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Moc
všechny
zdravím po prázdninách, na začátku nového školního
roku. Všichni doufáme, že se náš život aspoň trochu
vrátí do normálu, že covidová omezení, i když nějaká
určitě budou, přece jenom nebudou tak drastická a náš
život nebude opět úplně paralyzován.
Když jsem byl o prázdninách na návštěvě
rodičů doma v Polsku, byl jsem překvapen tím,
že přímo u kostelů, ve farních prostorách,
se návštěvníkům nedělních bohoslužeb nabízelo
očkování. Byli k tomu také vyzvání kněžími na závěr
bohoslužby. Papež František k tomu řekl před
několika týdny: „Nechat se očkovat vakcínami, které
byly povoleny příslušnými orgány, je aktem lásky.
A pomáhat většině lidí v tomto směru je projevem
lásky. Lásky k sobě samému, lásky k rodině a přátelům
a lásky ke všem lidem“. Samozřejmě je to pořád
dobrovolné rozhodnutí každého jednotlivce, přesto
v duchu výzvy papeže Františka, který říká, že je to
skutek lásky vůči celé společnosti, je třeba se zamyslet
a vidět, že nejde jen o mne samotného, ale i o druhé.
Jen takto můžeme přispět k ukončení bláznivého
kolotoče „lockdownů“, testování a roušek. Povzbuzen
příkladem mých přátel kněží z Polska, i já vybízím
k očkování všechny váhavé. Nebojte se ve jménu lásky
překonat své obavy.
Druhá myšlenka spojená s pokračující
epidemií je duchovního rázu. Slyšel jsem zajímavou
teorii, proč nám Pán Bůh poslal nemoc, při které
musíme nosit zakrytá ústa a nos. Je to prý proto,
abychom pochopili, jak mu záleží na tom, abychom
nehřešili jazykem a nosem… Jazykem, když
pomlouváme a nosem, když jej strkáme do věcí,
po kterých nám nic není. Nevím, zda to tak Pán Bůh
opravdu myslel, ale jsem přesvědčený, že je to velmi
dobrá myšlenka na čas před námi. Nepomlouvat
a nebýt zvídavým, či hledět si svých vlastních úkolů
víc, než opravovat druhé - to je také skutek lásky vůči
celé společnosti i farnosti … Návrh na konkrétní
předsevzetí v novém školním roce máme hotový!
Jen do toho!
Do našeho děkanátu během prázdnin přibyl
P. Jan Berka, nový šumperský kaplan. V tomto čísle
se vám představuje a já mu už teď děkuji za pravidelné
příspěvky do rubriky „Co jsme ve škole nebrali“.
Jménem nás všech jej také srdečně vítám a přeji mu
požehnané působení mezi novými farníky.
Samotný Tam&Tam bude vycházet dál
v nezměněné podobě. Ještě jednou vybízím hlavně
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1. září

světový den modliteb za péči o stvoření

3. září

památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve

4. září

sobotní památka Panny Marie

5. září
7. září

23. neděle v mezidobí
sv. Melichara Grodeckého,
kněze a mučedníka

8. září

svátek Narození Panny Marie

9. září sv. Petra Klavera, kněze
10. září bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
11. září sobotní památka Panny Marie
12. září 24. neděle v mezidobí
13. září památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
14. září svátek Povýšení svatého Kříže
15. září památka Panny Marie Bolestné
16. září památka sv.Ludmily, mučedníce
17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána,
biskupa, mučedníků
18. září sobotní památka Panny Marie
19. září 25. neděle v mezidobí
20. září památka sv. Ondřeje Kim Taegóna, kněze,
Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
25. září sobotní památka Panny Marie
26. září 26. neděle v mezidobí
27. září památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. září slavnost sv. Václava, mučedníka
29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
30. září památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve
mimošumperské čtenáře k posílání příspěvků,
zejména informací o dění u vás. Kéž všichni víme,
co chystáte, co jste zažili, ať se můžeme inspirovat tím,
co se dozvíme o životě vašich farních společenství.
Termín k posílání příspěvků do dalšího čísla je uveden
vždy na poslední stránce.
Přeji všem, aby byl tento školní rok obdobím
požehnané práce, setkávání se, sdílení a modlitby
v našich farnostech. Moc zdravím a vyprošuji
pro všechny Boží požehnání.
P. Slawomir Sulowski
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Milí čtenáři,
v tomto roce vzdělávacího cyklu „Co jsme ve škole nebrali“ se budeme zabývat Starým zákonem.
Projdeme méně známé knihy, jako např. knihy Makabejské, Soudců, Ozeáš, Amos apod. V každém článku přiblížím
okolnosti vzniku knihy, její hlavní myšlenky a různé zajímavosti. V případě zájmu o konkrétní knihu, kterou byste
chtěli tímto způsobem probrat, se na mne neváhejte obrátit. Taktéž jsem k dispozici pro doplňující otázky k tématu.
Věřím, že nám tento cyklus pomůže objevit krásu Božího slova ve Starém zákoně.

