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Drazí čtenáři, zdravím z Hanušovic.  

K dušičkovému měsíci listopadu vše 

podstatné samozřejmě už víme, přesto bych rád 

přidal krátkou myšlenku. 

Stalo se to v jednom bavorském městě, 

kde městské autobusové linky převážely lidi, jak 

už to tak bývá. Jeden autobus jezdil na zastávku, 

která se jmenovala „Na hřbitov“. Lidé léta 

využívali tento spoj a jezdili jím… kam jinam než 

na hřbitov. Až jednou přišla na městský úřad 

petice (jak už to tak bývá), aby byl upraven název 

linky „Na hřbitov a zpět“. Samozřejmě, že se nad 

touto historkou pousmějeme, přesto je v ní něco 

k zamyšlení.  

Na hřbitov chodíme, hroby našich 

zesnulých opatrujeme, přidáváme modlitbu,  

a to nejen v dušičkovém období, ale i během 

celého roku. Praktikujeme jeden z milosrdných 

skutků lásky – modlit se za živé a za zemřelé. 

K tomu patří taky i naše vděčnost vůči drahým 

zesnulým. Hřbitov je místem, kde se učíme volit 

správné hodnoty, ty věčné. „Terezie, všechno 

rychle pomíjí, zůstává jen Bůh,“ říkával své dceři 

sv. Terezii z Avily její otec. Zatím jsme se ale 

ze hřbitova vždy vrátili. Zatím.  

Stará pravda, jak říká jeden hřbitovní 

nápis, ale zní: „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme 

my, budete i vy.“  Žádný strašák - prostě pravda. 

Proto k našemu duchovnímu životu patří i cvičení 

dobré smrti - prosba o dobrou, šťastnou hodinku 

smrti. Tato prosba je i součástí modlitby Zdrávas 

Maria: „Pros za nás, hříšné, nyní i v hodinu smrti 

naší.“  

Závěrem vzpomínka na jednoho 

zemřelého farníka. Bylo to v mé bývalé farnosti, 

po mši sv. někteří farníci postávali u kostela. 

Ke dvěma pánům jsem se přidal i já a slyším 

od jednoho, jak říká tomu druhému: „Sousede, 

musím s Vámi aspoň v neděli promluvit.“ 

Já stojím a přemýšlím – proč mu říká „sousede“? 

Vždyť jeden je z Tučína a druhý z Prusínek. 

Pánové se pousmáli a hlásí, že na hřbitově mají 

hroby vedle sebe, tak už jsou sousedé (oba 

sousedy jsem nakonec pohřbíval).  

Zatím je to na hřbitov a zpět, ale přejme si  

a vyprošujme, aby to jednou bylo na hřbitov  

a do nebe.  

P. Artur Górka 

1. listopad slavnost Všech svatých 

2. listopad vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

3. listopad sv. Martina de Porres, řeholníka 

4. listopad památka sv. Karla Boromejského,  

biskupa 

6. listopad sobotní památka Panny Marie 

7. listopad 32. neděle v mezidobí 

9. listopad svátek posvěcení lateránské baziliky 

10. listopad památka sv. Lva Velikého,  

papeže a učitele církve 

11. listopad památka sv. Martina Tourského,  

biskupa 

12. listopad památka sv. Josafata,  

biskupa a mučedníka 

13. listopad památka sv. Anežky České, panny 

14. listopad 33. neděle v mezidobí 

15. listopad sv. Alberta Velikého,  

biskupa a učitele církve 

16. listopad sv. Markéty Skotské 

17. listopad památka sv. Alžběty Uherské,  

  řeholnice 

18. listopad posvěcení římských bazilik svatých 

apoštolů Petra a Pavla 

20. listopad sobotní památka Panny Marie 

21. listopad slavnost Ježíše Krista Krále 

22. listopad památka sv. Cecílie,   

  panny a mučednice 

23. listopad sv. Klementa I, papeže a mučedníka 

24. listopad památka sv. Ondřeje Dung-Laca, 

kněze, a druhů, mučedníků 

25. listopad sv. Kateřiny Alexandrijské,  

  panny a mučednice 

27. listopad sobotní památka Panny Marie 

28. listopad 1. neděle adventní 

30. listopad památka sv. Ondřeje, apoštol 
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KNIHY MAKABEJSKÉ:  

BOJ O SVOBODU 
 

Střet různých kultur, tradic, náboženství je vždy dramatický. V dějinách Izraele najdeme období, kdy židé 

museli tvrdě zápasit o zachování vlastní identity tváří tvář řecké kultuře, která pronikala na jejich území. 

O tomto boji za politickou, ale také náboženskou svobodu čteme v knihách Makabejských.    

SOUBOJ KULTUR 

Knihy Makabejské zachycují a komentují určitou část dějin židovského národa. Abychom je mohli dobře číst a 

pochopit, musíme se nejprve krátce seznámit s historickým kontextem, který předchází událostem, o nichž knihy 

pojednávají.  

Začneme u postavy Alexandra Velikého. Tento významný makedonský dobyvatel si podrobil velkou část tehdejšího 

světa a pod jeho říši spadal i Jeruzalém a území obydlené židy. Po jeho smrti (323 př. n. l.) je říše roztříštěna na více 

částí. Jeruzalém se dostává do správy egyptských Ptolemaiovců, kteří s velkou mírou náboženské svobody panují 

více než jedno století. Nicméně roku 198 je kenaanské území dobyto Seleukovci, kteří s sebou přinášejí helénskou 

kulturu. Roku 175 se vlády ujímá Antioch IV. Epifanés, který s čím dál větší tvrdostí zavádí řecké zvyky i mezi židy. 

Postupně tak v Jeruzalémě buduje „gymnasium“ (= tělocvičnu), chrámy řeckých bohů, a naopak je zakázáno slavit 

sabat nebo konat obřízku. Vrcholem jeho tlaku je postavení sochy boha Dia přímo v jeruzalémském chrámě, kterému 

helenizovaní kněží přinášejí jako oběti prasata, tedy pro židy nečistá zvířata. Tato naprosto jasná snaha vyhladit 

hebrejskou tradici a nahradit ji řeckou vzbudila hněv v srdcích mnoha židů, kteří zůstali věrni Hospodinu. Proto roku 

167 př. n. l. dochází k povstání, které je podle jednoho z vůdců nazváno makabejské. Povstání je úspěšné a vláda 

Seleukovců je nahrazena nejprve vůdci povstání (Juda Makabejský, Jonatán, Šimeon) a později Janem Hyrkánem, 

který zakládá dynastii tzv. Hasmonejců. Ta vládla až do převzetí moci Římany v roce 63 př. n. l.  

 

POSLEDNÍ KNIHY STARÉHO ZÁKONA 

Když otevřeme Bibli, najdeme v ní dvě knihy Makabejské. Mohlo by nás napadnout, že podobně jako jiné knihy SZ 

označené číslovkami (1 a 2 Sam; 1 a 2 Kr; 1 a 2 Par) i tyto knihy na sebe dějově navazují. Po jejich přečtení však 

zjistíme, že jde o dvě odlišné knihy psané jiným způsobem, které spolu netvoří žádný celek. Spojujícím prvkem je 

pojednání o událostech makabejského povstání. Knihy patří mezi nejmladší knihy SZ, 1 Mak vzniká okolo roku 100 

př. n. l. pravděpodobně v Jeruzalémě či okolí. 2 Mak byla sepsána řecky ještě o něco později, tedy v 1. stol. př. n. l. 

v Alexandrii. V naší Bibli jsou knihy řazeny na závěr SZ, protože vypráví o období, které těsně předchází 

novozákonním událostem.  

 

1. MAKABEJSKÁ – PŘÍBĚHY HRDINŮ 

První kniha Makabejská je souvislým vyprávěním o událostech, které vedly k makabejskému povstání, popisuje 

samotné povstání až po vládu Šimona Makabejského. Nejde o učebnici historie ani o kroniku událostí. Cílem knihy 

je z náboženského pohledu popsat, co se stalo. Vzpoura je nám představena jako boj za náboženskou svobodu a 

očistu Izraele od pohanských kultů. Také jako boj o zachování tradice předků – Tóru. Povstání začalo ve chvíli, kdy 

kněz Matatijáš odmítl obětovat pohanským bůžkům, zabil obětujícího kněze, rozbořil oltář a spolu se svými pěti syny 

utekl do hor, odkud vedl odboj. Nejvýznamnější postavou celého povstání je jeho syn Juda, který dostal přízvisko 

Makabejský (maqqaba znamená v aramejštině kladivo). Tomu se podařilo porazit helénské hodnostáře a v roce 164 

př. n. l. znovu posvětit jeruzalémský chrám. Tuto událost dodnes židé oslavují v rámci svátku Chanuka. Po smrti 

Judy, který padl v dalších bojích, přebírá vedení odboje jeho bratr Jonatán a poté další z bratří Šimeon. Kniha je 

vyprávěním o hrdinných skutcích, které byly vykonány. Pro nás je výzvou k boji za zachování naší víry a také 

k bdělosti nad ztrátou vlastní identity při střetu různých kultur.  

 

2. MAKABEJSKÁ – BŮH DÁVÁ SÍLU BOJUJÍCÍM 

Druhá kniha makabejská je zaměřena více teologicky. Vypráví příběhy hrdinů, kteří umírají pro svou věrnost Bohu 

a stávají se tak mučedníky. Mnohem větší důraz je kladen na chrám a na různé teologické myšlenky, které jsou 

zásadní i pro naši víru. Například zde najdeme vyprávění o tom, jak Juda Makabejský nechal konat oběti a vyzýval 

k prosebným modlitbám za zemřelé židy, kteří zhřešili. Najdeme zde náznaky proseb o přímluvu proroků, je zde 

rozvinut koncept stvoření světa ex nihilo (z ničeho), je zde podtržena hodnota mučednictví nebo například upevněna 

víra ve vzkříšení z mrtvých. Celkově nám kniha ukazuje, jak mocná je Boží ochrana a láska k těm, kdo mu zůstávají 

věrní.  
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Židovský svátek Chanuka 
 

Poté, co Juda Makabejský nechal vyčistit jeruzalémský chrám 

od model, proběhla slavnost znovuposvěcení chrámu. Konala 

se 25. dne měsíce kislevu a trvala 8 dní. První kniha 

Makabejská, která o tomto vypráví, nám sděluje, že Juda 

ustanovil svátek posvěcení chrámu, který má být radostnou 

oslavou této události. Tento svátek dostal později název 

Chanuka (= zasvěcení), někdy také nazván Svátek světel. 

Měsíc kislev obvykle připadá na období mezi listopadem a 

prosincem. Židé při tomto svátku předávají dárky dětem či 

potřebným a zapalují osmiramenný svícen - chanukiju. 

 
 

Citáty:  

„Množství lidí může být snadno zdoláno hrstkou, pro Nebe není rozdíl zachránit malým nebo velkým počtem.“  

(1 Mak 3,18) 

„Děti vzmužte se a statečně stůjte při Zákonu, protože v něm dojdete slávy (1 Mak 2,64) 

„Je radostné skonat lidskou rukou, když máme v Bohu pevnou naději, že jím budeme vzkříšeni. Pro tebe ale žádné 

vzkříšení k životu nebude.“ (2 Mak 7,14) 

„Oni spoléhají na zbraně a odvahu, my však spoléháme na všemohoucího Boha!“ (2 Mak 8,18) 

„To je přítel našich bratří, velmi se modlí za lid a svaté město. Je to Jeremiáš, Boží prorok.“(2 Mak 15,15) 
 

 
 

NAD CYRILOMETODĚJSKÝM 

          KALENDÁŘEM 2022 

 

Čtenáři Cyrilometodějského kalendáře dostali v minulém měsíci do svých rukou opravdu povedený dárek. 

