejně utvářený a postižený - a prosím vás (pozdě ale přece) 

za nás všechny o omluvu... a přímluvu. 

Pavel Obluk 

 

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SVATÉMU JANU SARKANDEROVI DO OLOMOUCE 
 

Arcidiecézní pouť ke svatému Janu Sarkanderovi se koná v sobotu 12. září v katedrále v Olomouci.  

Kvůli koronavirovým opatřením pouť byla posunutá z května na zářijové datum. Slavnostní poutní mše svatá začíná 

v 10 hod. Letos slavíme 400. výročí mučednické smrti a 25. výročí svatořečení sv. Jana Sarkandra. 

U příležitosti poutě otec arcibiskup uděluje vyznamenání zasloužilým farníkům z naši arcidiecéze. Letos 

z farnosti Ruda nad Moravou ocenění dostanou tři osoby: 

Manželé Zdeňka a Jiří Dokoupilovi, kteří se dlouhá léta nezištně a dobrovolnicky starají o kapli v Olšanech 

a na Olšanských horách. Organizovali opravy a běžnou údržbu. Ujali se zodpovědnosti za pořádání poutě  

ke sv. Cyrilovi a Metodějovi na hřišti v Olšanech a pouti na Olšanských horách. 

Pan František Pospíšil – poslední léta kostelník v kostele v Rudě nad Moravou, který za poslední půl století 

pro kostel udělal spoustu odborných a náročných prací, všechno zcela nezištně. Bez nadsázky se dá říct, že neexistuje 

skoro žádné místo v kostele v Rudě, na kterém se nepodepsala jeho pracovitost a nadání. 

Na pouť do Olomouce jsou zváni všichni. Zvlášť povzbuzuji farníky z Rudy nad Moravou k účasti na této 

slavnosti. Bude to od nás projev vděčnosti vůči těm, kteří tolik pro naše společenství udělali. Srdečně zvu, abychom 

je v katedrále doprovázeli svou přítomností a modlitbou. 

P. Michal Krajewski  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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JANA BIELIKOVÁ 
 

 

S Mgr. Janou Bielikovou jsme vedli rozhovor v roce 2016, v době, kdy 

opustila svou oblíbenou práci učitelky a stala se ředitelkou Charity 

Šumperk. Zajímalo nás proto, jak se jí daří dnes. A hlavně, v jaké fázi 

se nachází realizace nového a zajímavého projektu, který má zajišťovat 

vytvoření prostorů pro provoz mobilní hospicové péče v oblasti 

děkanátu Šumperk. 

Jani, představ nám současné dění v Charitě Šumperk. Co je 

nového, co se povedlo, co se chystá…. 

1. července jsem na Charitě začala pátou sezónu  a mám velkou 

radost z toho, co se nám za čtyři roky společnými silami povedlo. 

Na Charitě je výborný a snad i spokojený personál, který se postupně 

rozrůstá a je velkou charitní rodinou. Uživatelé služeb, pacienti 

a pečující rodiny si naši péči chválí a postupně se jejich počet zvyšuje. 

Omladil se a rozšířil vozový park, modernizovalo se IT vybavení, 

zabydleli jsme suterén, úspěšně realizovali celou řadu projektů, akcí a 

na výbornou jsme obstáli ve všech typech kontrol. Mám radost ze spolupráce s Městem Šumperk, obcemi, 

organizacemi, úřady, farnostmi, Radou charity, dárci atd., jsem vděčna za celou řadu osobních setkání s lidmi, které 

bych zřejmě jako učitelka nepotkala. Nemohu zapomenout ani na cenné rady a povzbuzení těch nejbližších, kteří 

nám byli a stále jsou oporou… bez nich by se řada věcí nepovedla. Velkým úspěchem naší šumperské Charity je i 

to, že od července 2019 máme registrovanou novou odbornost – Paliativní medicína a od 2021 bude u nás Ambulance 

paliativní medicíny. 

A co se chystá? Ti z vás, kteří chodí nebo jezdí kolem Charity, si už určitě všimli – a snažím se o změnách aspoň 

krátce informovat do TamTamu – stavební činnosti v areálu Charity. Jedná se o projekt „Stavební úpravy budovy 

Charity Šumperk, ul. Rooseveltova 3264/16, Šumperk“ – zřejmě jeden z největších projektů v historii Charity 

Šumperk a zároveň Olomoucké arcidiecéze jako takové. 

Představ nám tento projekt. 

Tento projekt se začal připravovat od podzimu 2018 a realizovat od května minulého roku. Nejprve se muselo 

přistoupit k demolici dvou nefunkčních objektů, letos v červnu se betonovaly základy budoucí budovy a v červenci 

se postavila základová deska. Projekt je financován soukromým darem 12,5 miliónů fyzické osoby. Měli jsme 

obrovské štěstí, že se v našem regionu našel člověk, který vidí potřebnost rozvoje paliativní péče (tzn. péče 

o umírající), věří nám a díky jeho štědrosti 

a pochopení jsme se do tak náročného projektu mohli 

vůbec pustit. Projekt má být ukončen v březnu 

příštího roku.  

Co vše se v této budově bude nacházet a k čemu 

bude sloužit? 

Mnozí si myslí, že nová budova bude sloužit jako 

lůžková část pro hospicové pacienty, ale není to tak. 

Charita Šumperk zajišťuje terénní péči – dojíždí 

do rodin za uživateli služeb a pacienty včetně těch 

umírajících. Díky vzniku nové zdravotnické 

odbornosti v únoru 2018 – mobilní specializovaná 

hospicová péče – zajišťuje nejen komplexní péči 
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o umírající pacienty, ale i o pečující rodiny. A právě v této nové budově bude zázemí především pro zdravotnický 

personál, který do těchto rodin jezdí a tento typ péče 24 hodin denně zajišťuje. V přízemí se budou nacházet sklady 

kompenzačních pomůcek (postele, matrace, chodítka, berle) a bude zde rovněž hygienické zázemí a středisko údržby. 

V prvním patře se bude nacházet jednací místnost pro setkávání s rodinami, pozůstalými, sesterna, ambulance lékaře, 

chodba s kuchyňským koutem a hygienické zázemí pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Budova bude 

bezbariérová, s výtahem. 

Chceme díky tomuto projektu specializovanou mobilní hospicovou péči rozvíjet, aby se dostala do většího povědomí 

lidí, ale především umožnit lidem poslední okamžiky života strávit doma, v přítomnosti těch nejbližších.   

Většina z nás si umí představit, co je to klasická hospicová péče. Ale jak vlastně funguje specializovaná mobilní 

hospicová péče?  

Mobilní hospic funguje tak, že specializovaný, takzvaný multidisciplinární tým zajíždí do domácností pacientů 

a zajišťuje péči v domácím prostředí jak pacientovi, tak pečujícím. Nutnou podmínkou této péče je stálá přítomnost 

pečujícího člena rodiny. Pokud pacient nemá možnost, aby se o něj někdo staral, může využít služby kamenného 

hospice. Nejbližší se nachází na Svatém Kopečku u Olomouce. Další podmínkou pro využití mobilního hospice je 

to, že u pacienta už byla ukončena veškerá aktivní léčba. Ve většině případů se jeho dožití měří na dny, týdny. 

Principem hospicové péče je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, byla respektována jeho lidská důstojnost a 

nezůstal osamocen – a to je možné i v domácím prostředí pacienta. Dnes jsou možnosti dochování blízkého člověka 

v domácím prostředí opravdu veliké. 

Zmiňovala jsi, že o pacienta se stará tým složený z více odborníků. Kdo ho tvoří? 

Tento tým je složen z doktora paliatra – odborného lékaře, který přijímá pacienta do péče a pravidelně nebo dle 

potřeby ho navštěvuje. Jsou v něm i další lékaři, např. praktický lékař, specialisté. Dále ho tvoří vrchní paliativní 

sestra, zdravotní sestry pro specializovanou paliativu, sociální pracovníci, poradci pro pozůstalé, psycholog 

i duchovní, kteří pomáhají zvládnout toto těžké období umírajícímu i jeho rodině. Samozřejmostí je v případě zájmu 

rodiny návaznost péče sociálních služeb, např. pomoc s hygienou, převlékáním atd.  