KNIHA KAZATEL: ŽIJ NAPLNO
Žijeme v globalizovaném světě, ve kterém se střetávají různé kultury. Technologický pokrok jde mílovými kroky
kupředu a hodnoty, na kterých stojí naše společnost, se chvějí v základech. Uprostřed proměn tohoto světa
přemýšlíme: Co je vlastně jisté? Na čem skutečně záleží? S překvapením zjišťujeme, že tato situace a otázky nejsou
záležitostí jen 21. století, ale je to také situace, ve které se odehrává kniha Kazatel. Pojďme společně objevit, jaké
poselství nám tento biblický text dává.
OBDOBÍ POKROKU
Ocitáme se v době 2. pol. 3. st. před Kristem v Jeruzalémě. Židovský národ žije pod nadvládou Ptolemaiovců,
kteří zemi vládnou z Egypta. Do Judska silně proniká řecké (neboli helénské) myšlení, ale i pokrokové technologie
a kultura. Také v Jeruzalémě, kde kniha Kazatel pravděpodobně vzniká, se množí školy, v nichž působí různí
filosofové a učitelé. K nim přicházejí mladí muži, kteří jsou vzdělaní v židovské, ale i helénské tradici. A právě
pro tyto mladé muže, diskutující nad smyslem života a hledající pravou moudrost, je určena kniha Kazatel.
KDO JE ONEN KAZATEL?
Hned v prvním verši čteme: „Slova Kazatele, syna Davidova, krále
v Jeruzalémě“ (Kaz 1,1). Synem krále Davida, který po něm přebírá
vládu v Jeruzalémě, je Šalamoun. Víme, že Šalamoun byl od Boha
obdařen velkou moudrostí, a tak jsou mu v Písmu připisovány mnohé
texty pojednávající o moudrosti. Je však velmi nepravděpodobné,
že knihu Kazatel napsal skutečně tento velký král. V antice bylo
naprosto běžné připisovat autorství knih významným, vlivným
osobnostem. Dílo tím získávalo na autoritě a pozornosti.
Z podrobného čtení, zkoumání jazyka a historických okolností je
zřejmé, že dílo vzniklo několik staletí po Šalamounově smrti. Kdo je
tedy autorem knihy? To nám zůstane zahaleno tajemstvím. Můžeme tak pouze říct, že to byl vzdělaný bohatý žid,
žijící v Jeruzalémě.
Citáty:
„Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.“ (Kaz 1,2)
„Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, který panuje nad hlupáky.“ (Kaz 9,17)
„Kdo kope jámu, spadne do ní, toho, kdo strhává zeď, uštkne had.“ (Kaz 10,8)
„Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.“ (Kaz 11,4)
„Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho žije i při své zlobě.“ (Kaz 7,15)
„Je dobré a pěkné, aby člověk jedl a pil a měl se dobře při veškerém klopotném pachtění pod sluncem v časných
dnech života, které mu dal Bůh, neboť to je jeho podíl.“ (Kaz 5,17)
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JEDNODUCHÉ ČTENÍ?
Kniha Kazatel se řadí mezi knihy pojednávající o moudrosti (tzv. mudroslovné knihy). Patří do skupiny 5 knih
tzv. svátečních svitků, jenž se předčítají o významných svátcích židovského roku. Kazatel se čte na svátek Sukkot
(svátek stánků). Kazatel rozhodně nepatří mezi snadné knihy k četbě a pochopení. Obsahuje mnoho myšlenek, které
jsou spíše filosofického rázu a nutí čtenáře k zamyšlení nad životem a jeho smyslem.
KNIHA PLNÁ OTÁZEK?
Marnost nad marnost
Slovo „hevel,  “לבהdo češtiny
překládáme jako pomíjivost.
V knize Kazatel je toto slovo
použito
celkem
37x.
V hebrejštině toto slovo
původně znamená vánek, opar
nebo
dokonce
přelud.
Liturgické texty preferují výraz
marnost, což však není přesné.
Kazatel nechce říct, že všechno
je marné, ale spíše pomíjivé,
dočasné. Jako ranní opar mlhy
nad jezerem. Chvíli jezero
zakrývá, poté náhle mizí.