Právě pročítám kalendář, který do velmi čtivé a kvalitní podoby uspořádal zkušený kolektiv autorů - Jan Paulas, 

Renáta Holčáková a Josef Pala. Zdeněk Jančařík tady vzpomíná na dvanáct osobností, které ho v životě oslovily, a 

známý český fotograf Karel Cudlín zde prezentuje svých dvanáct vybraných fotografií. Za pozornost rozhodně stojí 

kvalitní barevné fotografie z díla Otmara Olivy pro každý měsíc a čtenáři našeho děkanátu jistě uvítají fotografii 

oltáře na Vřesové Studánce z roku 2018. (V této souvislosti mě napadá, že by bylo dobré vědět, jak to s výstavbou 

kaple na tomto poutním místě pokračuje.) Titulní stránce přebalu vévodí fotografie detailu Olivova žezla, které 

vytvořil pro Fakultu sociálních věd UK v Praze.  

Kalendář obsahuje mj. památné dny roku 2022 a každý měsíc začíná kresbou Otmara Olivy z jeho věznění 

v komunistických věznicích, dále pak krátkou ukázkou poezie, připomenutím výročí narození či úmrtí významné 

osobnosti, zmínkou o tom, jak se nešťastně zamiloval estébák zatýkající faráře Toufara, vzpomínkou na výročí 

známých autorů či ukázkou z díla dříve zakázaných autorů. Čtenáři se tak dozví, jak 

sochař Otmar Oliva dostával z vězení své kresby nebo jak bohoslovec Vojtěch Kodet 

odzbrojil útočníka se samopalem či jak to vypadá, když jdou dva faráři na pivo. 

V závěru kalendáře pak čtenáři najdou schematizmus katolické církve, včetně 

zajímavých čísel o jednotlivých diecézích. Víte, že naše olomoucká diecéze byla 

založena již v roce 1063 a povýšena na arcidiecézi v roce 1777? A že má rozlohu 10 

018 km2, 1 376 000 obyvatel, 568 000 katolíků, 21 děkanátů, 418 farností, 338 kněží 

(z toho 92 řeholních) a 1275 kostelů a kaplí? 

Cyrilometodějský kalendář 2022 lze koupit v každém dobrém knihkupectví, 

v Šumperku např. v knihkupectví Duha na ul. Československé armády,  

a to za „baťovskou“ cenu 99,- Kč. 

Pavel Hýbl 
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        HANKA A KAMIL HEISEROVI 
 

 

 

V dnešním „křesle pro hosta“ jsme rádi přivítali manžele Hanku a Kamila Heiserovy.  Mnoha čtenářům 

právě je nemusíme představovat, protože patří mezi ty, kteří se rádi a obětavě zapojují ve farnosti či 

děkanátu do mnoha aktivit či programů určených pro druhé, i když jsou mnohdy sami vytížení.  Patří rovněž 

k dlouhodobým spolupracovníkům Centra pro rodinu a za šumperskou farnost byli aktuálně vysláni jako 

její zástupci na slavnostní bohoslužbu a informační schůzku o synodě, která se uskutečnila v olomoucké 

katedrále.  

 
Představovat vás asi moc nemusím, i přesto nám něco o sobě 

povězte (aktuálního):  

Hanka: Jmenujeme se Hanka a Kamil Heiserovi, bydlíme 

v Šumperku. Já jsem učitelka, Kamil je hasič (převážně 

v kanceláři) a aktuálně nám vyrostly všechny tři děti (21, 18, 

12). 

Patříte v naší farnosti/děkanátu k těm, co s ochotou přiloží 

ruku k dílu v různých oblastech. Co vás k tomu vede? 

Kamil: Moje žena je velmi aktivní, tak nemůžu stát opodál. 

Hanka: Já jsem ráda, když věci fungují a jsou hotové. A mám 

tu zkušenost, že nejlepší pomocníky najde člověk na konci 

svých paží. A těší mě, když věci fungují i ve farnosti. Naši 

farnost mám ráda, cítím se tady dobře… jako v rodině…  

a ve své rodině taky nemůže člověk žít s rukama v klíně. 

Kamil: Když jsme byli mladí, jezdili jsme na Manželská setkání jako pečovatelé hlídat děti. Měli jsme tenkrát 

zvláštní pečovatelská trička, na kterých byl slogan „Je lepší opotřebovat se než zrezivět.“ …asi se nám to dostalo 

do krve.  ☺ 

Je nějaký návod, jak překonat sám sebe, vystoupit ze svého kruhu a zapojit se do společného farního díla? 

Mnohdy sledujeme, že jsou aktivní stále ti samí, tak jak ostatní inspirovat, aby to zkusili také, že to má smysl? 

Hanka: Vnímáme, že spousta lidí ve farnosti je velmi akčních (teď např. mladé maminky, ale i mnozí další). Přesto 

jsou možná tací, kteří se obávají zapojit. Někdy přemýšlím, jak tyto lidi vtáhnout do dění, ale moc nevím… Třeba 

by pomohlo tyto ostýchavce osobně oslovit, ale jak je v davu identifikovat, to vážně netuším. 

Kamil: Bylo by fajn, kdyby se lidé sami přihlásili, že chtějí pro farnost něco udělat. 

Hanka: Máme v Šumperku vstřícné kněze, což nebývá úplná samozřejmost… žádné aktivitě nehází „klacky pod 

nohy“. Takže když někdo chce něco dělat a přijde i s vlastním nápadem, věřím, že bude vyslyšen. 

Když budeme konkrétní, zapojili jste se například společně s dalšími páry našeho děkanátu do služby lektorů 

snoubenců. Když odhlédneme od faktu, že budoucí páry mají více méně povinnost absolvovat přípravu na 

manželství, jak byste tuto nabídku určenou budoucím manželům popsali či zhodnotili? Je přínosná a na místě?  

Hanka: V přípravách snoubenců se angažujeme asi 10 let a pevně doufáme, že jsou přínosné, jinak bychom to 

nedělali. …a pokud ne, tak to obohacuje alespoň nás. ☺ 

Kamil: Býváme překvapeni, že v dnešní době internetu a záplavě informací o partnerství snoubenci nemají základní 

povědomí o principech soužití (např. o rozdílech mezi mužem a ženou). Snažíme se je tedy upozornit na úskalí, která 

je v manželství mohou potkat, aby nebyli zaskočení typickými problémy, které mají všichni, a chceme je povzbudit 

a motivovat, že manželství je to nejlepší pro muže a ženu. 

Hanka: Ráda bych ještě dodala, že v současné době nejsme na přípravy sami… pomáhají nám tři páry z Rudy, 

za které jsme velmi vděční. A možná že toto by mohla být výzva právě pro ostýchavce (z jakékoli farnosti), kteří by 

se rádi do této aktivity zapojili. 
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Centrum pro rodinu na farním středisku pořádá Manželské večery, kurz určený manželským párům, kterým 

jste v minulosti sami prošli, a nyní ho společně s manžely Valentovými moderujete. V čem vidíte přínos kurzu 

a jak se cítíte v nové roli? Proč by manželé podle vás měli kurz navštívit? 

Kamil: Je moc fajn, že tento kurz je určen pouze manželskému páru, který si své problémy probírá jen mezi sebou. 

Manželé nejsou nuceni nic říkat před ostatními, což by pro některé (i pro nás) mohlo být odrazující. Myslím si, že je 

to vhodné pro manžele, kteří už mají pár let společného soužití za sebou, a proto už mají co řešit. 

Hanka: Na Manželských večerech je moc hezké a určitě za mě i užitečné, že je to čas vyhrazený jen 

pro manžele…pro jejich vztah. Z vlastní zkušenosti vím, že doma bychom si jen pro sebe tři hodiny nevyhradili. 

V tomto kurzu je nás málo, což vůbec nevadí, proto role moderátorů není náročná. Spíš se snažíme účastníkům 

vytvořit příjemnou atmosféru, aby si to co nejvíce užili. 

Kamil: Proč by se kurzu měli manželé zúčastnit? Myslím, že při vzájemném povídání se mohou otevřít staré rány a 

staré zasunuté problémy, které si s sebou podvědomě neseme a které nás ovlivňují. Tady je prostor vše vyřešit a 

vyčistit a tím vztah posunout.  

V neděli 10. října 2021 byl zahájen ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu papežem Františkem tzv. synodální 

proces. Tomuto tématu jsou věnovány i další příspěvky v časopise. Vy jste se zúčastnili  - jako zástupci naší 

farnosti - informačního setkání v katedrále v Olomouci. Jak toto setkání probíhalo, co jste se dozvěděli a v čem 

spatřujete význam synody právě vy? 

Hanka: Vše bylo zahájeno mší sv., kterou sloužil o. Jan Graubner. Pak následovalo informační setkání, na kterém 

jsme se dozvěděli organizační záležitosti. 

Kamil: Ve farnosti by měly vzniknout pracovní skupinky o pěti až deseti lidech. V těchto skupinkách by se mělo 

diskutovat o otázce v jednom z deseti daných témat, které si skupina zvolí.  

Hanka: Není to tak náročné, jak to zní… skupinky by se měly setkat pouze třikrát a do poloviny ledna vytvořit 

výstup ze svých setkání. Tyto výstupy pak předají koordinátorovi pro šumperský děkanát, kterým je náš o. Jan (máme 

tedy výhodu). 

Kamil: Smyslem synody je možnost zapojení úplně každého, každý může vyjádřit svůj názor a být slyšen. 

Celý synodální proces se odvíjí od 10 témat.  Jednotlivé skupinky ve farnosti by měly diskutovat nad otázkou 

z jednoho z vybraných témat. Která z těchto deseti oblastí je pro vás zajímavá?  

Kamil: Pokud už měl někdo možnost seznámit se s tématy, tak za mě je zajímavé např. téma „Naslouchat“…myslím, 

že se týká širokého okruhu lidí a je konkrétně zaměřené. 

Jsou ještě nějaké oblasti, ve kterých se aktivně zapojujete?  

Hanka: Jsme momentálně členy pastorační rady, takže se zapojujeme tam, kde je právě potřeba. 

Kamil: Byl bych nerad, aby to vypadalo, že musíme být u všeho, tak to rozhodně není... ale když aktivních 

pomocníků není mnoho, tak nás dvou je všude plno ☺. 

Co je důležité pro vás – manžele? 

Kamil: Mít na sebe čas, společně pracovat, společně se smát. 

Hanka: Vzájemně si vycházet vstříc, mít pro sebe pochopení, zajímat se o to, o co se zajímá a co prožívá ten druhý. 

Být nejlepšími přáteli. 

Čím byste se rozloučili s čtenáři? 

Hanka: Protože v tomto rozhovoru se mluvilo o aktivitě ve farnosti, ráda bych povzbudila všechny, kteří by se chtěli 

zapojit do farního dění, aby překonali své obavy, všude budou vítáni. 

Kamil: Fungující farnost není samozřejmost a měli bychom si jí vážit…. já si jí vážím moc…. a taky jsem rád za 

naše kněze. Proto bych chtěl sobě i všem ostatním popřát, aby se nám tady stále dobře žilo a přibylo pomocníků tam, 

kde je to potřeba. A chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojují (varhaníci, kostelníci, uklízečky…. 

je jich mnoho). 