Co vše můžete pacientovi v domácím prostředí nabídnout?  

Při první návštěvě v rodině posoudí pacientův stav lékař – paliatr, který ho zařadí do speciální mobilní hospicové 

péče nebo jej ponechá ve všeobecné paliativní péči s tzv. Signálním kódem. Ten umožňuje kromě „klasické“ domácí 

zdravotní péče, jako jsou např. převazy ran, aplikace injekcí atd., i několik návštěv zdravotního personálu za den. 

Kvalita péče, její režim (24h/7dní) je v obou odbornostech stejný, jen se liší lékařem, který pacienta navštěvuje. 

Náš tým, který se o pacienta a pečující stará, je stejný. Většinou máme 3 – 4 pacienty v této specializované péči, 

v péči se Signálním kódem 3 – 5.  Pacient, 

kterému je poskytována všeobecná 

paliativní péče, ještě nemusí mít ukončenou 

léčbu, ale už je zřejmé, že jeho život spěje 

ke konci třeba v řádu měsíců. Mobilní 

specializovaná hospicová péče se zaměřuje 

na tišení bolesti a dalších nepříjemných 

projevů, využívá speciálních 

zdravotnických pomůcek, jako jsou lineární 

dávkovače, oxygenátory, odsávačky aj. 

Tento typ péče je pro jakoukoliv organizaci 

velmi náročné zajistit, ale jsem ráda, 

že Charita Šumperk tuto možnost pomoci 

umírajícím má. Je třeba zdůraznit, že tato 

péče je bezplatná. Lékař k pacientovi 

přijíždí jednou za týden, dle potřeby 

i častěji, sestry každý den.  
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Jakým vzděláním, školením či dalšími kurzy musí projít personál starající se o umírající?: 

Ne každý tuto práci chce a může dělat, proto personál pravidelně proškolujeme, rozšiřujeme a snažíme se o jeho 

maximální podporu. Sestřičky pravidelně absolvují speciální kurzy pro paliativu atd. Nároky na vzdělání personálu 

jsou od zdravotních pojišťoven opravdu vysoké, tak jako zajištění tohoto typu péče. Několik zaměstnanců má 

absolvovaný i certifikovaný kurz Poradci pro pozůstalé se závěrečnou zkouškou. Pomáhají být nablízku těm, kteří 

právě ztratili blízkého člověka, jsou jim oporou, navštěvují je, organizují jejich setkání (aktuálně ho plánujeme na 20. 

9. 2020). Máme opravdu velmi dobře proškolený tým lidí, který dělá výbornou službu a na který jsem moc pyšná.  

Je to tým kvalitní jak po stránce odborné, tak lidské.  

Je o takovou službu zájem? 

Určitě. Ten trend sílí. Jen za loňský rok jsme pomohli doprovodit 46 pacientů. Vím, že toto číslo se může zdát jako 

malé, ale není tomu tak. Oproti předchozímu roku je to nárůst o více jak 60 %. Veřejnost se konečně začíná zajímat 

o možnosti tohoto typu péče, možnosti dochování nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí. Snažíme se i my 

jako Charita více informovat rodiny – organizujeme zajímavé přednášky k tomuto náročnému tématu, máme 

nádhernou výstavu velkoformátových fotografií, kde prezentujeme naše terénní služby.  

Práce v Charitě je jistě náročná. Máš čas na svoje zájmy, relaxaci, dovolenou? 

Práce v Charitě je opravdu velmi pestrá a náročná zároveň a popravdě řečeno mě tak pohltila, že na své osobní zájmy 

nemám ani moc čas… Vím, že to není úplně správně. Hodně energie ztrácím, větší část – díky smysluplnosti díla, 

radosti z něj – se mi vrací. Takže zatím jsem „v plusu“.  Pokud to čas a tělo jen trochu dovolí, rezervuji si necelou 

hodinu pro modlitbu růžence. To je další nevyčerpatelný zdroj,  mohu jen doporučit! 

Máš v někom lidskou oporu, nebo jsi spíše osamocený voják v poli? 

Kdybych byla osamocený voják v poli, v Charitě bych už dávno nepracovala. Na takovou práci člověk nemůže být 

sám. Oporu opravdu velkou mám ve svém personálu, samozřejmě v rodině, přátelích, ale třeba i v Radě Charity. 

Jsme kolektiv kolem 60 lidí, který v těžkých chvílích drží při sobě, neztrácí humor, víru v lepší časy (u některých 

z nás v Boha) a vzájemně se podporuje. Tuto podporu vnímám silně a dodává mi energii a povzbuzení k dalším 

aktivitám, projektům a rozvíjení charitního díla. Tím, že se musely některé věci vydobýt trnitou cestou, o to víc cítím 

větší oporu a pevnější spojení (s nebem i zemí ).  

A na úplný závěr? 

Charita je moje láska, nemyslím to jako frázi, ale opravdově. Mám tuto práci ráda, i když je velmi náročná a často 

jde člověk až na dřeň svých sil. Tato služba lidem má smysl, a to je nejdůležitější.  

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

MISIJNÍ JARMARK 2020 
 

Už dnes informujeme, že v neděli 18. října po 9. mši sv. před kostelem proběhne v Šumperku misijní jarmark. 

Prosíme o napečení štrůdlů, koláčů a buchet, které se budou prodávat. Zisk půjde na Papežská misijní díla. 

Uvítáme také inovace, loni třeba zavařený mošt a požehnaný čaj. Kreativitě se meze nekladou. 

Štrůdly (a ostatní) přineste prosím zabalené k prodeji před 9. mší na farní středisko. 

Letos děti hromadně pohledy tvořit nebudou (neosvědčilo se to), ale rádi přijmeme pohledy k prodávání – 

nejvíc se osvědčily s vánoční tématikou. Předání možné mně nebo na faře. 

A vy, kdo nebudete péct, se těšte na misijní neděli a připravte peněženky na dobrou věc. 

Těším se na spolupráci i podporu misií. 

Jana Pacalová  



 
 

Tam&Tam – číslo 9, ročník 11, září 2020  strana 9 

 

 

KOSMA A DAMIÁN 

(*3. st., Arábie – † 303?, Sýrie) 
 

Svatí Kosma a Damián byli arabští lékaři a starokřesťanští mučedníci, 

pronásledovaní a popravení stětím za císaře Diokleciána v dnešním 

Turecku. Bývají zobrazováni s chirurgickými nástroji či hmoždíři, 

nádobkami na moč nebo kelímky s léčivými mastmi. Jsou patroni lékařů, 

zubařů, veterinářů, lékárníků, holičů, nemocných, ochránci dětí; patroni 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy a univerzitní kaple v pražském 

Karolinu. Úcta k nim má v Čechách hluboké kořeny, souvisí se 

slovanským osídlením země. Byl jim zasvěcen jeden z prvních kostelů 

u nás, kostel ve Staré Boleslavi, u kterého byl ráno po svátku sv. Kosmy 

a Damiána zavražděn sv. Václav. Císař Karel IV. přiřadil sv. Kosmu 

a Damiána k slovanským patronům a dal jim zasvětit klášter benediktinů 

Na Slovanech v Praze na Novém Městě. Do roku 1969 se v církvi jejich 

památka slavila 27. září, pak byla přesunuta na 26. září. Naproti tomu 

v řeckokatolické a pravoslavné církvi je jejich svátek 1. července nebo 

1. listopadu. 

 

Narodili se ve 3. století v Arábii, v oblasti mezi dnešním Tureckem a Sýrií. Pocházeli z města Cyrhus 

(arabsky Kurus), jejich otec byl Řek – pohan, matka Theodota byla křesťankou. Podle nejstarších literárních záznamů 

byli dvojčata. Měli tři mladší bratry – Anthima, Leontina a Euprepia. Otec jim zemřel již v dětství. Matka je 

vychovávala v křesťanské víře a svým životem jim dávala příklad nezištné lásky a obětavosti. 