V knihách Starého zákona se často setkáme s texty, které vyjadřují tuto
myšlenku: Kdo žije dobře a snaží se dodržovat Boží přikázání, tomu Bůh
žehná. Boží požehnání se projevuje v majetku, rodině a štěstí. Naopak, kdo
žije hříšně a bezbožně, ten není pod Boží ochranou, a nakonec dopadá
špatně. Nicméně kniha Kazatel tuto myšlenku zpochybňuje. Ukazuje totiž,
že v životě se daří hříšníkům a lidem nepoctivým a spravedliví často trpí
a strádají. Kazatel spatřuje, že vše je pomíjivé. Všelijaké radosti, které si
člověk může dopřát, jsou jen na chvíli a rychle se omrzí. Stejně tak přichází
i mnoho bolestí a strádání, i to však netrvá věčně. Vše pomíjí. Jak říká
Kazatel: Nic nové pod sluncem není. Všechno už tu bylo, nebo bude. Proč se
tedy vzrušovat světem a jeho radovánkami, když stejně pominou? Dalším
problémem je život sám. I ten jednou končí. Dobří i špatní, všichni nakonec
zemřou stejnou smrtí. Nač se tedy o něco snažit? Co jedna generace buduje,
druhá boří. Co tedy má smysl? Tyto a podobné otázky si klade Kazatel, jako
člověk, který ve svém životě okusil mnohé. Zná strádání a bolest, stejně jako
hojnost a životní radovánky všeho druhu. Mnohé zkusil, všechno pominulo.

NEJISTÉ JISTOTY
Kniha Kazatel nám však nepředkládá jen palčivé otázky, nýbrž naznačuje i různá praktická řešení. Nejprve nás
ujišťuje, že má smysl žít podle Boží vůle. Ne proto, že by nám dodržování Božích přikázání zajistilo blahobyt, ale
jednoduše proto, že žít s Bohem je dobré samo o sobě. Další doporučení Kazatele by mohlo znít takto: Nesnaž se mít
vše pod kontrolou. Kniha nám ukazuje, že život je příliš složitý a pomíjivý, než aby mělo smysl se strachovat o to,
co bude dál. Budoucnost není zcela v naší moci. Dále jako by nás Kazatel vyzýval: Spíše se raduj z toho, co je dobré
a krásné. Žij svůj život naplno. Nakonec nás kniha ujišťuje, že Bůh bude mít poslední slovo, že projeví svou
spravedlnost a odhalí smysl věcí. Život tedy má smysl, přestože ten je nám často zahalen. Možná nám nebude vše
hned jasné, ale pátrání po významu věcí by nás nemělo brzdit v tom žít každý okamžik našeho života naplno.