Za rozhovor a vaše obětavé nasazení děkuje Lenka Špatná 
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ZÁMOŽNÁ ŽENA Z ŠUNEMU 

V městě Šumbarku, v pátém roce panování zemana Potácivého  

Vidím Tě, jak stojíš na zápraží svého výstavného domu a dlouho dopředu vyhlížíš příchod Elizea, Božího 

muže. Ano, tak tohoto víceméně pravidelného návštěvníka nazýváš. Ani nevíš, jak jsi na to přišla; lid Tvé země je 

pohanský a s Bohem Izraelitů nepočítá. Vyznává docela jiné bohy a jejich přízeň si neváhá zajišťovat lidskými 

oběťmi. Jen Ty tušíš, že onen podivný prorok, jehož předchází pověst zázračného divotvůrce, slouží pravému Bohu.  

Je to už drahně let, kdy ses ho poprvé odvážila pozvat ke svému stolu. Od té doby se ve Tvém domě zastavuje 

pokaždé na své cestě k hoře Karmel. Dokonce jsi pro něj nechala vybudovat samostatný zařízený pokoj v podkroví, 

aby ho měl kdykoli k dispozici. Nedbala jsi na protesty svého muže a poznámky sousedů, kteří ve Tvém jednání 

spatřovali pouze politováníhodný rozmar. Víš dobře, že Ti závidí Tvůj majetek, a tak se Ti aspoň po straně smějí pro 

Tvé neplodné lůno.  

Sám prorok ochotně užívá Tvé štědrosti a nechává se obsluhovat, aniž by s Tebou prohodil jediné slovo. 

A Ty to ani nežádáš; stačí Ti pobývat v jeho blízkosti, v blízkosti Božího muže. Dnes poprvé se situace změnila 

a Elizeus Tě zavolal k sobě nahoru, aby se Tě zeptal, jak Tě může za Tvou péči odměnit. A Ty mlčíš v rozpacích 

nad tou otázkou. Máš všechno; nic z toho, co prorok nabízí, Tě nemůže ohromit ani uspokojit. Nakonec Ti slibuje to, 

co jsi už dávno vytěsnila ze svého srdce a oč by ses nikdy neodvážila požádat. Zvěstuje Ti narození syna! 

V Tvém nitru se rozpoutá boj; naděje se sváří s nedůvěrou, radost s obavami. Správně tušíš, že zázračně 

zrozené dítě nemívá snadný život a čekají Tě nelehké zkoušky. Ale Ty už si s nimi budeš vědět rady… 

Zdá se mi, že se Tvá situace hodně podobá té naší, bez ohledu na všechna tisíciletí, jež nás dělí. Žijeme 

v dostatku ve svých pěkně zařízených domech, v relativním bezpečí, obklopeni spřízněnou komunitou příbuzných 

a přátel. Zdánlivě nám nic nechybí, přesto se nedokážeme z tohoto poklidného života těšit a užívat si ho. Nechybí 

nám nic, ale schází nám Někdo… 

Stejně jako Ty toužíme po setkání s Bohem, nebo alespoň s tím, kdo se s ním pravidelně setkává. Usilujeme 

i o takové zprostředkované setkání, abychom utišili hlad svého srdce. Není jiné cesty; musíme to udělat podobně 

jako Ty. Musíme ve svém domě – ve svém životě – vytvořit místo, kam může kdykoli vkročit Bůh nebo jeho posel. 

Musíme ho trpělivě očekávat a vyhlížet. Musíme ho radostně pozvat dále. 

Nemusíme mu rozumět, chápat jeho slova, úradky a přísliby. Nemusíme mu dlouze vykládat o svých 

bolestech a přáních, protože je dobře zná. Nemusíme ho přesvědčovat a přemlouvat, nemusíme svádět žádné 

modlitební zápasy. On nahlíží do našich nejniternějších komnat a chce nám dát to, po čem opravdu toužíme.   

Pavel Obluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBÍRKA POTRAVIN 20. 11. 2021 

 
Charita Šumperk se letos, stejně jako každý rok, zapojí 

do celonárodní Sbírky potravin, kterou organizuje Česká federace 

potravinových bank ve spolupráci s Charitou ČR, Nadějí, Armádou Spásy a Slezskou Diakonií. V sobotu 20. 11. 

2021 od 8:00 do 13:00 nás najdete v Hypernově (Hypermarket Albert), Vřesová 11, Šumperk, kde můžete 

zakoupit potraviny a hygienické potřeby, které Charita Šumperk následně předá potřebným.  Uvítáme především 

těstoviny, rýži, konzervy, mléko, přesnídávky, piškoty a plenky pro děti.  

 

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 
Koledování Tří králů přinášející radostnou zprávu o narození Ježíška, Božího Syna, všem, které 

koledníci potkají a navštíví v jejich domovech … toto je hlavním úmyslem Tříkrálové sbírky. 

Chcete se i vy připojit k této tradiční sbírce, přinášet radost lidem kolem sebe, obzvláště těm 

opuštěným? Chcete touto formou pomoci starým, potřebným a nemocným?  

Chcete-li se zapojit a nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, můžete se zkontaktovat s Vaším knězem ve farnosti 

nebo přímo s  Michaelou Stuchlou, tel: 739 002 792, mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz nebo Věrou 

Ponížilovou, tel: 734 796 139, mail: vera.ponizilova@sumperk.charita.cz  nejlépe do 12. listopadu 2021. Každá 

další nově vzniklá skupinka tak umožní navštívit domácnosti, kde se ještě nekoledovalo nebo pomůže s koledováním 

stávajícím tříkrálovým skupinkám. Žádáme také rodiče, jejichž děti by chtěly koledovat, ať je přihlásí koordinátorce, 

místním asistentům, popř. kněžím. Ani dětí není nikdy dost. 

Pán Vám žehnej za každou pomoc.  

Michaela Stuchlá, koordinátorka Tříkrálové sbírky 

Využití Tříkrálové sbírky 2021 
 

V letošním roce se vykoledovalo 383 354 Kč, výtěžek online kasičky je 83 200 Kč, celkem 466 554 Kč. K této 

částce se připočte poměrná část výtěžku z DMS a finance, které přišly přímo na tříkrálový účet. Z toho se vypočítá 

následně 58%, které putují na účet Charity. Celková suma, kterou jsme letos obdrželi, činí 317 666,35 Kč. 
 

Peníze jsme využili tímto způsobem: 

Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z. s. Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného 

času pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost. 

5 000 Kč 

Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Základní myšlenkou sdružení je nabídnout 

podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, 

mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. 

10 000 Kč 

Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast 

Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska. Péče o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba vedoucí 

k vyléčení. 

302 666,35 Kč 
 

Z celkového výtěžku TKS zůstává 58 % pro náš region, 15 % využívá na své projekty Arcidiecézní Charita Olomouc, 10 

% putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky, 5% krizový fond, 2% 

nouzový fond.                                                            www.trikralovasbirka.cz 
 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO UKRAJINU 
I v letošním roce bude možnost zakoupit balíček pro děti z ukrajinských dětských 

domovů. Databáze dětí, které bude možno obdarovat, bude zveřejněna během měsíce 

října.  

 

Prosíme o dodržování následujících pravidel: 

• Balíček musí být jen jeden. 

• Musí v něm být pouze nové věci. 

• Nesmí obsahovat potraviny, ani cukrovinky (z celních důvodů). 

• Váha balíčku nesmí přesáhnout 4 kg. 

• Hodnota balíčku je mezi 1200-2000 Kč.  

• Balíček je zabalen ve vánočním papíře. 

• Je označen jménem a příjmením dítěte a místem, odkud dítě pochází – latinkou nebo azbukou. 

 

Vzhledem k tomu, že minulý rok někteří dárci nedodrželi požadované podmínky a naše Charita pak měla 

problémy, bude dodržování pravidel kontrolováno při převzetí. Pokud nebudou pravidla dodrženy, balíček 

nepřevezmeme. 

 

Více informací vám poskytne: Michaela Stuchlá, tel. 739 002 792, e-mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz, 

https://charitaproukrajinu.cz/vanocni-balicek/ 

mailto:michaela.stuchla@sumperk.charita.cz
mailto:vera.ponizilova@sumperk.charita.cz
http://www.trikralovasbirka.cz/
mailto:michaela.stuchla@sumperk.charita.cz
https://charitaproukrajinu.cz/vanocni-balicek/
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LISTOPAD 2021 
 

Všechny programy budou probíhat v souladu s aktuálními protiepidemiologickými nařízeními. Sledujte proto 

webové stránky Centra pro rodinu a Aktuality na vývěsce. Na programy je nutné se přihlásit předem. 

Telefonický kontakt – Lenka Špatná, 731402 395.       

 

PRO DOSPĚLÉ 

 

KURZ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN 

Kurz probíhá jako náhrada z podzimních a jarních termínů, poslední část 20. – 21. 11. na farním středisku.  

ADORACE PRO ŽENY /MAMINKY VE STŘEDISKOVÉ KAPLI 

26. 11. od 19 hod s následným předadventním posezením, tel. kontakt: Lenka Špatná, 731 402 395. 

JAZYKOVÉ KURZY  - Noví zájemci se mohou hlásit u Lenky Špatné, tel. 731 402 395. 

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.  

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. 774 520 759.  

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. 

POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT  

Kostel svatého Vavřince v Sobotíně. Probíhá po celý měsíc listopad. Podrobné informace ve zvláštní rubrice.  

 

PRO DĚTI 
 

SEDMIKRÁSEK  - PROGRAM NA LISTOPAD  

Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý čtvrtek - 9.30 – 11.30 na farním středisku. Koordinátor setkávání – 

Lenka Špatná, tel. 731 402 395.    

4. LISTOPADU – Zveme na mši svatou 

 9.30 - společný začátek, 10.00 mše svatá s otcem Janem Berkou v kapli střediska, 10. 15 společné posezení u kafíčka. 

10.45 - program pro děti s divadelním a hudebním zaměřením s Petrou Kočí. Během dopoledne bude možnost využít 

svátost smíření (děti budou mít program nebo je pohlídáme).  

11. LISTOPADU – Tvořeníčko, tvoření se svatým Martinem  

9.30 – společný začátek s modlitbou a písničkou v kapli, 10. 00 – tvoření pro děti a maminky s Janou Kupkovou 

inspirované svatým Martinem + posezení u kafíčka.   

18. LISTOPADU – Pohádkové dopoledne 

9.30 – společný začátek s modlitbou a písničkou v kapli, 10. 00 společná dramatizace známé pohádky, 

Sedmikráskovy říkanky, posezení u kafíčka.   

25. LISTOPADU – Zpívánky se svatou Cecilií 

9.30 – společný začátek s modlitbou a písničkou v kapli, 10. 00 společná zpívání a hraní na Orfovy nástroje 
 

VÁNOČNÍ DIVADLO PRO DĚTI 

Příprava tradičního vánočního představení pro školy a farnost. Zveme děti z farnosti, aby se zapojily. Zkoušky budou 

probíhat od začátku měsíce listopadu vždy po deváté mši svaté na farním středisku. Zde děti získají další informace.  
 

SCHOLIČKA 

Každou neděli po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10:15 do 10:45). Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 

734 265 356. 
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT 

Přestavujeme vám v pořadí druhý kostel v rámci celoročního projektu „Poznej svůj děkanát“. 

KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE V SOBOTÍNĚ 

Kdy můžete kostel navštívit? 