Kosma a Damián se stali lékaři a svou činnost vykonávali nejprve v Aegeae, později v maloasijské Kilikii 

(dnešním Turecku). Byli uznávanými odborníky nejen v oblasti medicíny, ale i veterinárního lékařství. Za své služby 

odmítali peněžní odměnu, protože v nemocných viděli bratry v Kristu. Nesnažili se jenom o uzdravení postiženého 

těla, ale pomáhali i s odstraněním ran na duši. Před příchodem k nemocným se za ně modlili. Svým láskyplným 

jednáním získávali důvěru a zájem trpících o Boží slovo. Poskytovali náboženskou útěchu a vedli k pokání. Pro 

nezištnou službu z milosrdné lásky byli nazýváni anargyroi, což doslova znamená „bez stříbra“ nebo 

„nevýdělečníci“. Toto označení se vztahuje na ty, kteří uzdravují čistě z lásky k Bohu a člověku a striktně dodržují 

Ježíšův příkaz: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ (Matouš 10, 8). Svým působením však připravovali o klienty 

různé zaklínače a podvodné léčitele, kteří měli svaté bratry ve velké nenávisti.  

Podle legendy provedli Kosma a Damián první transplantaci na světě. 

Sluha Justinian měl pravou nohu napadenou hnilobou a ve velkých bolestech 

čekal na smrt. Kosma a Damián se případu ujali a rozhodli se nohu amputovat. 

Téhož dne zemřel jakýsi Habešan a bratři si nechali mrtvé tělo tohoto černocha 

přinést. Nemocného uspali, odřízli jeho postiženou končetinu a nahradili ji 

zdravou nohou mrtvého Maura. Když se nemocný probral ze spánku, 

s překvapením zjistil, že jednu nohu má bílou a druhou černou.  

Kosma a Damián svou pokorou, vírou, osobním nasazením a láskou 

k bližnímu inspirovali mnoho lidí a ke křesťanské víře přivedli řadu pohanů, 

což na ně upoutalo pozornost úřadů. Za Diokleciánova pronásledování byli 

v Kilikii předvedeni před římského prokonsula Lysiase, který po nich požadoval 

odřeknutí se víry v Krista. Byli vystaveni nelidskému mučení. Podle legend se 

trýznitelé pokusili je utopit a pak upálit na hranici, ale ani voda, ani oheň jim 

neublížily. Pak na ně bylo zaútočeno kamením a střelbou šípy; kameny i šípy se 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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však od nich odrážely. Byli přibiti na kříž, ale až stětí mečem ukončilo jejich pozemskou pouť. Pohřbeni byli 

v syrském městě Cyrhu, odkud se jejich úcta rozšířila do celého světa. Jako datum jejich úmrtí se zpravidla uvádí rok 

303, údaje v různých zdrojích se však pohybují mezi lety 287 a 310. Mučednickou smrt s nimi podstoupili i mladší 

bratři Anthimus, Leontinus a Euprepius.  

Oběma světcům se krátce po smrti začalo přisuzovat konání zázraků. Podle svědectví sv. Řehoře z Toursu 

(† r. 594) byli ti, co k jejich hrobu přišli prosit o uzdravení, ihned vyslyšeni.  

Již ve 4. století se v Jeruzalémě, v Egyptě a v Mezopotámii začaly 

stavět chrámy zasvěcené oběma lékařům. Do seznamu světců v mešním 

římském kánonu byli Kosma a Damián zařazeni v 5. století. V r. 537 dal 

pro ně papež Felix IV. vystavět v Římě na Foru Romanu baziliku, přestavěnou 

roku 1562 a 1947. Hroby světců jsou v podzemí baziliky. Jedná se o hlavní 

chrám zasvěcený Kosmovi a Damiánovi v křesťanském světě. Další 

významná centra jejich úcty jsou v italském Bitontu, Florencii a v Palermu, 

v Německu v Essenu, v chorvatském Zadaru aj. 

Jejich uctívání v Čechách souvisí se slovanským osídlením země. 

Ostatky obou lékařů byly přechovávány ve svatovítské katedrále, v klášterech 

v Sázavě a Oseku a v kapli na Karlštejně. Na začátku 10. století jim byl 

zasvěcen kostel ve Staré Boleslavi, právě u jeho vrat byl den po svátku Kosmy 

a Damiána zavražděn svatý Václav. Od  17. století patří mezi spolupatrony 

České země. V roce 1709 nechala pražská lékařská fakulta zhotovit sousoší 

obou světců pro Karlův most. 

V Brazílii jsou svatá dvojčata považována za ochránce dětí a 26. září je zejména v Rio de Janeiru jejich 

svátek připomínán tím, že děti dostávají pytlíčky s bonbóny, na kterých je vytištěna podoba světců. Kostel svatých 

Kosmy a Damiána ve východobrazilském městě Igarassu je nejstarší brazilský katolický kostel, postavený v roce 

1535. Ve Velké Británii je svatý Damián součástí znaku Britské zubní asociace. 

Oblíbená bývala obě jména světců, dnes jméno Kosma nosí jen 10 mužů. Asi nejznámějším Kosmou 

(Kosmasem) je český kronikář žijící na přelomu 11. a 12. století, jehož jméno v poslední době převzalo i české 

knihkupectví. Damianů u nás najdeme asi 500 (věkový průměr 7 let) a Damiánů kolem 1100 (věkový průměr 9 let).  

Svatí Kosma a Damián nás vedou k připomenutí, kolik věcí, zejména od Boha, jsme dostali zdarma.  

A zda i my jsme někdy ochotni konat dobré skutky bez nároku na finanční odměnu. 

 

Modlitba ke sv. Kosmovi a Damiánovi 

Svatí Kosmo a Damiáne,  

pomáhejte nám, ať podle vašeho příkladu 

neztrácíme trpělivost a naději. Ať v nemoci a trápení 

nereptáme, ale ptáme se po Boží vůli a usilujeme 

o nápravu svého života. Chraňte nás od zeslábnutí těla, 

ochabnutí rozumu a nenadálé smrti, která by nás zastihla 

nepřipravené na setkání s Bohem. Na vaši mocnou 

přímluvu ať jsme věrní v modlitbě a horliví v konání 

dobrých skutků. Ať je zdravá zvláště naše duše, 

aby mohla jednou spolu s vámi chválit našeho Otce 

v nebi. Amen. 

Anička Rozsívalová 
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#ŠKODA AUTO POMÁHÁ 
 

V rámci mimořádné situace související s šířenímCOVID-19 se ŠKODA AUTO rozhodla aktivně 

pomoci. 

Charita Šumperk obdržela 22. července 2020 nový vůz od firmy ŠKODA AUTO v rámci grantového 

programu Mobilita. Celkem 100 nových 

vozů ŠKODA OCTAVIA Combi 

darovala ŠKODA AUTO organizacím 

poskytující terénní zdravotní a sociální 

služby. 

Díky úspěšnému projektu 

podpořila i Charitu Šumperk a její 

mobilní paliativní péči pro region 

Šumperska, Hanušovicka a 

Staroměstska.  

Za tento velkorysý dar, který 

pomůže větší dostupnosti a rozvoji 

paliativní péče, bezpečné cestě 

multidisciplinárnímu týmu za pacientem 

a pečujícími děkujeme! 

Jana Bieliková, ředitelka 

Charity Šumperk  
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CENTRUM PRO RODINU  

 

PROGRAMY PRO RODIČE A DĚTI 

 Sedmikrásek – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ!  

Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek – 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba 

s písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání – Lenka Špatná,  

tel. 731 402 395. Začínáme v týdnu od 21. září.  

 Scholička – každou neděli po deváté mši svaté na farním středisku (cca 10:15 – 10:45).  

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté. I s nesením obětních darů. 

Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů.  

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Klubík Neposeda  

- ČAS: pondělky 1x za dva týdny od 8:30 do 14:00 (první klubík bude 21. září) 

- MÍSTO KONÁNÍ: farní středisko, Kostelní nám. 4, Šumperk 

- CENA: 200 Kč / den (tzn. 400 Kč / měsíc či sponzorská cena 500 Kč / měsíc ).  