Jan Berka
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JAN BERKA

V červenci jsme v našem děkanátu mohli přivítat nového kněze, o. Jana Berku.
Vystřídal otce Jiřího Luňáka, který odešel ze šumperské farnosti do farnosti Zlín.
Otec Jan se stal kaplanem šumperské farnosti a zároveň kaplanem pro mládež
pro náš děkanát. Jeho předchozí farnost, Valašské Klobouky – nejpočetnější
farnost v arcidiecézi – je známá svou živou vírou a zbožností. Jak sám otec Jan
zmiňuje, zdejší farníci kráčí vpřed s Duchem svatým. Přejeme mu (i sobě 😊),
aby i v naší farnosti tomu bylo stejně, a děkujeme mu za zodpovězení několika
otázek.
Prosím o krátké představení
Jmenuji se Jan Berka a narodil jsem se v Dluhonicích, v malé vesnici u Přerova.
Pocházím z věřící rodiny. Mám dva mladší sourozence – bratra a sestru. Protože
mí prarodiče měli hospodářství, na kterém pracovali a já jim odmalička pomáhal, táhlo mě to tímto směrem, a tak
jsem si jako střední školu vybral Střední školu zemědělskou v Přerově.
Po střední škole jsem rovnou nastoupil do teologického konviktu v Olomouci a následně pokračoval ve studiu
bohosloví rovněž v Olomouci. Jako jáhen jsem rok působil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, poté dva roky
jako kaplan ve Zlíně a následně dva roky ve Valašských Kloboukách.
Co Vašemu rozhodnutí stát se knězem předcházelo?
Mé povolání je spojeno s obdobím přípravy na biřmování. Při adoraci ještě před biřmováním jsem pocítil poprvé
Boží volání ke kněžství. Byl to takový šok, že jsem to nepovažoval za něco reálného, a snažil se na to zapomenout.
Nicméně povolání nepolevovalo. Při rozlišování pro mě bylo důležité, že mě naprosto nikdo ke kněžství nenutil ani
mi tento směr nenaznačoval. Většina lidí, kterým jsem se svěřil, byli překvapeni. Velkou oporou v době rozlišování
a přijetí povolání mi byl můj farář, o. Pavel Hofírek, který mě také doprovázel při vstupu do semináře a studiu.
Co na to říkali rodiče a přátelé?
Moji rodiče byli značně překvapeni. Nebylo to pro ně jednoduché a chvíli trvalo, než mé rozhodnutí přijali.
Respektovali mé rozhodnutí a myslím, že časem poznali, že to opravdu je má cesta. Kamarádi a přátelé byli také
překvapeni, pamatuji si bouřlivé diskuse se spolužáky na střední škole. Myslím, že mé rozhodnutí je minimálně
donutilo k zamyšlení nad křesťanskou vírou.
Jak byste nám přiblížil svá jáhenská a kněžská působiště?
Jáhenský rok na gymnáziu v Kroměříži byl specifický tím, že zde převažuje práce s mládeží. Jako jáhen jsem zde byl
jak v pozici učitele, tak vychovatele a zároveň
i duchovního. Atmosféra kroměřížského gymnázia je
zcela jedinečná. Za rok strávený na „AGéčku“ jsem moc
rád. Vytvořil jsem si mnoho přátelských vztahů a rád na
to vzpomínám.
Ve Zlíně jsem působil jako novokněz. Říká se, že první
kněžské působiště je jako první láska. A bylo to tak.
Přišel jsem do farnosti svatého Filipa a Jakuba, která je
jedna nejpočetnějších. Byl jsem rád za skvělý kolektiv
kněží a blízkých spolupracovníků, od kterých jsem se
mnoho naučil. V druhém roce mého kaplanování došlo
k výměně faráře (po 12 letech) a mohl jsem být u toho,
když se plánovalo budoucí směřování zlínské farnosti.
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Po dvou letech jsem odešel do Valašských Klobouk. Také v této farnosti nastala výměna duchovních. Odešli všichni
dosavadní, tedy farář (po 19 letech), kaplan i jáhen a přišli jsme jako zcela nový, mladý tým. Musím říct, že právě
fungující kněžské (a jáhenské) společenství na faře bylo neskutečnou posilou a nezapomenutelnou zkušeností.
Valašské Klobouky jsou pravá valašská farnost. Z hlediska počtu věřících jde o nejpočetnější farnost v arcidiecézi,
ve které jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, funguje zde mnoho společenství a spolupracovníků. Ve farnosti
jsem se setkal s velmi přátelským přijetím a ačkoliv jsme prožili dobu dlouhého lockdownu, mnohé se nám podařilo
za dva roky vybudovat. Kloboucká farnost pro mě byla zkušenost živého společenství a farníků, kteří kráčí vpřed
s Duchem svatým.
Jaké jsou Vaše první dojmy v naší šumperské farnosti?
Šumperskou farnost jsem znal z doslechu, byl jsem zde na návštěvě pouze jednou. Příjemně mě překvapily krásné
kostely a krásná krajina kolem. Farnost poznávám pozvolna, protože je zatím prázdninový režim.
Máte nějaké představy, co byste chtěl právě zde (u)dělat?
Velmi nerad přicházím s předem připravenými plány, každá farnost je specifická a pastorace musí odrážet mentalitu
a situaci farníků. Na druhou stranu vidím mnoho věcí, které bych chtěl zkusit – ať už je to práce s mládeží nebo
formace společenství ve farnosti. Nechci se však předem vyhraňovat, rád dělám to, co je potřeba.
Jaké jsou Vaše zájmy?
Z těch běžných zájmů – rád plavu, a tak jsem rád, že zde v Šumperku máme
krytý bazén. Rovněž rád čtu, můj oblíbený žánr je fantasy a historické knihy.
Všem zájemcům o fantasy vřele doporučuji knihu Pán prstenů, v které vnímám
mnoho křesťanských inspirací. Také mě stále baví to, z čeho jsem vzešel –
práce v zemědělství, které se však nemohu věnovat. Z kněžských zájmů mě
v poslední době oslovuje charismatická obnova, dříve jsem se věnoval studiu
Starého zákona. V pastoraci mě zvláště naplňuje služba hlásání, ať už výuka
náboženství u dětí či dospělých či různé katecheze. Rád zpovídám
a doprovázím lidi v obtížných situacích a duchovně doprovázím. Naplňuje mě
také služba nemocným, zvláště v nemocnici.
Jednou za čas také rád cestuji. Byl jsem dvakrát v Americe. Poprvé to bylo
v Texasu a Louisianě. Každý rok jsou někteří jáhni zvaní tamějším knězem
s českými kořeny do Texasu. Navštěvují zde farnosti, kde jsou potomci Čechů,
a také poznávají fungování církve ve Spojených státech.
Podruhé jsem jel do USA soukromě, byl jsem pozván jednou rodinou. Postupně
jsem procestoval státy: Minnesota, Wisconsin, Iowa, Nebraska, Kansas
a Oklahoma.
Většinou bývá zvykem, že šumperský kaplan je zároveň kaplanem pro mládež. Bude tomu takto i nyní?
Ano, bude. Na práci s mládeží se těším. Věřím, že i malé společenství dokáže vybudovat mnohé, pokud je osloveno
Duchem svatým.
Jak vidíte práci s ministranty?
Je to něco, čemu se chci věnovat. Za tu dobu, co jsem tady, jsem mnoho ministrantů nepotkal, takže určitě se
pokusíme oslovit i nové. Práce s ministranty podle mé zkušenosti musí stát na těchto pilířích – formace (schůzky),
dobré společenství (dobrá parta) a skutečná služba (ministranti jsou ve farnosti skutečně potřeba).
Od kterého věku si myslíte, že by měli kluci začít ministrovat?
To záleží. Jsou kluci, kteří zvládnou ministrování od první třídy, nicméně bych k tomu nikoho v tomto věku nenutil,
někdy je lépe počkat, až se aklimatizují ve škole a naučí se pracovat v kolektivu. Od třetí třídy už není problém zapojit
všechny. Je to také doba, kdy půjdou k svatému přijímání, je zde ideální příležitost k zapojení do této služby.
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Říkal jste, že
náboženství …