Je to možné o nedělích 7., 14., 21. a 28. 11. 2021 v 11.15 

Kde najdete další informace a úkolový list?  

V kostele na viditelném místě.  

Co zajímavého jsme pro vás (převážně z internetu😊) o kostele svatého Vavřince zjistili?  

• Kostel svatého Vavřince v Sobotíně je pozdně renesanční stavbou s gotickými prvky. Kostel je zapsán na 

seznamu kulturních památek.   

• Historie kostela je úzce spojena s historií obce. V roce 1350 je v listině, kterou bylo 

vytvořeno litomyšlské biskupství, uváděn v Sobotíně kostel i s farou. Další zmínka o kostele pochází z konce 

16. století, kdy zde působil luterský pastor Pavel Braun. 

• Současný kostel byl postaven na místě staré evangelické modlitebny v letech 1605–1607 za Jana ze Žerotína. 

Základní kámen byl položen v dubnu 1607. První kázání proběhlo 14. října 1607 a tento den se slaví jako 

posvěcení chrámu.  

• Architektem kostela byl stavitel Antonio Thoma. Na zvelebení kostela přispěli také Žerotínové, kteří  

v r. 1609 darovali mj. cínovou křtitelnici ve tvaru kalicha (od r. 1999 v depozitáři památkového 

oddělení Olomouckého arcibiskupství). V roce 1673 hradili Žerotínové náklady na nový hlavní oltář 

s obrazem sv. Vavřince, který namaloval Franz Proper de Mus z Vikantic.  

• V roce 1675 byl do Sobotína dosazen první stálý katolický farář.  V roce 1678 byla v kostele přistižena 

žebračka z Vernířovic, která po přijímání vyjmula z úst hostii, neboť věřila, že když ji dá krávě, bude tato 

lépe dojit. Tento čin byl důvodem k zahájení neblaze proslulých čarodějnických procesů na Šumpersku. 

Ze Sobotína byli za domnělé čarodějnictví upáleni rychtář Axmann s manželkou. Připomínkou těchto 

událostí je pamětní deska u kostela. 

• Objekt kostela prošel v průběhu staletí řadou přestaveb. V roce 1761 uhodil do dřevěné věže kostela blesk, 

a proto byla nutná zásadní přestavba věže. V roce 1780 je dochována zmínka o prvních úpravách a roku 1792 

byla ke kostelu přistavěna věž na západní straně a vzniklo nové průčelí.  

• Tuto proměnu celkového vzhledu kostela dokládá pamětní deska s chronogramem nad portálem hlavního 

vstupu. Přistavěna byla sakristie s oratoří a na hlavní oltář byl umístěn nový obraz sv. Vavřince. 

• Roku 1844 se patronem kostela stala rodina Kleinů. Albert Klein nechal upravit interiér kostela a zhotovit 

velkou část vybavení: nový oltářní stůl i s kamenem, sochařskou výzdobu hlavního oltáře a dvou bočních 

oltářů, kazatelnu a velký kříž u dveří do sakristie v presbytáři. Další opravy proběhly letech 1845-1847, 

kdy byla opravena střecha a věž kostela. Roku 1876 byly na věž umístěny nové hodiny, roku 1895 byly 

na kůr instalovány nové varhany, které vyrobili bratři Braunerové z Uničova. 

• V roce 1937 byla uskutečněna generální oprava celé stavby. V roce 1964 byla opravena věž kostela, roku 

1994 zpevněny krovy a nově pokryta střecha. Mezi lety 2005 a 2008 byla opravena venkovní fasáda. Poslední 

opravou bylo restaurování průčelí a soklu fasády v r. 2014. 

• Kostel stojí v areálu hřbitova se třemi vestavěnými kapličkami a klasicistní kostnicí s márnicí. Kapličky jsou 

zděné. Dvě mají v nikách litinový a mramorový kříž, třetí malbu na plechu. 

• U kostela stojí kamenný kříž z r. 1878 s reliéfem Piety na podstavci. Kříž s rameny zakončenými trojlístkem 

nese malý korpus Ježíše Krista.  

https://czwiki.cz/Lexikon/Sobot%c3%adn
https://czwiki.cz/Lexikon/Renesance
https://czwiki.cz/Lexikon/Kulturn%c3%ad_pam%c3%a1tka_(%c4%8cesko)
https://czwiki.cz/Lexikon/Diec%c3%a9ze_litomy%c5%a1lsk%c3%a1
https://czwiki.cz/Lexikon/Biskupstv%c3%ad
https://czwiki.cz/Lexikon/Luter%c3%a1nstv%c3%ad
https://czwiki.cz/Lexikon/Pastor
https://czwiki.cz/Lexikon/%c5%bderot%c3%adnov%c3%a9
https://czwiki.cz/Lexikon/%c5%bderot%c3%adnov%c3%a9
https://czwiki.cz/Lexikon/K%c5%99titelnice
https://czwiki.cz/Lexikon/Depozit%c3%a1%c5%99
https://czwiki.cz/Lexikon/Arcidiec%c3%a9ze_olomouck%c3%a1
https://czwiki.cz/Lexikon/%c5%bderot%c3%adnov%c3%a9
https://czwiki.cz/Lexikon/Svat%c3%bd_Vav%c5%99inec
https://czwiki.cz/Lexikon/Vikantice
https://czwiki.cz/Lexikon/Sobot%c3%adn
https://czwiki.cz/Lexikon/Vern%c3%ad%c5%99ovice
https://czwiki.cz/Lexikon/Hostie
https://czwiki.cz/Lexikon/%c4%8carod%c4%9bjnick%c3%a9_procesy_na_losinsk%c3%a9m_panstv%c3%ad
https://czwiki.cz/Lexikon/Sobot%c3%adn
https://czwiki.cz/Lexikon/Rycht%c3%a1%c5%99
https://czwiki.cz/Lexikon/Chronogram
https://czwiki.cz/Lexikon/Port%c3%a1l_(architektura)
https://czwiki.cz/Lexikon/Sakristie
https://czwiki.cz/Lexikon/Orato%c5%99_(architektura)
https://czwiki.cz/Lexikon/Svat%c3%bd_Vav%c5%99inec
https://czwiki.cz/Lexikon/Kleinov%c3%a9
https://czwiki.cz/Lexikon/Sakristie
https://czwiki.cz/Lexikon/Kn%c4%9b%c5%bei%c5%a1t%c4%9b
https://czwiki.cz/Lexikon/Kruchta
https://czwiki.cz/Lexikon/Uni%c4%8dov
https://czwiki.cz/Lexikon/Klasicistn%c3%ad_architektura
https://czwiki.cz/Lexikon/Kostnice
https://czwiki.cz/Lexikon/M%c3%a1rnice
https://czwiki.cz/Lexikon/Nika
https://czwiki.cz/Lexikon/Litina
https://czwiki.cz/Lexikon/Mramor
https://czwiki.cz/Lexikon/Reli%c3%a9f_(socha%c5%99stv%c3%ad)
https://czwiki.cz/Lexikon/Pieta
https://czwiki.cz/Lexikon/Je%c5%be%c3%ad%c5%a1_Kristus
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Co zajímavého jsme zjistili o Sobotíně? 

• Historie Sobotína je, obdobně jako většina okolních obcí, spjata s těžbou železné rudy. V 19. století 

se Sobotín stává důležitým centrem průmyslové revoluce. Výstavbou hraběte Mitrovského (majitele 

panství Loučná) zde vzniká velký podnik na zpracování železa.  

• V jeho rozvoji pak pokračují podnikatelé bratři Kleinové, kteří se vypracovali z obyčejných vesničanů 

na jedny z nejvlivnějších magnátů tehdejší monarchie. Po smrti hraběte Mitrovského koupili Kleinové i 

panství Loučná, do něhož spadaly i sobotínské železárny, které pak   rozšířili a zapojili do systému svého 

podnikání. To stálo ve velké míře na stavbě železnic.   

• Albrecht Klein přebudoval někdejší zbrojovku na zámek, čímž nastalo rozdělení Kleinů na Loučenskou 

a Sobotínskou větev. Sobotínsko – Štěpánovské železárny a strojírny patřily tehdy jak kvalitou, tak kvantitou 

mezi nejdůležitější podniky své doby.  

• Po druhé světové válce museli Kleinové, stejně jako většina německého etnika, opustit zemi. 

• Součástí obce Sobotín jsou vesničky Klepáčov a Rudoltice. 

• K významným památkám obce patří Mauzoleum rodiny Kleinů, které ve druhé polovině 20. století bylo 

několikrát poničeno vandaly, krypta byla vykradena a rakve i ostatky poškozeny. Proto musela být těla 

příslušníků rodiny Kleinů přenesena zpátky na sobotínský hřbitov. Dnes je mauzoleum prázdné a obec se 

snaží za pomoci dotací a veřejné sbírky o jeho zachování a obnovu. V okolí mauzolea byly po větrné kalamitě 

vykáceny stromy a keře, takže se stavba stala zřetelnou dominantou stráně pod zalesněným kopcem. 

• Výraznou dominantou obce Sobotín je sobotínský zámek s přilehlým parkem. Ten po několika opravách 

prošel zásadní a nákladnou rekonstrukcí roku 2012 a dnes funguje jako hotel. Hodnotný zámecký park 

projektoval zahradní architekt. F. J. Thomayer. 

Kam se odtud můžeme vydat na výlet? 

• Pokud si chcete udělat příjemnou vycházku (cca 2, 5 km, cesta je zpevněná a vhodná pro kočáry), vydejte se 

od sobotínského kostela zadní cestou, která kopíruje víceméně hlavní tah na Skřítek, do nedalekých Rudoltic. 

Zde můžete navštívit rybářskou baštu a vybrat si z pestré nabídky rybího menu nebo se podívat na dřevěnou 

zvoničku vedle parkoviště, která byla postavena jako pomník obětem 1. světové války v roce 1921. Protože 

jí v roce 2010 hrozilo zřícení a opravit se nedala, byla na jejím místě místními dobrodinci postavena v roce 

2011 její replika. 

• Pokud se vrátíte od kostela cca půl kilometru směrem k zámku, narazíte na modrou turistickou značku, 

po které dojdete do nedalekého Klepáčova (cca 5 km). Zde najdete kromě nádherné přírody, chat a sjezdovky 

i krásnou dřevěnou kapli svatého Jana Nepomuckého. Odtud je to – opět po modré – necelé dva kilometry 

na Skřítek, což je další turistický cíl.  

• Pokud navštívíte zdejší zámek, který určitě stojí za zhlédnutí, můžete odtud vyrazit po modré turistické 

značce přes sobotínskou lávku vedoucí přes řeku Mertu až ke kapli Nejsvětější Trojice u Maršíkova. Zde na 

místě původní dřevěné kaple byla v 19. století postavena kaple zděná, která byla v roce 2001 krásně 

zrekonstruovaná do dnešní podoby. U kaple se nachází dřevěný přístřešek s pramenem. 

Co Vám můžeme doporučit? 

• Udělat si zajímavý „Děkanátní kostelový deník“, do kterého si můžete zapisovat Vaše postřehy 

či zajímavosti, lepit fotografie kostela, okolí i vás, prostě uložit si do něj vše, co vás napadne.  

• Krátce si popovídat s „domácími“ farníky. 

• Využít návštěvu kostela v úterý v 18.30, kdy se zde rovněž slouží mše s následnou adorací. 

TĚŠÍME SE NA VAŠE POZNÁVÁNÍ NAŠEHO DĚKANÁTU.  