- JÍDLO: obědy budou zajištěny (děti se budou na společné přípravě jídla podílet) svačinu bude mít každé 

dítě vlastní, pitný režim bude zajištěn 

- VĚK: 3 – 6 let (ale samozřejmě se lze domluvit individuálně podle možností a schopností dítěte) 

- PROGRAM bude vždy více tematicky zaměřený, ale hlavní principy zůstanou stejné. Budeme klást důraz 

na křesťanské hodnoty, společenství s modlitbou, ekologii, pobyt venku a v přírodě, co největší pohyb 

dětí, individuální přístup, samostatnost. 

- Do Klubíku bude potřeba děti závazně přihlásit na pololetí, tzn. 1. pololetí od září do ledna  

a 2. pololetí – od února do června. 

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Posezení pro seniory – Aktuální informace v příštím čísle časopisu.  

 Adorace pro ženy /maminky ve střediskové kapli – vždy 1. čtvrtek v měsíci od 19 hod, první adorace 3. září, 

tel. kontakt: Pavla Čermáková 734 265 356. 

 Modlitby matek v Šumperku Jednou za týden, vždy ve středu od 10.00 na farním středisku/farním hřišti. 

Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774 520 759.  

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

608 883 111. 

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

Začínáme v týdnu od 21. září. 

 

JAZYKOVÉ KURZY 

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

kurz začíná v týdnu od 14. září 2020. 

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

kurz začíná v týdnu od 14. září 2020. 

 Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku,  

lektor Mgr. Alice Jurčíková, kurz začíná v týdnu od 14. září 2020. 
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NA CO VÁS ZVEME 

Srdečně zveme všechny manželské páry z děkanátu na kurz Manželské večery 

 Osm setkání, osm večerů prožitých s partnerem. 

 Součástí každého setkání – občerstvení, posezení při svíčkách v příjemném prostředí, každý večer 

jedno téma. 

 Závěrečné setkání – i se společnou slavnostní večeří. 

 Úvod každého večera – krátké osobní svědectví jednoho z párů, nosná část tématu – promluva formou DVD. 

 Jádrem večera – cvičení v účastnických příručkách, kterými je promluva proložena. Tato cvičení 

vedou k hlubší diskusi pouze ve dvou, a to o tématech, na která ve spěchu všedního dne nezbývá čas.  

 Respektujeme Vaše soukromí, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat. Skupinová diskuse není 

součástí kurzu.    

 Témata jednotlivých večerů – Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla 

odpuštění, Rodiče a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci, Slavnostní závěrečný večer s večeří. 

 Cena kurzu – 1 100,- Kč za pár (zahrnuje dvě příručky účastníka, občerstvení a nápoje na každý večer, 

slavnostní závěrečnou večeři  a příspěvek na provozní náklady). 

 Každé úterý od 6. října do 24. listopadu vždy od 19:00 do 21:30 na farním středisku v Šumperku, Kostelní 

náměstí 4, Šumperk. 

 Více na www.manzelskevecery.cz 

 

INFORMUJEME 

 Na benefiční akci, která proběhla v rámci červnové farní pouti a uskutečnila se na podporu našeho 

adoptovaného chlapce z Haiti, bylo vybráno 4 563 Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili do benefice upečením 

všemožných dobrůtek, i těm, kteří na benefici přispěli.  

 V termínech 3.– 4. 10.,17.-18. 10., 14.- 15. 11., 5.–6. 12. 2020 proběhne na farním středisku kurz „Respektovat 

a být respektován“, který povedou manželé Kopřivovi. Podrobnější informace na cprsumperk@ado.cz nebo 

na tel. 731 402 395. 

 

 

 

 

RADOST Z BOHA OD MARKA VÁCHY  
 

Dlouhé zimní večery sice ještě nenastaly, ale i tak si myslím, že stojí za to mít po ruce nějaké příjemné čtení, 

které by nám občas zpestřilo deštivé odpoledne. Poměrně útlá knížka Marka Váchy s podtitulem Příručka 

pro biřmovance, jak přežít v drsném světě, je pro tyto účely jako stvořená. 

Nebudete se u ní nudit, ani když už máte své biřmování za sebou. Kromě objasnění základů jako jsou svátosti 

či modlitba nás Marek Vácha nutí přemýšlet ještě dál. Co to vlastně znamená být křesťan? Jaký je můj vztah k Bohu? 

A jaká je potom moje úloha ve společnosti?  

Evropa 21. století je složité místo. Je tu nesčetné množství politických přesvědčení, názorů, životních stylů. 

Bohužel nám nikdo nedal kompas, abychom se v něm orientovali, když si ho nedáme sami. Nacházíme se v místě, 

kde se každý dožaduje svých práv, málokdo vynakládá stejné úsilí na zachování práv ostatních.  

Evropané jsou bez přehánění světovými rekordmany v ikonoklasmu. Nejprve jsme usoudili, 

že nepotřebujeme Boha a že všechny naše otázky a trápení vyřeší věda a politika. Nastoupily různé -ismy: fašismus, 

komunismus, nacionalismus… Místo Boha v některých případech rychle obsadil kult osobnosti. Vůdce. Dokonalý 

jedinec, který měl vyřešit všechny naše trable a ukázat nám tu jedinou správnou cestu. Bohužel to spíše zvorali. Ani 

oni neobstáli v „konkurzu na Boha“. 

http://www.manzelskevecery.cz/
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V dnešní demokratické společnosti pro většinu 

lidí už sice Bůh úředně neexistuje, ale jeho místo přece 

nezůstalo prázdné. A já si myslím, že to, co na něm sedí 

teď, se nazývá prostě „Já“ – protože není nic, co by „Mě“ 

přesahovalo. Jsem jen Já a Já chci. Já mám právo. Já si to 

koupím. Měli jsme Boha, zůstalo nám jen zboží (čeština 

je vtipná, že?). 

Mám pocit, že v tomhle přebarevném karnevalu 

nekonečných možností jsme také něco důležitého ztratili.  

Za prvé, hloubku. Vše je tak snadno k mání 

a v takovém množství, že když nás to přestane bavit, 

můžeme to prostě zahodit a vyměnit. Jsme zahlceni 

informacemi o tom, který slavný zpěvák zahýbá 

přítelkyni, kde znásilnil uprchlík nezletilou a ve které 

ZOO se narodila lví koťátka, že jsme se omezili na čtení 

novinových titulků a dělání rychlých zobecňujících 

závěrů.   

Za druhé, soucit. To, o čem mluvím, není občasné 

posílání dárcovských esemesek. Jsou to spontánní drobná 

hrdinství, která jsou stále k vidění u společenství žijících 

v džunglích a pouštích, těch, které my, civilizovaní 

občané, nazýváme „primitivními“. Je to to, co projevil 

libyjský beduín v Zemi lidí od Antoina de Saint-

Exupéryho, který našel letce a jeho kamaráda, když 

se ztratili v poušti. Neptal se jich, jak se jmenují, odkud 

jsou a co tam dělají. Nehledal v nich válečné piloty, 

francouzské kolonizátory, vetřelce. Nechtěl jejich 

občanky. Viděl jen dva lidi, kteří umírali žízní, tak jim dal 

napít a postaral se o ně. 

My už nepodáváme vodu žíznivému, aniž bychom o tom dlouze rozmýšleli, aniž bychom se zajímali, jak to 

prospěje nám, aniž bychom se báli, zda k nám nevnese své exotické zvyky. Tak moc se bojíme, o co všechno bychom 

mohli přijít. Všichni sice známe ten výrok o polních liliích z Matoušova evangelia, ale že bychom takhle žili,  

je pro nás asi stejně reálné jako že by se nám po obýváku prošel jednorožec.  

Víra není pohodlná jeskyňka, kam se můžeme ukrýt před drsným světem. Naopak. Víra je určena právě 

k tomu, aby nám ukázala cestu v reálném životě, ne abychom o ní meditovali a před realitou utíkali (pro milovníky 

biografií zde doporučuji dokument George Harrison: Living in the Material World, potutelně se usmívajíc). 