rád

učíte

Ano, náboženství učím rád. Jak
ve škole, tak na faře. Myslím,
že dobrá formace dětí a mládeže je
něčím, co se často zanedbává. Jsem
rád, že se náboženství učí
v Šumperku na farním středisku, je
zde možnost vytvořit společenství,
které překračuje hranice školy.
Do škol bych raději vstupoval
v rámci tematických hodin, diskuzí
s žáky, nebo jinou, spíše
evangelizační formou.
Čím jste se inspiroval na Vašich předchozích působištích?
Ve Zlíně byla inspirující práce s dospělými a seniory. Vzdělávání dospělých bylo hojně navštěvované. Z Klobouk si
odnáším zkušenost fungujících společenství a večerů chval. Také mám dobrou zkušenost s fungováním klubu
maminek na mateřské. Svůj program si plánovaly po měsíci, jednou za měsíc byla mše svatá s dětmi a příležitost
ke svátosti smíření. Kromě toho měly svůj vlastní program – výlety, vzájemné hlídání dětí, hry pro děti aj. Tato
skupina mladých maminek byla pro farnost důležitá, neboť zde byl prostor využít jejich schopnosti a nadání ve službě
farnosti.
Zmiňoval jste, že vás oslovuje charismatická obnova. Co si máme pod tím představit?
Ve Valašských Kloboukách jsem viděl, že většinu tamější mládeže oslovují chvály a chválové večery. Tak jsem
poznal společenství Projekt „ON“ (Křesťanský
projekt „ON“ je určen pro mladé z okolí farnosti
Valašské Klobouky. Jeho součástí je hudba,
společenství, chvály, tanec, modlitba a mnoho
dalšího – převzato z Facebooku). Toto společenství
je charizmaticky založené, stále roste a skrze osobní
vztah s Bohem a otevření se Duchu svatému slouží
nejen farnosti, ale celému děkanátu. Vnímám,
že skrze rozvíjení osobního vztahu k Duchu svatému
můžeme posouvat věci vpřed. Bylo by úžasné najít
podobně zapálené lidi v naší farnosti.
Co je blízké Vašemu duchovnímu životu?
Je to především liturgie, tichá adorace a v poslední
době chvály a přímluvná modlitba.
Jaké citáty z Bible Vás oslovují?
Dva citáty, které jsou mi zvláště blízké. První z nich je z 1. listu apoštola Pavla Korintským: „Jsme spolupracovníci
na Božím díle“ (1 Kor 3,9). Druhý citát je rovněž od apoštola Pavla, z listu Římanům: „Bratři! Je-li Bůh s námi,
kdo proti nám?“ (Řím. 8, 31).
A otázka na závěr. Co byste vzkázal Vašim novým farníkům?
Těším se na setkání s každým a věřím, že živé společenství, kdy každý přiloží ruku k dílu, bude nejen fungovat, ale
také růst.
za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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DOPISY DO PŘEDPEKLÍ

IZMAEL, SYN ABRAHAMŮV
V městě Šumbarku, ve čtvrtém roce panování zemana Potácivého