• Každý měsíc vám představíme jeden kostel našeho děkanátu, do kterého stojí za to přijít a prožít zde společně 

s rodinou, přáteli nebo jednotlivě mši svatou.  

• V tomto kostele se bude nacházet úkolový list a obrázek skřítka Děkanátníčka, který Vás bude po všech 

kostelích provázet a seznamovat vás s jejich krásou a památkami. Tento list stačí poté naskenovaný poslat 

na adresu Centra pro rodinu Šumperk cprsumperk@ado.cz, nebo osobně doručit na šumperskou faru či přímo 

Lence Špatné (tel. 731 402 395). Ti, kteří vyplněné úkoly odevzdají, získají malou (měsíční) odměnu.  

• Velkou (roční) odměnu mohou získat ti, kteří se zúčastní během jednoho roku alespoň 10x mše svaté v námi 

předem vyhlášeném kostele.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleinov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_Thomayer
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Józef Rafael Kalinowski 
* 1. září 1835 Vilnius, Litva  

† 15. listopadu 1907 Wadowice, Polsko 

 

Svatý Józef Rafael Kalinowski byl katolický kněz, řeholník 

z řádu bosých karmelitánů, inženýr, válečný zajatec a vyhnanec na 

Sibiři, učitel a vychovatel prince Augusta Czartoryského, 

zakladatel několika polských karmelitánských klášterů. V r. 1983 

byl blahořečen a dne 17. listopadu 1991 jej papež Jan Pavel II. 

svatořečil. Bývá zobrazován v karmelitánském hábitu. Je 

patronem vojáků, důstojníků a lidí vyhoštěných nejen do sibiřského 

exilu. V liturgickém kalendáři je připomínán 19. listopadu. 

 

Józef Kalinowski se narodil v polské rodině ve Vilniusu na 

Litvě dne 1. září 1835. Maminka zemřela krátce po jeho narození. 

Otec pracoval jako profesor matematiky. Od konce 18. století až 

do roku 1918 trpěli Litevci i Poláci pod ruskou nadvládou, oba 

národy byly systematicky decimovány a porušťovány. V roce 1851 

Józef odmaturoval, poté krátce studoval agronomii. R. 1853 se 

přihlásil na Vojenskou inženýrskou akademii v Petrohradě 

(všechny polské a litevské školy byly ruskou vládou uzavřeny), 

studium ukončil s hodností poručíka a zůstal zde jako asistent 

profesora matematiky. Od r. 1859 byl přidělen k oddílu inženýrů 

v Petrohradě a poslán do Kursku a Oděsy, aby vytyčil trasu 

železnice Kursk – Kyjev – Oděsa. Poté byl počátkem šedesátých 

let převelen do Brestlitevské pevnosti a povýšen na kapitána 

generálního štábu. V roce 1863, kdy vypuklo v Polsku již 

několikáté protiruské povstání, požádal pod záminkou špatného 

zdravotního stavu o propuštění z carského ruského vojska. Car Alexandr II. mu udělil čestné uznání. 

Od Lednového povstání proti Ruskému impériu se Kalinowski původně distancoval, byl si vědom toho, že je 

pro velmi špatnou organizaci předurčeno k porážce. Tvrdil, že Polsko nepotřebuje prolévat na bitevních polích další 

krev, protože té už bylo obětováno až příliš, ale potřebuje spíše pot pilné práce. Pod tlakem událostí a po dlouhém 

rozlišování v modlitbě se však při svém pobytu ve Varšavě rozhodl, že se k povstání přidá. V květnu 1863 se stal 

členem národní vlády a byl jmenován ministrem národní obrany v Litvě. Přijal toto jmenování s explicitně vyjádřenou 

podmínkou, že se nebude podílet na vynášení rozsudků smrti ani se účastnit jakékoli popravy.  

V březnu 1864 byl Józef zajat a uvězněn v bývalém dominikánském konventu. Hodně se modlil, dlouhé 

hodiny kontemploval tajemství utrpení Krista; pomýšlel na to stát se 

kapucínem, ale stále postrádal jasnou představu o své budoucnosti. 

Mezitím bylo povstání rozprášeno. Józef velmi toužil zachovat se čestně 

a zároveň nechtěl, aby byl potrestán někdo další, proto vzal veškerou 

vinu na sebe, odhalil svou aktivní roli při povstání a byl odsouzen k trestu 

smrti. Carský režim se však oprávněně obával, že by smrt polského 

katolíka mohla být vnímána v porobených národech jako smrt 

mučednická. Proto mu nakonec vojenský tribunál snížil trest na deset let 

nucených prací na východní Sibiři, začal však vědomě šířit pomluvu, 

že vězeň byl omilostněn proto, že udal své společníky. 

Bolestná cesta do vyhnanství v délce kolem osmi tisíc kilometrů 

trvala téměř deset měsíců. Józef si nesl evangelium, Následování Krista 

a kříž. Pracoval s okovy na nohou poblíž Bajkalského jezera. Volný čas 

věnoval modlitbě, četbě a studiu. Domů napsal: „Svět mi může všechno 

vzít, ale vždy mi ještě zůstane jedna pro něj nepřístupná skrýš: modlitba. 

Do ní je možné ve formě naděje shrnout minulost, přítomnost a 

budoucnost. Kromě modlitby nemám nic, co bych mohl obětovat Pánu 

Bohu: mohu ji považovat za svůj jediný dar. Postit se nemohu, almužny 

není z čeho dávat, k práci chybí síly. Zůstává mi pouze trpět a modlit se. 

Větší poklady jsem však nikdy neměl a ani nechci.“  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Roky v sibiřském exilu byly pro Józefa léty mimořádných milostí. Všichni 

svědkové a spoluvězni z vyhnanství jednohlasně hovořili o jeho velké trpělivosti, 

ochotě posloužit komukoliv, o lásce, která ho nutila vzdát se něčeho svého, aby mohl 

zmírnit utrpení druhých, o jeho neustálé modlitbě a mimořádné úctě k Panně Marii.  

Ošetřoval nemocné, tišil neklidné a vyučoval mladé trestance. Dělal i 

hospodářského správce mezi vězni. Začal konat duchovní cvičení podle sv. Ignáce 

z Lyoly. Z jedné knihy se dozvěděl o řádu karmelitánů a uvažoval, jaký vliv by mohl 

mít na pravoslavné věřící, za které se často modlil. Díky amnestii v roce 1868 byl 

osvobozen od nucených prací, ale trest vyhnanství zůstal v platnosti. Působil tedy 

v Irkutsku. Pomáhal rovněž deportovanému místnímu faráři o. Kryštofu 

Szwernickému. Věnoval se zvláště výuce a mravní výchově mládeže, připravoval děti 

k 1. sv. přijímání. V roce 1872 opustil Irkutsk, ale ještě dva roky musel zůstat ve 

východním Rusku. Když byl konečně propuštěn na svobodu, byl mu zakázán pobyt na 

Litvě. 

Po deseti letech zkoušek, utrpení a bídy, v klimatických podmínkách, v nichž 

teploměr ukazoval někdy 45 stupňů pod nulou, se Józef ve svých devětatřiceti letech 

vracel do civilního života. Přijal místo vychovatele prince Augusta Czartoryského, což 

znamenalo odjet z Polska do Paříže. Jako vychovatel dosáhl velkolepého úspěchu, jeho 

žák se později vzdal nároku na polský trůn, vstoupil k salesiánům a byl vysvěcen na 

kněze; žil a zemřel v pověsti svatosti a v r. 2004 byl blahořečen.  

Až ve věku 42 let vstoupil Józef k bosým karmelitánům v Grazu v Rakousku a dne 26. listopadu 1877 složil 

řeholní sliby a přijal jméno Rafael od sv. Josefa. Po ukončení teologických studií byl v lednu 1882 vysvěcen na 

kněze.  

Krátce po vysvěcení se stal mistrem noviciátu a jen o několik měsíců později převorem v klášteře v Czerné 

u Krakova. Založil dva ženské kláštery (v Przemyšlu a Lvově), mužský klášter a menší seminář ve Wadowicích. Řád 

bosých karmelitánů, který se v Polsku v důsledku represí útočníků stále zmenšoval, získal díky němu nového ducha 

a mnoho nových povolání. V roce 1899 se otec Rafael stal provinčním vikářem pro všechny tyto kláštery. Neúnavně 

se věnoval mniškám řádu, aby v souladu s nejčistší tereziánskou tradicí byl jejich život opravdovou modlitební stráží 

církve ve prospěch celého Božího lidu. Vydal čtyři svazky Kronik klášterů bosých karmelitek v Polsku, na Litvě a 

na Ukrajině. S pomocí terciářek rozšířil v Polsku i další spisy, např. Dějiny Duše od Terezičky, či knihu Heřmana 

Cohena, pianisty obráceného ze židovství na katolickou víru. 

Získal si všeobecnou důvěru a obdiv jako ryzí kněz, který s krajní obětavostí žil své poslání. Hodně času 

trávil ve zpovědnici a byl velmi vyhledávaným zpovědníkem. I když nebyl výmluvným kazatelem, budil obdiv svým 

vystupováním, přiváděl k pokání mnohé a šířil úctu a lásku ke škapulíři. Byl označen za obnovitele řádu v Polsku.  

Přes svoji aktivitu vynikal jako muž modlitby a spolubratři ho proto nazývali „chodící modlitbou“. 

Z rozhodnutí představených začal v r. 1904 psát svůj životopis. Nucené práce a horlivá činnost na poli lásky se 

podepsaly na jeho zdraví. Po velkém vyčerpání sil na konci roku 1906 těžce onemocněl. Dne 15. listopadu 1907 ve 

Wadowicích své nemoci podlehl. Pohřben byl v Czerné. Papež Jan Pavel II. jej dne 17. 11. 1991 v Římě prohlásil za 

svatého. Józef byl prvním mnichem, který byl kanonizován v řádu karmelitánů po sv. Janu od Kříže v r. 1726. 

V církvi se Józefova památka slaví 19. listopadu.  

Pokud se podíváme na život svatého Józefa Rafaela Kalinowského, můžeme říci, že se jedná o úspěšný 

příběh. Jak odlišně to však vypadalo zevnitř! Józef měl od mládí vážné zdravotní 

problémy. Po mnoho let bojoval s protivenstvími a pochybnostmi. Prošel si vážnou 

krizí víry v období studií, kdy přestal přistupovat ke svátostem a do kostela chodíval 

pouze jednou ročně. Podnětem pro proměnu se mu staly moudré knihy (např. Vyznání 

sv. Augustina a Následování Krista od Tomáše Kempenského) a to, co viděl během 

povstání. Pravděpodobně pro něj byla také velmi důležitá modlitba jeho matky a 

sourozenců na jeho úmysly. Až v exilu, po desetileté přestávce, zlomil svůj odpor a 

rozhodl se vyzpovídat.  

Když se připojil ke karmelitánům, ukázalo se, že chyby, které udělal, a 

pochybnosti, s nimiž bojoval, mu paradoxně pomohly být lepším řeholníkem. Před jeho 

zpovědnicí se vytvářely velké zástupy. Dobře rozuměl kajícníkům. Nekritizoval, pouze 

se snažil pomoci. Měl dar obnovit pokoj u těch, kteří se trápili úzkostí, strachem a 

skrupulemi.  

Naše cesty jsou někdy klikaté, někdy těžké. Někdy úplně sejdeme z cesty. Jak 

je vidět, vše, co potřebujeme, je pouze jedna věc - obrátit se k Bohu celým svým srdcem 

- a pak můžeme ze všeho čerpat pouze dobro. Někdy to dokonce vidíme už za života. 