Víra je cesta, kvůli které se musíme naučit opouštět – názory, předsudky a někdy i rodinu. Je to podomácku 

sroubený vor na divoké řece. Nevíte, kam plujete, kolikrát z něho po cestě slítnete a jestli se neutopíte. Ale když už 

jste nastoupili, musíte jet. 

Křesťan Marka Váchy není poslušná ovečka, která jen „drží tradici“, nemá žádné otázky a bojí se riskovat – 

ostatně, i rozhodnutí stát se křesťanem je nakonec jen a jen na nás. Je to vlastně šílenec! Někdo, kdo je schopen dělat 

i zdánlivě nerozumné věci, obětovat „pragmatická“ rozhodnutí i sebe samého, postavit se mocným, to všechno prostě 

z lásky k Bohu. Protože ví, že to všechno je předem vykoupeno. Ne materiálním ziskem, slávou nebo jinými 

pomíjivými odměnami. Jde o něco mnohem trvalejšího – radost ze samého Boha. 

Přeji vám tedy mnoho radosti – a nejen při čtení této knihy.  

Gabriela Brožová  
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Zlatíčka, 

prázdniny a letní putování nám sice pomalu končí, 

ale abychom nevyšli ze cviku, připravili nám páni faráři 

a jejich přátelé hned několik dalších příležitostí 

k výletování. Třeba hned na začátku září poutě ke kostelíčku. Víte vůbec, odkud a kudy se vydat? Děti 

z našeho obrázku se taky rozhodly vyrazit, ale nejspíš budou potřebovat poradit, kterou cestu zvolit … 

Příjemné chvilky s Tamtamem  

 

 

 

 

1. Pomozte dětem najít správnou 

cestu ke kostelíčku!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sluníčko vytvořilo dětem a jejich  

kamarádům během výletu pěkné stíny 

na cestu. Dokážeš je správně přiřadit?  
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VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNKY 

 

Přesto, že tradiční Svatojánské slavnosti se letos nekonaly, farníci se rozhodli patrona svého kostela 

v Losinách oslavit farním dnem a setkáním nazvaným Velkolosinské „SvatoJánky“ jinak aneb Den se svatým Janem 

v neděli 21. června. Bohatý program a přátelské setkání na farní zahradě si účastníci velmi pochvalovali. Duchovně 

mohli farníci vstoupit do oslav již v sobotu 20. června v kostele při Večeru chval. 
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POUŤ K CYRILU A METODĚJOVI V LOUČNÉ NAD DESNOU 
 

I v Loučné nad Desnou farníci oslavili patrony 

loučenského kostela, sv. Cyrila a Metoděje. Slavnost byla 

zahájena mší svatou a zvoněním kostelních zvonů. 

Následoval bohatý kulturní program, z něhož si každý určitě 

vybral to své…  

Tvořivé dílničky pro děti i dospělé 

Ukázky historických tanců 

Bubnování s Bobinou 

Sousedský piknik 

Zábavná stezka 

Cimbálová muzika 

Celé příjemné setkání ukončilo letní kino Láska 

pohádkou Zakleté pírko. 

Andrea Chlebaňová, pastorační asistentka 

farnost Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín 
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Moc zdravím po prázdninách a ještě jednou přeji 

požehnaný nový školní rok. Doufám, že jste všichni občerstvení a 

plní elánu. Opět přináším pár informací, pro které je v ohláškách 

omezené místo.  

Jako každý rok prosím rodiče, aby přihlásili své 

děti do náboženství. Připomínám, že k nám do Šumperka 

se mohou přihlásit i přespolní, pokud jim to z nějakých 

důvodů lépe vyhovuje. Je opravdu na rodičích, aby děti 

nejen povzbudili, ale i vysvětlili, že náboženské vzdělávání 

je pro nás povinností, ke které se hlásíme při křtu. Sice nám 

v minulém školním roce udělala čáru přes rozpočet 

pandemie, ale vyučování náboženství je tu zase, a prosím, 

abyste na to mysleli. Děti ať se hlásí na místě přímo 

u katechetů. V Šumperku nabízíme termíny uvedené 

v tabulce. 

Samozřejmě, po domluvě s rodiči a žáky, mohou 

ještě nastat nějaké posuny. Je ale lepší, když jsou časy 

dopředu dány a berou se v potaz při plánování ostatních 

aktivit.  

Doba koronaviru způsobila, že naše plány mnohdy 

vzaly za své, některé akce musely být zrušené, některé 

posunuté.   

Nekonala se naše děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání do katedrály. Další je naplánovaná 

na sobotu 24. dubna 2021. Už dnes si to poznačte do svých diářů.  

Za několik dnů, v sobotu 12. září se bude konat v náhradním termínu arcidiecézní pouť k sv. Janu 

Sarkandrovi. Jelikož letos prožíváme velké kulaté výročí 400 let od jeho mučednické smrti a 25. výročí jeho 

svatořečení, jsme zvlášť srdečně zváni otcem arcibiskupem do Olomouce. Slavná mše svatá tam začne v 10.00 hod. 

My ze Šumperka máme  do Olomouce velmi dobré vlakové spojení, a tak účast na oslavě můžeme spojit také 

s výletem za památkami či kulturou. Jen je třeba chtít a naplánovat si to… 

4. října se mělo konat v Přerově celodiecézní setkání pastoračních rad farností. I tady si pandemická 

situace vyžádala změnu: jednalo by se totiž o příliš početné setkání. Proto bylo rozhodnuto, že bude rozdělené na více 

menších, vždy jen pro několik děkanátů. Setkání rad našeho děkanátu (spolu se Šternberkem, Zábřehem a Svitavami) 

bude v úterý 27. 10. v 17:00 v Katolickém domě v Zábřehu. Jedná se o večer před státním svátkem, což se zdá být 

výhodou, protože účastníci nebudou muset jít další den ráno do práce. Zváni jsou všichni členové pastoračních 

a ekonomických rad a z farností, kde takové rady nejsou, aspoň tříčlenná delegace farníků. Cílem setkání je 

povzbudit, inspirovat, nabídnout nové cesty. Zkušenost ostatních je osvědčenou formou k oživení pastorace 

ve farnostech. Setkání potrvá zhruba 3,5 hodiny a bude mít tři bloky: Farnost jako místo evangelizace a misie, 

Farnost jako místo života a služby a Farnost jako místo pro rozvoj rodin a povolání. Každý blok začne krátkou 

prezentací aktivit na úrovní diecéze, pak bude následovat sdělení dobrých zkušeností místních a osobní svědectví, 

na konec bude prostor pro dotazy či diskuzi. Samozřejmě bude připraveno také občerstvení.  Moc srdečně zvu, 

i když osobně tam asi nebudu moci být, protože tu dobu budu s největší pravděpodobnosti trávit v lázních. Dost mě 

to ale mrzí… Tím větší to bude ale úkol pro samotné farníky, aby si z toho setkání odnesli nový elán a nápady 

pro svou službu.  

Pandemie způsobila nemalé zmatky i pokud jde o návštěvy a o pastoraci nemocných v nemocnici. Bolestně 

to pociťují hlavně příbuzní nemocných. Právě před několika dny jsem se setkal se situací, kdy se sestra těžce 

nemocné, umírající ženy s ní nemohla před smrtí (kvůli covidovým opatřením) ani rozloučit, a těžce to proto nesla. 

My kněží ale máme k nemocným vždy přístup a můžeme je navštívit, musí to být ale nahlášeno předem, nejlépe 

skrze nemocničního kaplana. V šumperské nemocnici od července nastala změna, pokud jde o tuto službu. Naše 

kaplanka paní Lenka Topolánová nás opustila, protože se spolu s rodinou odstěhovala na jih Moravy. Na její místo 

nastoupily dvě osoby, každá na půl úvazek: jáhen František Klíč z Rapotína a paní Pavlína Pospíšilová z Nového 
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Malína. Kontakt na ně zůstává stejný (606 044 869) a také nemocní jsou při nástupu do nemocnice jako předtím 

informováni o možnosti návštěvy nemocničního kaplana. Pokud chcete, aby kněz navštívil někoho z vašich 

příbuzných, zavolejte buď přímo nám, nebo kaplanovi do nemocnice. Vždy to nějak zorganizujeme.  