Izmaeli,
nač ten hořký úsměv, s nímž začínáš číst tento list? Což není mé oslovení pravdivé? Nejsi snad synem
Abrahamovým podle mezopotámského i Božího práva? Nejsi jeho prvorozeným synem, univerzálním dědicem
a následníkem?
Vím, nejsi. Bez ohledu na právní stav je podstatná tristní skutečnost. Tvůj otec Tě i s matkou Hagar vyhnal
do pouště a vybavil Tě pecnem chleba, abys nezemřel hned. Aby ses před smrtí stačil vzdálit dostatečně daleko
od jeho domu a od jeho jediného pravého syna Izáka. A především od Sáry.
Ano, to Abrahamova žena je příčinou všech Tvých trápení. To ona na Tebe poštvala nejdříve Tvého bratra
a pak i otce. To ona týrala a ponižovala Tvou biologickou matku tak vytrvale, že si přála zemřít. Nikdy jí nezapomněla
vlastní ponížení. Nikdy jí nepřestala závidět plodné lůno, ani tehdy, když to její zázračným způsobem zrodilo Izáka.
Namísto velkorysé radosti se oddala novým intrikám, jimiž chtěla svému synovi zajistit podíl na otcově majetku.
Nikdy jsi nerozuměl její zášti. Vždyť to ona sama zařídila Tvé zrození. Ona nastrčila svou otrokyni
do Abrahamova lože, aby se dočkal vytouženého potomka. Ona to všechno pečlivě naplánovala a obrátila teprve
tehdy, když se tyto plány bezchybně naplnily. Marně jsi pátral, cos udělal špatně, čím jsi vzbudil její nelibost.
Píši Ti právě proto, abych Tě z této bolestné nejistoty osvobodil. Vina opravdu není na Tvé straně. Nejsi
zdaleka první adoptivní syn, který se stal nadbytečným po nečekaném narození vlastního potomka. Jakkoliv to sám
nedokážu pochopit, zkušenost mě opakovaně přesvědčuje o tom, že pro takové jako Ty nebývá vždy v „nových“
rodinách místo.
Chci Tě povzbudit na Tvé další cestě vlastním životem, aby ses dokázal osvobodit od požadavků a nároků
kladených v původní rodině. Nejsi jí ničím vázán; zachovala se k Tobě hanebně. Nejen Sára se svou skrývanou
i otevřenou záští, ale především Abraham se svým zbabělým alibismem. Nemusí Tě tolik překvapovat; ve stejném
duchu jednal, když pro vlastní bezpečnost či pouhé pohodlí opakovaně nabízel Sáru místním vládcům.
Tvůj případ ovšem není jen smutným důsledkem lidského selhání, skrývá se v něm i něco hlubšího. Tvoji
rodiče se snažili zasáhnout do Božích plánů. Zdálo se jim, že Hospodinova zaslíbení se nedostavují tak rychle, jak
by to bylo zapotřebí, a je jim nutno napomoci. Vzali režii do vlastních rukou a lstí a zkratkami dosáhli kýženého cíle.
Jeho plody jim ovšem nakonec zhořkly v ústech. Není divu, že je znechuceně vyplivli.
Přes všechnu tragičnost svého osudu pro mne znamenáš především naději v Boží prozřetelnost. Hospodin
Tě na rozdíl od Tvých rodičů nikdy neopustil. On vždy slyšel Tvůj hlas, v souladu s Tvým jménem, a vyslyšel
Tvé volání. On Tě vyvedl z pouště – dříve než budoucí Abrahamovy potomky – a dal Ti vlastní potomstvo, stejně
divoké a nezkrotné, jako jsi byl Ty sám. Dost možná právě ono nakonec zdědí naši zemi.
Pavel Obluk
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ESTER
BIBLICKÝM TEXTEM PROVÁZÍ JANA ŠRÁMKOVÁ
Starozákonní příběh, jehož hlavními hrdiny jsou král Xerxes, padouch Haman,
Žid Mordechaj a jeho krásná příbuzná Ester, většina z nás zná. Ale co takhle zvolit si
pro toto starověké orientální drama průvodkyni z dnešního světa?
Spisovatelka, teoložka a redaktorka Jana Šrámková rozčlenila knihu Ester
do dvaceti krátkých úseků, z nichž každý komentuje svou reflexí, a zve nás tak
k promýšlení (zdánlivě neaktuálního) příběhu pohledem člověka dnešní doby.
Postavy provází, kladem jim otázky: „Nepůjdeš, králi Xerxe, na chvíli do sebe?
Nezavřeš se v jedné z tisíce svých komnat a nezkusíš chvíli přehodnocovat
své jednání?“…
Obrací se také ke čtenáři: „Každý neseme před Bohem odpovědnost. Každý,
kdo stojíme v pozici jakékoliv autority – nad občany, zaměstnanci, žáky, věřícími, nad svými dětmi – dostáváme moc.
Nosit pečetní prsten moci vyčerpává. K jeho tíze patří nevěnovat ho z pohodlnosti nebo slepé důvěry někomu cizímu
– ani člověku, ani době, metodě, světonázoru, tradici, systému. K jeho tíze patří nosit ho odpovědně a hledat Boží
cesty. Pečetit mírové smlouvy.“
A ještě „ochutnávka“ ze závěru: „Kniha Ester je oslavou Boží prozřetelnosti, ale také oddaných a aktivních
věřících, kteří se nebáli vyjít daleko za vlastní komfortní zónu a pro správnou věc riskovat všechny své jistoty.
Samozřejmě že byl Hospodin s nimi, že je zmocňoval a podepíral. Ale rozhodně nestačilo k němu zavolat: Tak něco
udělej! Kromě jeho moci byla zapotřebí také jejich odvaha, moudrost, důvtip, námaha, stres a překonaný strach.
Na modlitbu: Ať se něco stane! odpověděl: Staňte se vy! A Mordechaj s Ester se stali a zjednali klid…“
Drobná publikace vyšla letos v nakladatelství Biblion, mezi jimi vydané skvosty patří určitě i loňské Skoro
modlitby – výběr z textů Karla Čapka s komentáři M. Putny.
Radost z inspirace mezi řádky textů přeje Alena Havlíčková
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PRO MANŽELSKÉ PÁRY
ANIMÁRO – hledáme manželské páry, které by se rády zapojily 😊