Anička Rozsívalová  
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BIŘMOVÁNÍ VELKÉ LOSINY 

 
V sobotu 2. 10. 2021 v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách udělil olomoucký biskup Mons. Antonín Basler 

šestnácti křesťanům svátost biřmování. Děkujeme Pánu za tento dar, který je darem nejen pro biřmovance, ale i pro 

celou farnost. Po mši svaté se průvod věřících vydal na Křížový vrch, kde Mons. Antonín Basler požehnal obci 

u příležitosti 670. výročí první zmínky o Losinách, která se vztahuje k obci a zdejšímu kostelu. 

 

Andrea Čeloudová 
 

BIŘMOVÁNÍ RUDA NAD MORAVOU 

 

V sobotu 16. října se konalo v kostele svatého Vavřince v Rudě nad Moravou svaté biřmování. Dvacet dva 

biřmovanců se rozhodlo stvrdit s Bohem smlouvu, že svůj život postaví na pilířích Jeho díla a dokončí to, co křtem 

započali. Samotná svátost byla udělena biskupem Antonínem Baslerem. Mši svatou vedl společně s otcem Michałem 

Krajewskim, Milanem Palkovičem, Piotrem Grzybkiem a Sławomirem Sułowskim. Celá slavnost se nesla 

v pozitivním duchu, počasí tomu jen napomohlo. Biřmovanci došli k duchovní sytosti, Boží láska byla vylita do 

jejich srdcí skrze Ducha svatého. Snad si tento dar budou hýčkat. 

Jana Divišová 
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MISIJNÍ MOST A MISIJNÍ NEDĚLE 
 

Ve dnech 22. a 24. října 2021 jsme se opět letos v naší farnosti v Rudě 

nad Moravou připojili k „Misijnímu mostu modlitby“. 

Před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a v následné společné 

modlitbě sv. růžence jsme děkovali Bohu a přimlouvali se za všechny, kteří šíří 

Boží slovo až do těch nejzazších míst na světě, a také za misie v naší farnosti  

i v celé naší vlasti a za odvahu hlásat evangelium všem. Na závěr adorace jsme 

přijali požehnání.  

„Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“     (Sk 4,20)  
 

farníci z Rudy nad Moravou 

 

I v Šumperku se 

katechetky, rodiče a děti 

společně připojili 

k „Misijnímu mostu 

modlitby“, modlili se 

společně před 

Nejsvětější svátostí 

za misie a takto se 

spojili s ostatními. Své 

prosby propojili 

písničkami a odnesli si 

hezký pocit ze 

smysluplně stráveného 

času při adoraci.     

 

O smyslu misií vyprávěla i divadelní hra, kterou měli 

možnost šumperští farníci zhlédnout na misijní neděli po mši 

svaté. Hru si připravily maminky se svými dětmi a zahrály ji se 

zápalem a radostí a možná založily novou misijní tradici. 

Divákům, a hlavně dětem v ní připomněly, že v některých zemích 

není běžné chodit do školy, být zdravý či se do syta najíst.  

Děkujeme všem, kteří něco dělají pro ostatní😊.  

 

Lenka Špatná 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY „RADOST BÝT ŽENOU“ 
 

V sobotu 23. října proběhla na farním středisku v rámci tradičního setkávání „Radost být ženou“ celodenní duchovní 

obnova pro ženy.  Duchovní obnovu pořádalo Centrum pro rodinu a s tématem Sedm darů Ducha svatého za námi 

přijela báječná Fany Böhmová, pastorační asistentka ostravské diecéze. Mnozí znají spíše její sestru Kateřinu 

Lachmanovou, ale i Františka – stejně jako její 

sestra (řečeno slovy Starého zákona) „chodí 

s Bohem“ a každé její téma (byla v Šumperku 

vícekrát) je úžasným návodem, jak se Bohu, ale i 

sobě více přiblížit. Když každá z 23 přítomných 

žen měla říct, který Dar Ducha svatého ji nejvíce 

charakterizuje, nejedna z účastnic si povzdechla, 

že i ty další by byly dobré. 😊 Na konci jsme se 

loučily s pocitem Boží blízkosti a s vírou, že Bůh 

dokáže použít ke svým záměrům i naše 

nedokonalosti. Velké díky patří Františce, všem 

zúčastněným a hlavně Bohu.  
 

za Centrum pro rodinu Šumperk Lenka Špatná 
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P O Z N E J   S V Ů J   D Ě K A N Á T 

    M Ů J   V Ý L E T   D O   K O P Ř I V N É 
 

 

Tak jsem se nechala vylákat. Kam?  Na nedělní mši svatou do 

kostela Nejsvětější Trojice v Kopřivné, který jste nám v minulém čísle 

Tamtamu tak hezky představili. Ten kostel jsem viděla mnohokrát 

zvenčí, uvnitř jsem snad nikdy předtím nebyla. 

Když jsem se v neděli probudila, byla ještě tma. U snídaně jsem 

se hádala sama se sebou: „Ne, do takové syroviny nepojedu!“ Totiž 

ze Šumperka do Kopřivné… na kole, jak jinak. Jak já nemám ráda ten 

kopec mezi Šumperkem a Hanušovicemi! Na kole jezdím hodně, ale 

tomuto kopci se úmyslně vyhýbám. Když tam nepojedu dnes, kdy 

tedy? Za týden? Až se ochladí a třeba bude pršet? Vlastně mi pomohla 

myšlenka, že cestou je také kostel v Bratrušově, kdybych nestíhala, 

kdyby se mi dál už nechtělo… 

Venku pár stupňů nad nulou, ale já věděla, že na cestu do 

Kopřivné moc teplé oblečení nepotřebuji. Zahřeje mě kopec. Teplou 

bundu do batůžku a nasedá se na kolo! A já ten kopec dala! 

Tak se mi ukaž, kostelíčku, co ukrýváš! 

„A zpěváky nepotřebujete?“ Na kůru jsme zpívali dva, varhaník Ondra a já. Dozvěděla jsem se, že ani on 

není zdejší. 

Kostel s vysokou klenbou, kostel bez mikrofonu… jako za starých časů. Je potřeba přidat a zpívat hlasitěji. 

Vysoká klenba zdobená bohatými freskami. A ty ozdoby! Ano, takhle vypadá rokoko, to si ještě trochu 

pamatuji ze střední školy.  

Napadlo mě spočítat, kolik je dole v lavicích lidí. Osm dospělých a asi čtyři děti. To na tak malou vesnici jde, ne?

 Dnes celkem vysoké číslo, to ano. Vaše pozvání mělo ohlas. „Běžně nás tady bývá pět i méně. Běžně míváme 

mši svatou bez varhan,“ povídá jedna milá usměvavá paní a hned zve mě i mladého varhaníka na oběd. Tak možná 

na kafé, přijímám. Musím zase domů a před sebou mám tu lepší půlku cesty. Všude jsou dobří lidé, říkám si a ještě 

se honem vracím do kostela, abych si vyhledala lístečky s úkoly. 

Po příjemném posezení u paní, po dobré kávě vytahuji z batůžku tu zimní bundu. Vím, že na cestě do Šumperka 

mně moc teplo nebude.  Pravda, původně jsem měla v plánu po mši svaté si ještě udělat malý výlet k Novému hradu, 

k té mohutné zřícenině. Pamatuji si, 

že obrovské ruiny prozrazují nebo 

spíše jen naznačují, že původní stavba 

musela být veliká. Tak třeba zase 

jindy! Nasedám na kolo a vyrážím 

k domovu. Lidi, taky vnímáte tu 

nádheru podzimních barev všude 

kolem nás? 

Je téměř jisté, že než budete 

tyto řádky číst, ty jasné barvy 

podzimního lesa, občas ozářené 

sluncem, poblednou a zešednou. 

Napadá mě srovnání: Jak krásné asi 

byly ty barevné fresky v kopřivnickém 

kostele, když byly úplně nové! 

Renata Rusnáková 
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CAMINO V SOBOTÍNĚ 
 

Název Camino nejspíše neslyšíte poprvé. Je to víkendová akce pro 

mladé na druhém stupni ZŠ, která má v našem děkanátu již několikaletou tradici. První Camino proběhlo 

už v roce 2014! 

Po loňské „covidové pauze“ jsme letos akci zase rozjeli a můžeme říct, že u dětí měla úspěch. 

Přihlásilo se jich totiž 30! Víkend jsme strávili na faře v Sobotíně. Program byl spojen se svatým Františkem 

z Assisi, nechybělo překupování látek, noční hra, ale ani modlitba nebo mše svatá sloužená v jeskyni. 

Děkuji týmu animátorů – Kačce, Tomovi, Honzovi, Jiřince, Kájovi, Aničce, Adamovi, Marušce, Anežce i 

otci Berkovi za pomoc s programem i vařením. A samozřejmě taky děkujeme účastníkům, že jste nezůstali 

doma „za pecí“ a přijeli jste za dobrodružstvím! Díky vám všem byla na Caminu skvělá přátelská 

atmosféra. ☺ 

Přejeme vám pevné zdraví, a dá-li Pán, tak se uvidíme zase na příštím Caminu! A nezapomínejme 

se modlit za ukončení covidové pandemie, ať akce mohou probíhat tak, jak tomu bylo v předešlých 

letech. ☺ 

za tým animátorů Marie Schubertová 
 

JAK PROBÍHALO CAMINO „OČIMA ÚČASTNÍKŮ“: 
  

Camino je super akce, na které jsem se 

mohla odreagovat, seznámit s novými 

lidmi a setkat s kamarády, se kterými 

jsem se dlouho neviděla. Celý program 

mě bavil, odnesla jsem si hodně zážitků 

– od běhání venku kolem půlnoci, kdy 

jsme všichni byli ospalí, až po krásnou 

mši v jeskyni. Sice jsem byla občas 

zmrzlá nebo unavená, ale byla jsem 

spokojená. Moc mě bavilo zpívání v 

kapli a uvědomování si, že tady je moje 

místo. Děkuji moc a budu se těšit zase na 

další Camino. 

Katrina Hlavová 

 

Vše začalo v pátek, kdy jsme přijeli a postupně se seznámili. Téma bylo o svatém Františkovi 

z Assisi. 

Po večeři jsme hráli hru, ve které jsme měli za úkol nasbírat 

co nejvíce peněz na šaty pro všechny dámy z Assisi, a poté jsme šli 

spát. Ve 24:00 přišli vedoucí s tím, že je noční hra. Pak nás i se 

svatým 

Františkem zajali a spali jsme ve vězení. František měl sen, 

ve kterém mu Bůh řekl: „Oprav můj dům.“ Ráno nás otec svatého 

Františka vykoupil z vězení. Potom se ale pohádal s Františkem a 

vyhodil nás a my jsme s dobrými lidmi museli vyměňovat různé věci, 

hlavně jídlo, abychom něco měli. Po obědě jsme stavěli domečky a 

poté jsme ve skupinkách měli duchovní rozhovor. Pak následovala 

mše svatá. Potom jsme šli poslepu, jeden ze skupinky viděl a klepal 

na ramena podle toho, na jakou stranu jsme měli jít, až jsme došli ke 

svatému Františkovi, který nám dal požehnání. Na závěr jsme 

poděkovali Bohu za celé Camíno a šli jsme spát. Ráno byl úklid a 

odjezd. Toto Camino bylo skvělé a těším se na další. 
                                           Tom Donoval 

 

MLÁDEŽ  
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VARHANY RAPOTÍNSKÉHO KOSTELA 
 

Varhany v našem rapotínském kostele slouží 

neuvěřitelných 147 let, a proto nyní již nutně potřebují 

zaslouženou generální opravu, která zajistí jejich chod opět na 

mnoho desítek let. Jedná se o velmi vzácný nástroj krnovské 

firmy bratří Riegerů; varhany byly vyrobeny na samém počátku 

slavné historie této firmy.  