Na závěr připomínám, že existují internetové stránky farnosti Šumperk (kde najdete i informace o dění 

v celém šumperském děkanátu) a také facebooková stránka: www.facebook.com/farnostsumperk, kde najdete farní 

ohlášky a jiná sdělení.  

Přeji požehnané dny. P. Slawomir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z V E M E N A  

P O U Ť  S V.  MI C H A ELA  A R CH A ND Ě LA 

V  R EJ C HA RT I C Í C H  
 

sobota 26. září 2020 

15.00. hod. poutní mše svatá v kostele 

 
Následuje kulturní program v obci – program na plakátcích. 
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

Ohnivý meč 

San Giovanni Rotondo bylo v té době neznámým místem. Dlouholetý starosta městečka Francesco Morcaldi, 

který byl od roku 1918 přítelem otce Pia, mi vyprávěl: „Naše město bylo tehdy malé, a protože neexistovaly pořádné 

silnice ani dopravní prostředky, bylo prakticky odříznuté od světa. Podmínky k životu byly velice primitivní. Chybělo 

osvětlení, pitná voda i základní hygienická zařízení. Mnoho rodin bylo nuceno žít společně s domácími zvířaty 

v tmavých dírách pod úrovní silnice, bez vzduchu a slunce. Infekční nemoci měly na svědomí mnoho obětí. Navíc 

byly častým jevem loupeže a krevní msta, což místní lidi velice tížilo.“ 

Otec Pio dostal v klášteře na starost vést duchovně chlapce, kteří studovali, aby se mohli stát řeholníky, a také 

zpovídal v místním kostele. Chlapců v koleji bylo málo, takže mu zbývalo mnoho volného času, který využíval 

k modlitbě v kostele. 

Když 5. srpna 1918 zpovídal své studenty, měl mystický zážitek, který svému duchovnímu vůdci popsal 

následovně: „Během zpovídání se mě zmocnil velký strach při pohledu na nebeskou bytost, která se představila zraku 

mého rozumu. V ruce držela zbraň ve tvaru dlouhé čepele. Hrot byl velmi ostrý a zdálo se, že z něj vychází oheň. 

Bytost vrhla tuto zbraň vší silou na mou duši. Zasténal jsem, cítil jsem, že zemřu. Chlapce, kterého jsem zpovídal, 

jsem musel poslat pryč, protože jsem se cítil zle a neměl jsem sílu pokračovat. Toto martyrium trvalo bez přestávky 

až do rána 7. srpna. Po celou tu dobu jsem nevýslovně trpěl. Cítil jsem, jako by mi trhali vnitřnosti. Od toho dne jsem 

cítil smrtelné zranění. V hloubi duše stále cítím otevřenou ránu, která mi způsobuje neutuchající bolest.“ 

Bolest způsobená tímto mystickým zážitkem trvala až do 20. září. V jistých chvílích byla natolik 

nesnesitelná, že mladý řeholník toužil zemřít. Svému duchovnímu vůdci v těch dnech napsal: „Rána je tak bolestivá, 

že by to stačilo k tomu, abych umřel víc než tisíckrát. Ó, můj Bože, proč neumřu! Jsi snad tak krutý, že zůstáváš 

hluchý k volání trpícího a nedáš mu útěchu? Odpusťte, otče, jsem úplně bez sebe, nevím, co mluvím... Ta bolest 

ve mně vyvolává zuřivost proti mé vůli.“ 

 

„Cítil jsem, že zemřu…“ 

Rány, které se 5. srpna projevily mystickou formou, se zviditelnily 20. září. Tuto neuvěřitelnou 

událost popsal otec Pio takto: „Po slavení mše svaté jsem seděl na kůru, když mě přepadla strnulost podobná 

příjemnému snu. Všechny moje vnitřní a vnější smysly i duševní schopnosti se nacházely ve stavu nepopsatelného 

pokoje. Zatímco jsem byl v tomto stavu, spatřil jsem před sebou tajemnou bytost, podobnou té, kterou jsem viděl 

večer 5. srpna, s tím rozdílem, že tato měla krvácející ruce, nohy a bok. Její pohled mě vylekal. Prožíval jsem 

nepopsatelné pocity. Cítil jsem, že zemřu, a byl bych skutečně zemřel, kdyby nezasáhl Pán, který zachytil srdce, 

které mi poskakovalo v hrudi. 

Když tajemná postava odešla, měl jsem proražené ruce, nohy a bok a kapala mi z nich krev. Představte si tu 

trýzeň, kterou jsem zakusil a kterou prožívám denně, neustále. Z rány na srdci mi neustále vytéká krev, zejména 

od čtvrtka do soboty. Bojím se, že vykrvácím a zemřu, pokud Pán nevyslyší můj nářek a neodejme mi ty rány. Ať mi 

nechá bolest a utrpení, ale ať odstraní ta vnější znamení, která jsou pro mě nepopsatelným a nesnesitelným ponížením 

a zahanbením.“ 

Ze svědectví spolubratrů, kteří v té době žili v San Giovanni Rotondo, je zřejmé, že když se u otce Pia objevila 

stigmata, s velkou námahou se přesunul z kůru do své cely, která v té době nesla číslo pět, a na chodbě po něm zůstaly 

krvavé skvrny. Jakmile přišel do své komůrky, snažil se zastavit krvácení tím, že si obvázal ruce i nohy a rány si ucpal 

pomocí hadříků. 

Obvázané ruce však neunikly pozornosti spolubratrů a představený kláštera otec Paolino chtěl vědět,  

co se mu stalo. Otec Pio mu tedy musel rány ukázat. Otec Paolino okamžitě informoval provinciála, který nařídil, 

aby skutečnost až do jeho příchodu drželi v tajnosti. I on prozkoumal rány, a protože nevěděl, co si počít, napsal 

dopis generálnímu představenému, v němž mimo jiné uvedl: „Nejsou to skvrny nebo otisky, ale skutečné rány, které 

prorazily ruce a nohy. Rána na boku je opravdu otevřená a neustále z ní vytéká krev nebo krvavá tekutina.“ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Navzdory striktní rezervovanosti otce Pia a obezřetnému mlčení jeho představených se zpráva 

o „stigmatizovaném bratru“ brzy rozšířila. Nejdřív v Apulii, potom v celé Itálii a také v zahraničí, což mělo 

za následek, že začali přicházet poutníci, kteří chtěli vidět zvláštní úkaz na vlastní oči. Také to spustilo polemiku 

mezi těmi, kteří ihned hovořili o zázraku, a těmi, kteří zázrak popírali, aniž by sami cokoli viděli. 

Dorazili první novináři a došlo též k prvním obrácením a prvním „zázrakům“, které byly připisovány 

modlitbě „stigmatizovaného světce“. Představení kapucínů proto cítili nutnost nařídit lékařské přezkoumání 

zvláštních ran, aby mohli reagovat na útoky namířené proti otci Piovi, ale také proti celé komunitě v San Giovanni 

Rotondo, kterou obviňovali ze spoluviny na „podvodu“. 

 

Přicházejí lékaři 

Prvním lékařem, který prozkoumal stigmata otce Pia, byl profesor Luigi Romanelli, primář státní nemocnice 

ve městě Barletta. Na pokyn provinciála navštívil otce Pia ve dnech 15. a 16. května 1919. Ve své zprávě mimo jiné 

napsal: „Rány na rukou jsou pokryté blánou tmavočervené barvy, bez krvácení, bez otoku a zánětu v okolní tkáni. 

Jsem přesvědčený, řekl bych, že mám téměř jistotu, že tyto rány nejsou jen na povrchu, protože když přiložím palec 

na ránu v dlani a ukazováček na hřbet ruky a přitlačím, zřetelně cítím, že uprostřed je prázdný prostor. 