Vzdělávací cyklus Animáro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily
manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci, ve formaci a vzdělávání rodin. Název Animáro je složen
ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená duše. Cílem kurzu je připravit manželské
páry, aby v přeneseném slova smyslu mohly pomáhat k “oživování duší” rodin.
Kurz je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu.
Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení
rodin ve spolupráci s děkanem a příslušným knězem...
Rozsah a obsah kurzu:
Účastníci se mohou těšit na 6 víkendů (říjen 2021- leden 2023) a jedno letní soustředění. Uslyší přednášky odborníků
i jiných manželských párů, posdílí se s ostatními v rámci diskuse a skupinových aktivitách a nebude chybět ani
prostor pro povídání v páru.
Více podrobností na našich webových stránkách www.sumperk.dcpr.cz/programy/pro manžele a rodiče.


MANŽELSKÉ VEČERY

Srdečně zveme manželské páry z celého děkanátu na kurz Manželské večery, který se bude konat po osm
večerů, a to vždy v úterý od 5. října do 23. listopadu od 19:00 do 21:30 na farním středisku v Šumperku,
Kostelní náměstí 4, Šumperk.
Na co se můžete těšit?











Osm setkání, osm večerů prožitých s partnerem.
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. Skupin ová 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)
Koordinátoři setkání – Hanka a Kamil Heiserovi, Jana a Jiří Valentovi
Více na www.manzelskevecery.cz

Na program je nutné se předem přihlásit u Lenky Špatné – tel. 731 402 395
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PRO DĚTI


SEDMIKRÁSEK

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.
PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN





23. září– zahajujeme mší svatou
9.30 – společný začátek, 10.00 mše svatá pro rodiče a děti, mši slouží otec Janem Berka 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).



30. září – Dobrodružná stezka se svatým Václavem
sraz v 9.30 u farního střediska, předpokládány konec 11.30 u farního střediska



7. října – Pečeme posvícenské koláče
9.30 společný začátek s modlitbou a písničkou v kapli, od 10.00 společné zdobení a pečení posvícenských
koláčů – „zváčů“ s pozvánkou „sousedů“ ke kafi a napečeným dobrůtkám 😊.



14. října – Tvořeníčko, tvoření…
9.30 – společný začátek s modlitbou a písničkou v kapli, 10. 00 – tvoření pro děti a maminky s Janou
Kupkovou + posezení u kafíčka.



21. října – Pokračujeme mší svatou
9.30 – společný začátek, 10.00 mše svatá
pro rodiče s předškolními dětmi 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).



- 28. října – státní svátek, program
nebude
Scholička

Každou neděli po deváté mši svaté na farním středisku (cca od 10:15 do 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.



PROŽIJTE S NÁMI PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Na farním středisku ve středu 27. října 2021. URČENO PRO DĚTI Z CELÉHO DĚKANÁTU. 😊
9.00 – 15.00 určeno pro děti od 5 let (horní hranice není vymezena, přijde, kdo chce a může. Po předchozí domluvě
lze dítě přivést už v 8.00 (nebude zajištěn organizovaný program, pouze dozor).
Program bude motivován podzimem a nadcházejícími Dušičkami a slavností Všech svatých.
Bude zajištěn pitný režim a oběd (jen druhé jídlo bez polívky). Účastnický příspěvek – 50 Kč.
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PRO DOSPĚLÉ


CELODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO
ŽENY

23. října 2021 od 9.00 do 16. 00. Celý den nás bude
provázet lektorka Františka Böhmová a téma
„SEDM DARŮ DUCHA SVATÉHO“. Účastnický
příspěvek – 100 Kč.
Na program je nutné se předem přihlásit u Lenky
Špatné – tel. 731 402 395


JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina pro mírně pokročilé:

každé úterý od 17.00 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz
začíná 7. září 2021.
Angličtina pro mírně pokročilé II.: každý čtvrtek od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz
začíná 9. září 2021.
Noví zájemci se mohou hlásit u Lenky Špatné, tel. 731 402 395.