Oprava zahrnuje všechny části tohoto královského 

nástroje, mezi které patří hrací stůl, mechanika, píšťaly, 

vzdušnice, vzduchové kanály a měchy, nový motor, nosné 

konstrukce a mnoho dalších prvků, které - aby nástroj krásně 

zněl - musí být v perfektním stavu. Jedná se o velmi náročné činnosti nejen z pohledu časového, ale hlavně z pohledu 

nároku na kvalitu jejich provedení. Tomu odpovídá i plánovaná cena – 2 395 800,- Kč. Rádi bychom naše varhany 

svěřili zkušenému odborníkovi a varhanářskému mistru Jaroslavu Stavinohovi z Valašské Bystřice, který mimo jiné 

ve své dílně postavil současné varhany na sv. Kopečku u Olomouce a má za sebou mnoho precizně opravených i 

nových nástrojů. Ty mohou díky jeho pečlivé práci sloužit bez závad další řadu let.  

V souvislosti s výměnou oken za varhanami, velké prašnosti, padání 

stavební suti přímo do nástroje a potřebě místa pro vnitřní lešení se musela část 

píšťalového fondu předem demontovat. Jedná se o celý druhý manuál a polovinu 

prvního manuálu. Velmi se tím omezila zvuková barevnost a varhaníkům 

zkomplikovala hra.  

Pro účely získání finančních prostředků byla založena veřejná sbírka a 

transparentní účet, kam mohou přispívat jednotlivci i firmy. Připravujeme projekt 

„adopce píšťal“, kde si dárci mohou adoptovat píšťalu nebo třeba i celý rejstřík 

našich varhan. Náš krásný nástroj má celkem 1007 píšťal rozmanitého zvukového 

zabarvení a také výšky tónu od nejhlubších basových až po vysoké tóny barevné 

Mixtury. Samozřejmě si po opravě na adoptované píšťaly můžete přijít zahrát! 

Stav adopce budeme zveřejňovat a rádi uvedeme jméno dárce, který získá kromě 

zážitku z poslechu také dárkový certifikát o adopci.  

Bližší informace budou již brzy zveřejněny na stránkách www.varhanyrapotin.cz, popř. je rád poskytne 

varhaník Jan Rameš na e-mailu jan.rames@atlas.cz. Na stránky se určitě podívejte! Budete překvapeni! Všem 

budoucím dárcům předem děkujeme za příspěvky, stejně jako Obci Rapotín za dosavadní velkou podporu při již 

probíhajících opravách našeho kostela. 
 

Číslo transparentního účtu: 6028749002/5500 

A pokud byste chtěli přispět hned, můžete použít třeba tyto QR kódy. Pán Bůh zaplať!  

 

100,- Kč 500,- Kč 1000,- Kč 

   
 

Jan Rameš 

http://www.varhanyrapotin.cz/
mailto:jan.rames@atlas.cz
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 „Putující Boží lid“: tento pohled na nás, křesťany, 

nabízí hlavní logo nadcházejícího synodálního 

procesu. Jsme společně na cestě, celkově 

v dějinách i v konkrétnosti našich jednotlivých 

životů. Toto společné putování tvoří všichni, kdo 

byli skrze křest přivtěleni k tomu Božímu lidu 

v průběhu celých dějin lidstva. 

Popis loga synodálního procesu 

Mohutný strom, oplývající moudrostí a září, se 

tyčí do nebes. Jako znamení života a naděje je 

vyjádřením Kristova kříže. Skrze něj je nadnášena 

eucharistie, zářící jako slunce. Příčná ramena, 

otevřená jako ruce nebo křídla, jsou odkazem na 

Ducha Svatého. Boží lid zde vyobrazený nestojí 

na místě: je lidem v pohybu, přesně tak, jak 

vyjadřuje původ slova synoda, tj. „společné 

putování“. Boží lid je sjednocen stromem života, 

který do nich vdechuje život a od nějž vychází toto 

společné putování. 15 postav shrnuje celé lidstvo 

v odlišnostech životních situací jednotlivých 

generací a původu. Tento aspekt je zdůrazněn rozmanitostí barev postav, které samy o sobě jsou odrazem 

radosti. Mezi osobami v této skupině není žádná hierarchie, všechny se nachází na stejné úrovni: mladí, 

senioři, muži, ženy, mladiství, děti, laici, řeholníci, rodiče, manželé, jednotlivci. Biskup a řeholní sestra 

nestojí tváří v tvář ostatním, ale kráčí společně s nimi. Jako by samo sebou na prvních místech tohoto 

zástupu kráčí děti a mladiství. Tak, jak o tom hovoří Ježíš v Evangeliu: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i 

země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, ale zjevil jsi je maličkým.“ (Mt 11,25) Jakou 

podobu má toto naše společné putování do Božího království? Na tuto otázku nám odpovídá motto pod 

grafikou: je to podoba synodální církve. Tedy církve, která je prožívána jako společenství skrze spoluúčast 

v uskutečňování vlastního poslání: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk 16,15) 

Pozvání do synodálního procesu 

Synodální proces je ve své podstatě procesem duchovním. Nejde zde v prvé řadě o dovednou organizaci 

debat, během kterých půjde o sbírání užitečných dat o životě křesťanů. Synodální proces znamená zcela 

novou příležitost, kdy budeme moci v životě církve zakusit, že jako jeden putující Boží lid všichni společně 

Drazí, v rubrice, kterou mám rezervovanou pro sebe, nemůže být tentokrát nic jiného než to, čím 
teď žije celá církev: SYNODA! A moc vás prosím: přečtěte si tento článek v klidu, pozorně a třikrát! 
Protože pochopit, oč vlastně jde, je základ všeho.  

A oč vlastně jde?  
Jde o to, abychom pochopili, že putujeme SPOLEČNĚ – jsme všichni putující Boží lid. Proto jsem 
tentokrát na první stránku dal několik desítek snímků našich tváří, možná tam najdete i sebe. Sa-
mozřejmě nejsou to všichni, kteří by tam mohli a měli být. Jedno místo je tam ale prázdné. Tam si 
má každý z vás nalepit svou vlastní fotografii, aby si uvědomil, že k putujícímu Božímu lidu také 
patří! 
Až to uděláte, přečtěte si následující text. Ten je připravený Národním synodálním týmem při ČBK. 
A ještě jednou prosím: v klidu, pozorně a třikrát ☺.  
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kráčíme kupředu na cestě do Božího království. Je to proces duchovní, protože na této cestě se máme snažit 

rozpoznat, co v této chvíli od své církve chce její Pán. On pak k nám stále promlouvá skrze Ducha Svatého, 

tedy skrze téhož Ducha, který sestoupil na první učedníky v den Letnic a který byl každému pokřtěnému 

darován v okamžiku křtu. 

Skrze křest tvoříme součást Kristova těla 

Tento synodální proces se odvíjí od jedné důležité skutečnosti: skrze křest jsme přijali podíl na prorockém, 

neboli učitelském, poslání Ježíše Krista. Každý z nás se stal živým chrámem Božího Ducha, a to ne proto, 

že bychom byli lepšími, dokonalejšími než ostatní, ale proto, že jsme byli Božím Duchem proměněni. A 

proto skrze nás Boží Duch také může a chce promlouvat. Tím, že jsme pozváni se zapojit do synodálního 

procesu, jsme pozváni do zkušenosti přítomnosti a působení Ducha Svatého v životě církve, a to v jejím 

konkrétním společenství, v nás samotných, v našich bratřích a sestrách. A také se otevřít tomu, jak Duch 

Svatý, který vane, kam chce, je přítomen a působí i v celé rodině lidstva. Můžeme říct, že celé církvi jsou 

v tomto okamžiku nabídnuta duchovní cvičení. Co to znamená? Znamená to, že se před námi otevírá zcela 

mimořádný čas milosti, ve kterém k církvi, a to znamená ke každému z nás, může promlouvat Duch Svatý. 

Podmínkou z naší strany je, že se tento hlas budeme učit rozpoznat a pozorně mu budeme naslouchat. 

Zkušenost duchovní konverzace v pracovních skupinkách 

Pracovní skupinky, které budou s vaší pomocí vznikat, mají být místem, kde bude možné zakusit, že jsme 

jako církev společně na cestě, po které nás vede Duch Svatý. Právě v těchto skupinkách budeme moci si 

uvědomit a prožít, co to znamená být synodální církev. Tyto skupinky mají za úkol stát se prostorem, kde 

každý bez obav, ve svobodě, pravdě a lásce může vyjádřit svoji zkušenost s církví jako společenstvím na 

cestě. Půjde o to, vytvořit prostředí vzájemného naslouchání, kde je každý přijat a v němž se předpokládá 

jako výchozí bod otevřenost vůči pohledu druhého, především pokud se jedná o člověka, který je na okraji, 

který třeba jen těžko hledá slova, aby formuloval svůj názor, nebo jehož hlas je obvykle předem pokládán 

za bezvýznamný.  

Materiály, které jsou přílohou časopisu, Ti mají umožnit nahlédnout do tematického obsahu skupinek  

a pomoci se rozhodnout. Je tam i modlitba za synodu, kterou, prosíme, přidej do svých každodenních 

rozhovorů s Pánem.  

Kromě „společných“ příloh, je tam i příloha, kterou vytvořili jednotliví kněží spolu se svými 

spolupracovníky (většinou pastorační radou) jen pro svou konkrétní farnost. Z ní se dozvíš, jakým 

způsobem, kde a kdy se můžeš přihlásit, jak vzniknou skupinky, jak se budou volit témata, kdy se budou 

konat setkání.  

 

Do toho! Kéž Pán požehná našemu společnému dílu! 

P. Slawomir 

 

Pokud jsi dočetl až do tohoto místa, jsi skvělý! Blahopřeji! A zřejmě jsi pochopil, že: 

Nejde o učené diskuze! Nemusíš být docent doktor teologie a jakéhokoliv jiného vědeckého 
oboru!  
Nejde o chytračení! Proto nemusíš být výmluvný jako Cicero.  
Nemusíš se bát, že budeš neužitečný či zbytečný! Patříš k Božímu lidu, to stačí! 
Nikdo nečeká na tvé výkony – jde jen o to být Duchu Svatému k dispozici.  
Nejde o žádnou práci – nepotřebuješ lopatu ani kalkulačku. Postačí ti uši a otevřené srdce a trocha 
dobré vůle. No… a také i trocha darovaného času.  
Jsi zván, a pokud se zapojíš, bude to super! Pokud ne, nemusíš se bát - tak či onak patříš k nám  
a jdeme společně. 
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

„Proč ne zázrak?“ 

Otec Alberto d´Apolito si „ukradl“ jedno zázračné uzdravení od otce Pia v předvečer jeho smrti. Byl to 

pravděpodobně světcův poslední zázrak před odchodem z tohoto světa. Otec Alberto mi o tom vyprávěl: „20. září 

1968 bylo padesáté výročí dne, kdy se u otce Pia objevila stigmata. Bylo však rozhodnuto, že si s ním výročí 

připomeneme až v neděli 22. září. Do San Giovanni Rotondo tehdy přijelo mnoho lidí, mezi nimi též Gino Pin z města 

Biella s celou svou rodinou. 