Rány na nohou jsou stejného rázu jako ty na rukou. Na boku jsem pozoroval zřetelný řez, souběžný se žebry, 

dlouhý sedm nebo osm centimetrů. Měkká tkáň je poškozená. Jako u všech ran na hrudním koši není možné zkoumat 

nitro samotné rány, proto je velmi těžké posoudit, kam až rána sahá a jaký směr má dutina. Rána silně krvácí a jedná 

se o tepennou krev.“ 

O dva měsíce později, 26. července, přijel navštívit otce Pia do San Giovanni Rotondo profesor Amico 

Bignami z oddělení lékařské patologie univerzity v Římě, kterého poslali církevní představení. 

Jeho vyšetřování trvalo týden. Bignamiho zjištění se nelišila od postřehů profesora Romanelliho, přičemž 

vyjádřil svůj hluboký obdiv ke stigmatizovanému knězi. Ale protože měl pozitivistickou formaci a byl přesvědčený 

ateista, jeho závěry korespondovaly s jeho teoriemi. Uvedl, že podle něj se stigmata začala vytvářet jako „patologické 

změny (mnohočetná neurotická nekróza pokožky), přičemž – možná z důvodu nevědomé sugesce nebo kvůli použití 

chemického prostředku, například jódové tinktury – se přeměnila ve skutečné rány“. Proti těmto prohlášením se ozval 

profesor Romanelli, který opětovně navštívil otce Pia a vypracoval novou zprávu, v níž slovo za slovem vyvracel 

Bignamiho teorie.  

Dlouhé a důsledné zkoumání vykonal společně s profesorem Romanellim i lékař Giorgio Festa, který později 

publikoval o tomto fenoménu knihu s názvem Tajemství vědy a světla víry. Festa rovněž odmítl hypotézy profesora 

Bignamiho a uvedl: „Ať už rány vznikly jakýmkoli způsobem, musely by se přirozeně vyvíjet buď směrem 

k zahojení, nebo k nějaké podobě nekrózy, která by vznikla zcela určitě, protože nelze zamezit přístupu 

choroboplodných zárodků.“ 

Proti profesoru Bignamimu se obrátil i pokus, který on sám nařídil vykonat. Známý vědec tvrdil, že kdyby 

otci Piovi na týden zakázali koupat rány v jódu, zacelily by se. Pokus vykonali s veškerou důsledností. Po osmi dnech 

nejen že se rány neuzavřely, ale krvácely jako nikdy předtím. Otec Paolino z Cascalenda, jeden ze tří svědků, napsal: 

„Když otci osmého dne odstranili obvazy a sloužil mši svatou, z rukou mu kapalo tolik krve, že jsme mu museli 

podávat kapesníky, aby si je osušil.“ 

 

Hádanka zvaná Gemelli 

Ihned po návštěvě profesora Bignamiho přijel do San Giovanni Rotondo také otec Agostino Gemelli, 

zakladatel slavné Katolické univerzity Nejsvětějšího srdce. Po své návštěvě se otec Gemelli vyjádřil negativně 

ohledně otce Pia a jeho stigmat, přičemž jeho názor měl nemalý dopad na hodnocení kapucína z Pietrelciny 

v katolickém i sekulárním prostředí. Od té doby, kdykoli byla řeč o otci Piovi, ať už v knihách, článcích, rozhlasových 

či televizních pořadech, vždycky padla zmínka: „Ale otec Gemelli je proti.“ 

Otci Gemellimu bylo v roce 1920 teprve dvaatřicet let. Byl konvertita, vystudoval medicínu, specializoval 

se na psychologii a všeobecně požíval velké vážnosti. Protože byl lékař, psycholog a řeholní kněz, zdálo se, že je tím 

nejpovolanějším člověkem, který může důvěryhodně posoudit mystický jev takového rázu. Problém byl v tom, že on 
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sám stigmata otce Pia ani nespatřil, takže neměl k čemu se vyjadřovat. Stal se však přesný opak. Dodnes není jasné, 

proč to udělal, ale svůj úsudek vyslovil a tím se dopustil závažného omylu, který mu historie nikdy neodpustí. 

Otec Gemelli přijel do San Giovanni Rotondo dne 18. dubna 1920. V návštěvní knize kláštera se v uvedený 

den nachází jeho podpis. Provázela ho Armida Borelliová, velmi známá osobnost katolického světa. Byla 

zakladatelkou ženské větve Katolické akce a pomáhala otci Gemellimu při zakládání Katolické univerzity 

Nejsvětějšího srdce. 

O této návštěvě a jejím průběhu existuje písemné svědectví otce Benedikta ze San Marco in Lamis, který byl 

jejím očitým svědkem: „Na to, co zde píši, si vzpomínám s největší jistotou, jako by to bylo včera, a mohu to stvrdit 

i přísahou. Otec Gemelli napsal provinciálovi kapucínů otci Pietrovi, že chce navštívit San Giovanni Rotondo. Otec 

Pietro mu odpověděl, že pokud má v úmyslu přijet jako vědec, aby zkoumal otce Pia, potřebuje na to zvláštní povolení 

od představených v Římě. Gemelli však odpověděl, že ho přivádějí pouze osobní a duchovní důvody. 

Protože jsem toho dne byl sám ve Foggii a měl jsem odtud jet rovněž do San Giovanni Rotondo, otec Pietro 

mi dal přečíst Gemelliho odpověď (byla to jen pohlednice). Požádal mě, abych počkal do druhého dne a doprovodil 

váženého kněze.  

Gemelli přijel večer a neprojevil přání, že by chtěl navštívit otce Pia jako lékař. Druhého dne jsme tedy spolu 

s generálním vikářem, s otcem Gerardem, sekretářem provincie Foggia a františkánským kvardiánem doprovázeli 

otce Gemelliho a Armidu Barelliovou do San Giovanni Rotondo. Barelliová požádala o rozhovor s otcem Piem a 

zeptala se v mé přítomnosti, jestli Pán požehná nově založené Katolické univerzitě. Otec Pio odpověděl 

jednoslabičně: ‚Ano.‘ 

Následujícího dne mě tato slečna začala přemlouvat, abych otci Gemellimu dovolil podívat se na rány otce 

Pia. Odpověděl jsem, že to nemohu udělat, protože mi provinciál jasně řekl, abych otce Pia takovému trápení 

nevystavoval. Gemelli si přece nevyřídil povolení v Římě a krom toho ostatně prohlásil, že sem s tímto úmyslem 

nepřijel. I když Barelliová opakovaně velmi naléhala, nemohl jsem jí odpovědět nic jiného, než že to není možné. 

Když Gemelli konečně upustil od záměru prohlédnout si stigmata, požádal o osobní rozhovor s otcem Piem. 

Ten se uskutečnil v sakristii a trval jen pár minut. Byl jsem v rohu místnosti a měl jsem dojem, že otec Pio byl při 

loučení s ním poněkud rozmrzelý.“ 

Z tohoto svědectví je zřejmé, že Agostino Gemelli stigmata otce Pia ani nespatřil. Navzdory tomu 

se o několik měsíců později rozneslo, že sepsal „strašnou zprávu.“ Ale po této zprávě není ani stopy, i když ji všichni 

citují. Jeho „zpráva“ byla důvodem ke vzniku nejrůznějších polemik, které trvaly celé roky. 

Gemelli neustále tvrdil: „Byl jsem pověřen představiteli církve, není třeba říkat kterými, abych provedl 

vyšetření. Dotyčným církevním představitelům jsem svou zprávu odeslal.“ Při jiné příležitosti poznamenal: „Pečlivě 

jsem vyšetřil otce Pia a jeho stigmata. U vyšetření byl přítomen i sám otec provinciál.“ 

Z historického hlediska nejsou tvrzení otce Gemelliho podložena žádnou dokumentací. Neví se tedy jak, 

kde a kdy měl vyšetřit otce Pia a jeho stigmata, je-li potvrzené, že do San Giovanni Rotondo přijel jen jedenkrát. 

Jeho negativní posudek proto nemá žádnou hodnotu. 

 

Poslední kontrola 

15. prosince 1924 požádal doktor Giorgio Festa církevní představené o svolení, aby mohl znovu klinicky 

vyšetřit stigmata otce Pia, ale nedostal ho. Stigmata ale přesto ještě jednou vyšetřil, a to 5. října 1925. 

Toto neplánované vyšetření se uskutečnilo během chirurgického zákroku, při kterém otci operovali kýlu. 

Ve své knize Tajemství vědy a světla víry doktor Festa napsal: „Čekal jsem, až se otec Pio vrátí z kostela. 

I to ráno 5. října celebroval mši svatou v malém klášterním kostelíku. Zpovídal, odsloužil zpívanou mši, žehnal lidem, 

modlil se a až když to všechno skončil, přišel kolem dvanácté do kláštera. 

Viděli jsme ho přicházet pomalým krokem. Byl bledý a zmožený, rány spolu s kýlou mu působily bolesti. 

Když ke mně přišel, řekl mi: ‚Milý doktore, svěřuji se ti do rukou, ale nechci, abys mě uspal.‘ Moje odborné námitky 

se míjely účinkem. Zůstal pevně rozhodnutý a ujistil mě, že se během operace ani nehne a bude ležet tak, jak ho 

položíme. A dodal: ‚Kdybys mě uspal, dokázal by ses zdržet a nezkoumat moje rány, které už jsi jednou prohlížel?‘  
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‚Ne, otče,‘ odpověděl jsem upřímně. ‚Řekl bych dokonce, že by to bylo to první, po čem bych toužil,  

a po tak dlouhé době bych si to neuměl odepřít.‘  

‚Vidíš tedy, že mám důvod odmítnout narkózu. Mně sice zatím nikdo nezakázal, abych tobě nebo někomu 

jinému dovolil rány prohlédnout. Vím ale, že ten příkaz dali mým představeným, a je mou povinností jednat tak, aby 

byl dodržován. Proto chci během operace zůstat při vědomí, abych měl vládu nad svými skutky i vůlí.‘ 

Jak se dalo předpokládat, navzdory síle ducha, kterou otec Pio během krátké operace (hodinu a tři čtvrtě) 

projevil, zhroutil se a opakovaně ztratil vědomí. Jednu z těch chvil jsem využil a bez jeho vědomí jsem vyšetřil 

stigmata, která jsem měl možnost zkoumat již před pěti lety a která i dnes měla stejný charakter, jak jsem jej popsal 

ve svých předešlých zprávách.“ 

 

„To nejsou medaile“ 

Doktor Festa byl posledním lékařem, který vědecky zkoumal stigmata otce Pia. Mnoho dalších lidí je však 

vidělo i později. Otec je ukrýval pod polovičními rukavicemi. Během slavení mše svaté však rukavice často odkládal, 

takže tajemné rány mohli vidět všichni. Mimo to je neustále vídali spolubratři, kteří mu pomáhali při osobní hygieně. 

Otec Alberto D´Apolito, řeholník, který byl otci Piovi velmi blízko a kterého jsem měl možnost dobře poznat, 

mi jednou řekl: „Stigmata otce Pia jsem viděl mnohokrát. Už jako chlapec jsem byl velmi zvědavý. Když jsem měl 

možnost držet otce Pia za ruku, často jsem mu stáhnul poloviční rukavice, abych si mohl prohlédnout krvácející rány. 

Když byl otec starý a nedokázal se už postarat o osobní hygienu, opakovaně jsem mu myl nohy a dobře jsem si mohl 

prohlédnout i rány na nich.“ 

Otec Pellegrino ze Sant´Elia, další mnich, který byl otci Piovi dlouho nablízku, mi řekl: „Často jsem měl 

možnost vidět rány na rukou otce Pia. Byla to hluboká rána uprostřed dlaně, pokrytá krvavými strupy. Co se týče 

rány na boku, tu jsem měl možnost vidět jen jednou, v roce 1958. Otci Piovi upadl knoflík od košile, kterou nosil, 

a poprosil mě, abych mu ho přišil. Byl proto nucen se svléknout. Rána na boku byla dlouhá šest až sedm centimetrů 

a široká tak dva tři centimetry. Zdála se mi velmi hluboká, ale tenkrát nekrvácela.“ 

Angelo Battisti, který byl duchovním synem otce Pia a dlouholetým správcem nemocnice Casa Sollievo, 

měl to štěstí, že stigmata vídal zblízka a opakovaně. „Ministroval jsem otci při mši svaté více než šestsetkrát,“ 

vyprávěl mi. „Často odkládal poloviční rukavice a tehdy věřící viděli rány; já, který jsem byl nablízku, jsem si je 

mohl prohlédnout detailně. 

Někdy mi ty poloviční rukavice dal podržet a po skončení mše jsem mu je v sakristii vrátil. Než si je navlékl, 

dovolil mi políbit mu ruku, občas i dlaň. Měl je z obou stran pokryté sraženou krví, z níž vycházelo živé světlo, jako 

by byla pokrytá brilianty. 

Jednoho nedělního večera jsem provázel otce Pia do zahrady. Následujícího dne bylo 20. září, výročí objevení 

stigmat. S jistými rozpaky jsem otci blahopřál. On se rozplakal a řekl mi: ‚Synu můj, to nejsou medaile. Jsi první, 

kdo je má v hluboké úctě.‘ 

Nevím, proč to tehdy řekl. Možná, aby mi pomohl pochopit, že nemají být chápána jako nějaká ozdoba, 

ale jako znamení, které má obracet pozornost lidí ke Kristu. Jedno je jisté, že o rány pečoval. Opakovaně jsem ho 

viděl, jak si velmi pečlivě myl prsty, které vyčnívaly z polovičních rukavic.“ 

 

Nový div 

Více než padesát let zůstaly jeho rány otevřené, krvácely a neměnily se. Nikdy se v nich neobjevila odumřelá 

tkáň nebo zánět, nezapáchaly. Nehojily se, netvořily se jizvy, neprobíhaly žádné patologické změny, což bylo 

v příkrém rozporu s přírodními zákony. Pro lékařskou vědu zůstala stigmata nerozluštitelným tajemstvím. 

Po jeho smrti rány zmizely a nezanechaly jedinou jizvu. Tato skutečnost překvapila všechny, kteří s otcem 

Piem žili. Nenacházeli pro to žádné vysvětlení. Kůže na rukou, na nohou, i na boku, v místech, kde předtím byly 

rány, byla po smrti stejná jako na jiných částech těla. Nezůstaly po nich ani žádné jizvy. 

Až později lékaři vysvětlili, že se ve skutečnosti stal další zázrak. Je známo, že po každé hluboké a trvalé 

ráně s poškozením tkáně zůstává po zahojení nesmazatelné znamení – jizva. Pokud to u otce Pia nenastalo, znamená 
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to, že došlo k „regeneraci“ poškozené tkáně, že se znovu „vytvořilo“ maso na místech, kde chybělo – například 

v otvorech po ranách, což byl další velký a tajemný zázrak. 

Spolubratři otce Pia se však zalekli. Posmrtnou událost se snažili udržet v tajnosti. A tak tělo otce Pia vystavili 

i s polovičními rukavicemi, které nosíval, aby skryl rány na rukou. Ale na jeho rukou už nebylo co skrývat, poloviční 

rukavice byly vlastně podvodem. Jeden řeholník se dokonce obával možného „zneuctění“ otce Pia a celého řádu, 

pokud by se rozneslo, že stigmata zmizela, a proto raději tvrdil, že viděl rány na otcových rukou i po jeho smrti. 

Nepřátelé otce Pia, kteří ho pronásledovali a nikdy nevěřili, že měl stigmata, toho využili, aby zopakovali 

své přesvědčení. Jeden z nich pronesl nad ostatky otce Pia se zkříženýma rukama v rukavicích: „Pokud neměl 

stigmata, tak proč nosil rukavice?“ 

Až když lékaři uvedli, že zmizení ran bylo další pro vědu zcela nevysvětlitelnou skutečností, i nepřátelé otce 

Pia začali připouštět, že jejich tak kritizovaný spolubratr byl možná přece jenom světec. 
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