Protože jsme dobří přátelé, chtěl jsem mu darovat obrázek, na jehož rubu by stála myšlenka vlastnoručně 

napsaná otcem Piem. Šel jsem tedy za otcem, a aniž bych mu řekl, komu je obrázek určen, poprosil jsem ho,  

aby na druhou stranu napsal nějakou myšlenku. Otec Pio obrázek požehnal a napsal na něj: ‚Ať Ježíš a Maria vždycky 

zmírňují tvé bolesti.‘ 

Když jsem si tu větu přečetl, překvapilo mě to, protože jsem věděl o těžkostech, které už delší dobu trápily 

rodinu mého přítele. Nejprve jsem si řekl, že mu ten obrázek nedám, ale pak jsem změnil názor. A když si tu větu 

přečetl můj přítel, se slzami v očích se mě zeptal: ‚Četl jste, co mi napsal otec Pio?‘ 

Odpověděl jsem: ‚Neměj obavy, víš, že otec Pio ti je nablízku.‘ 

Večer za mnou přišel Gino velmi rozrušený a řekl: ‚Otče Alberto, slova otce Pia se splnila, moje dcera Maria 

Pia se ocitla v nemocnici s vysokou horečkou a silnými bolestmi břicha. Lékaři si myslí, že jde o akutní zánět slepého 

střeva nebo pobřišnice, budou ji muset operovat.‘ 

Strávil u své dcery v nemocnici celou noc, protože její stav se zhoršoval. Ráno mi řekl: ‚Maria Pia je na tom 

zle. Chtěl bych ji převézt domů do Bielly, protože kdyby došlo k nejhoršímu, budeme tam doma. Chtěl bych od otce 

Pia radu, abych se rozhodl správně.‘ 

Bylo to ale 22. září 1968. Ráno po slavení mše svaté otec Pio zkolaboval. I on byl ve vážném stavu 

a následující noci zemřel. Nechtěl jsem ho rušit, ale bylo mi tak líto přítele Gina, že jsem se odhodlal za ním zajít. 

Našel jsem ho v křesle v hlubokém zamyšlení. Oslovil jsem ho, ale neslyšel mě. Proto jsem mu jemně poklepal 

na koleno. ‚Co chceš?‘ zeptal se a otevřel oči. Stručně jsem mu vyprávěl, co se stalo Ginově dceři, a dodal jsem: 

‚Můj přítel by chtěl vědět, jestli může dceru převézt do Bielly, nebo jestli je lepší ji nechat tady.‘ Otec Pio bez váhání 

odpověděl: ‚Ať zůstane v naší nemocnici. Bude-li zapotřebí operace, ať ji raději operují tady, než v Bielle; a já se 

budu modlit.‘ 

Protože jsem byl s otcem Piem sám, měl jsem tu drzost na něho naléhat: ‚Otče, můj přítel Gino je velmi chudý. 

Nemá na to, aby celá rodina mohla zůstat více dní v San Giovanni Rotondo. Proč si nevymůžete z rukou Panny Marie 

uzdravení toho děvčátka bez operace?‘ 

Mluvil jsem se sklopenou hlavou. Neodvažoval jsem se ji pozvednout, protože jsem věděl, že žádám příliš. 

Otec Pio neodpovídal. Neměl jsem odvahu pohlédnout mu do tváře, ale po několika minutách nekonečného ticha 

jsem to musel udělat. Bázlivě jsem zdvihl oči a spatřil jsem, jak na mě otec pronikavě hledí, v jeho pohledu byla 

nesmírná síla. Řekl jen: ‚Dobře, budu se modlit k Panně Marii.‘ 

Běžel jsem za Ginem, abych mu tlumočil jeho slova. O pár hodin později našli lékaři dívku, jak sedí na posteli. 

Důkladně ji vyšetřili a zjistili, že je úplně zdravá, takže ji ještě ten den mohli propustit.“ 

Dopisy z celého světa 

Otec Pio pokračoval v naslouchání trpícím i po své smrti a dělá to zjevně až doposud. Do kláštera kapucínů 

v San Giovanni Rotondo přicházejí denně děkovné dopisy lidí. Píší většinou otci kapucínovi, který řídí časopis Hlas 

otce Pia. Vybrané dopisy jsou publikovány. Mnozí chtějí jen poděkovat a tvrdí, že zakusili skutečný zázrak.  

Uzdravení ochrnutého Antonia 

Antonio Paladino strávil na lůžku celých třiadvacet let, protože následkem pracovního úrazu byl zcela 

ochrnutý. V noci 12. prosince cítil, jak se někdo dotkl jeho levého ramene, a spatřil otce Pia, který mu řekl: „Vstaň 

a choď.“ Slezl z postele a začal zase chodit. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Uzdravení syna z rakoviny 

Například Maria Panuele napsala z Cunea: „Mému synovi Maurovi lékaři před dvěma lety diagnostikovali 

nádor, údajně neměl šanci přežít. Maura hospitalizovali v různých nemocnicích a všichni odborníci říkali totéž. 

Umíte si představit naši beznaděj. Neúnavně jsem se modlila k otci Piovi a složila jsem slib, že když se Mauro 

uzdraví, vykonám s ním pouť do San Giovanni Rotondo. Moje modlitby byly vyslyšeny: Mauro je v pořádku a 

všechny příznaky choroby zmizely.“ 

Uzdravení před zákrokem 

Antonio Carotenuto z Boscoreale zase napsal: „17. května 1976 jsem ochrnul, pět měsíců jsem se nemohl 

hýbat. Jednalo se o výhřez ploténky. Několikrát mě hospitalizovali a pak mi profesor Giuseppe Giuda řekl, že mě 

bude muset urgentně operovat. 

Před zákrokem jsem se intenzivně modlil o přímluvu otce Pia. V noci před operací se mi o něm zdálo. Viděl 

jsem ho, jak se na mě usmívá, podal mi ruku a řekl: ‚Neboj se, nic ti není, jsi v pořádku.‘ 

S radostným výkřikem jsem se probudil. Přiběhli ošetřovatelé I. polikliniky v Neapoli, kde jsem byl 

hospitalizován, a já jsem jim vyprávěl, co se mi stalo. Ráno před zákrokem mě profesor vyšetřil a byl jsem zcela 

zdráv, po vyhřezlé ploténce nebylo ani stopy.“ 

Artróza zmizela 

Giuseppina Sireci Chimento z Turína napsala: „Jednoho říjnového rána roku 1980, po sedmi letech 

neslýchaného utrpení kvůli artróze pravé ruky, jsem se obrátila na otce Pia a prosila jsem ho, aby se přimlouval 

za zmírnění mého trápení. Nic se však nestalo. 

Večer jsem ulehla a na tu modlitbu jsem zapomněla. Po delší době jsem spala dobře. Ráno jsem najednou 

neměla žádné bolesti, deformace prstů na ruce zmizely a mohla jsem je úplně narovnat.“ 

Zázrak na stehenní kosti 

Z Grammichele v provincii Katánie napsala Rosaria Piccolo: „Narodila jsem se s deformací stehenní kosti 

na levé noze, chyběla jí hlavice. Kulhala jsem a měla jsem takové bolesti, že jsem byla od dvanácti let nucena téměř 

stále jen sedět. Mnoho známých specialistů mi řeklo, že se nedá nic dělat a že v dospělosti budu odkázaná na invalidní 

vozík, protože má noha neudrží váhu těla. V květnu jsem dostala kontakt na vynikajícího ortopeda. Ihned jsem se 

vydala do Říma, aby mě vyšetřil. Po vyšetření počítačovou tomografií mi řekl, že by mě zkusil operovat, ale bude 

zapotřebí hned tří chirurgických zákroků. 

První zákrok naplánoval na 23. září. Lidé mi dodávali odvahu, protože právě na ten den připadlo výročí úmrtí 

otce Pia. Shoda okolností mě vedla k tomu, že jsem světce poprosila, abych nemusela podstoupit tři operace, případně 

aby aspoň dobře dopadly. 

21. září mě chirurg znovu vyšetřil a všiml si na mé noze něčeho zvláštního. Udělal mi rentgen a stalo se něco 

neuvěřitelného – objevila se na něm hlava stehenní kosti, kterou jsem nikdy předtím neměla. Namísto tří operací 

jsem tedy podstoupila jen jednu, při níž mi nohu prodloužili.“ 

Podpora při operacích 

Ze San Marzano v provincii Taranto napsala Maria Immacolata Di Padova: „Strávila jsem několik dní 

v nemocnici a lékařská vyšetření potvrdila, že mám nádor na děloze. Chtěli mě okamžitě operovat. Vyděšená jsem 

se s důvěrou obrátila na otce Pia a prosila ho, aby byl během operace se mnou. Při modlitbě se mi zdálo, že u lůžka 

vidím jeho otcovskou a uklidňující postavu. Položil mi ruku na rameno, jako by chtěl říct: ‚Buď klidná, všechno bude 

v pořádku!‘ 

Zdálo se mi, že skutečně cítím jeho ruku. A zjevně nešlo jen o ‚pocit‘, protože po operaci, která dopadla dobře, 

jsem na rukávu županu spatřila otisk, který pak nešlo odstranit. I když jsem župan vyprala, zůstal na něm jasný otisk 

pravé ruky.“ 

28. října 1968 podstoupil Giuseppe Scatigna z Palerma chirurgický zákrok, při němž mu odstranili zduření 

lymfatických uzlin v třísle. Histologické vyšetření mu však nedávalo naději. Pacient vzýval otce Pia a prosil 

o přímluvu. 8. listopadu ho hospitalizovali v Casa Sollievo kvůli kontrolnímu vyšetření, přičemž se nové metastáze 

zhoubného nádoru neobjevily. Propustili ho a stále se těší výbornému zdraví. 
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Tony z Texasu 

Dvacetiletý Tony John Collette z Houstonu v Texasu měl nevyléčitelnou chorobu. V roce 1969, tedy rok 

po smrti otce Pia, mu diagnostikovali lipidózu, při níž dochází k destrukci nervového systému ve svalech. 

Mladík podstoupil řadu zákroků a neustále ho zkoumali a vyšetřovali. O jeho vzácném případu se diskutovalo 

i na stránkách odborného časopisu Medical Journal. Měl silné bolesti po celém těle, navíc musel používat kovové 

podpěry páteře a dolních končetin. Pohyboval se jen s velkou námahou a za pomoci berlí. 

Po dlouhé hospitalizaci v Nemocnici sv. Josefa v Houstonu mu 23. června 1973 lékaři řekli, že už pro něj 

nedokážou víc udělat, a propustili ho domů. V noci Tonyho opět sužovaly strašné bolesti. Ve tři hodiny ráno spatřil, 

jak do jeho pokoje vstoupil usměvavý muž a řekl mu: „Chci ti pomoci, neboj se.“ Tony v něm poznal otce Pia, 

k němuž se mnohokrát modlil. Pod pohledem tajemného návštěvníka pocítil chlad a chvění po celém těle, ale pak se 

náhle začal cítit nepopsatelně blaze. Během pár vteřin se naprosto uvolnil a zklidnil, necítil už žádnou bolest. 

Po chvíli otec Pio zmizel a Tony zase usnul. 

Ráno byli lékaři, příbuzní a přátelé v šoku, protože Tony se nevysvětlitelně a náhle uzdravil. Chodil bez bolestí 

a bez námahy, kovové podpěry a berle už nepotřeboval. 
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