KURZ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Kurz probíhá jako náhrada z podzimních a jarních termínů, ve dnech 2. – 3. 10., 16. – 17. 10., 20. – 21. 11.
na farním středisku.


ADORACE PRO ŽENY /MAMINKY VE STŘEDISKOVÉ KAPLI

Vždy poslední čtvrtek v měsíci od 19 hod, první adorace 30. září, tel. kontakt: Lenka Špatná, 731 4102 395.


MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU

Jednou za týden, vždy ve středu od 10.30 na farním středisku/farním hřišti. Určeno pro maminky na rodičovské
dovolené. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759.


CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY

Každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku. Začínáme ve čtvrtek 7. října. Noví zájemci
se mohou hlásit u Lenky Špatné, tel. 731 402 395.


KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ ANEB DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ KROUŽEK PRO DOSPĚLÉ

Každých 14 dní v pátek ve 20.00 na farním středisku. Začínáme 24. září. Kontakt: Lenka Špatná, 731 402 395.
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Josef Kopertinský
* 17. června 1603 Copertino
† 18. září 1663 Osimo, Itálie

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Svatý Josef Kopertinský (někdy též Kupertinský) byl
františkánský kněz (minorita), známý svou mimořádnou
poslušností, velkou důvěrou a úctou k Panně Marii; obdařený
mnohými mystickými dary; označovaný jako „létající světec“
kvůli své schopnosti levitovat. Proto je také patronem letců,
cestujících letadlem, kosmonautů, parašutistů, ale i studentů,
za dobré výsledky zkoušky a za obrácení hříšníků.
V liturgickém kalendáři je připomínán 18. září. V roce 1753
byl blahořečen a dne 16. července 1767 jej papež Klement
XIV. svatořečil. Papež Jan Pavel II. jej označil za světce, který
nevychází z módy a který stále zůstává příkladným modelem
svatosti a mistrem modlitby.
Svatý Josef Kopertinský, vlastním jménem Josef Desa, se narodil v Copertinu (v angličtině též označováno
jako Cupertino), městečku na jihu Itálie. Jeho otec Felix Desa byl vynikající kolář, mimoto pracoval také jako správce
hradu. Byl to vážený člověk s velkým srdcem. Jeho dobrota způsobila, že podepsal s naivní důvěřivostí směnky
nepříliš důvěryhodným přátelům v nouzi. Vzápětí se ocitl až po krk v dluzích a byl na něj vydán zatykač. Biřicové
začali peníze bezohledně vymáhat, proto utekl z vesnice a ukrýval se. Doma zůstala jen jeho žena, nacházející se
ve vysokém stupni těhotenství. Před vojáky se schovala ve stáji a zde dne 17. června 1603 porodila chlapce, ještě
téhož dne pokřtěného jménem Josef Maria. Po několik let pak zůstala na výchovu Josefa a jeho sestry Livie sama.
V době školní docházky se Josefovi objevil na hýždi hnisavý podkožní zánět, hodnocený i jako možný
nebezpečný nádor. Zánět nepříjemně zapáchal, proto se děti začaly Josefa stranit. Zhoršovala se hybnost, takže Josef
zůstal pět let upoután na lůžku, víceméně o samotě, se svými myšlenkami. Pravidelně se modlil, postil a snil o tom,
že jednou uvidí Assisi, rodiště sv. Františka, o kterém mu vyprávěla matka. Postupně v něm uzrávala touha
po řeholním životě a kněžství. Po nezdařené operaci zoufalá matka naložila Josefa na osla a přivezla ho do poutního
kostela Milosrdné Panny Marie v nedaleké vesnici Galatone. Po mši potřela nemocná místa posvěceným olejem,
Josef se zázračně uzdravil a byl opět schopen chodit.
V šestnácti letech se začal učit obuvníkem, ale záhy se ukázalo, že se na řemeslo nehodí. Problémem byla
nejen jeho neobratnost, ale i naivita a neschopnost plně se soustředit na práci. Zdálo se, že nejlepším řešením pro něj
bude opravdu klášterní život. V roce 1620 byl přijat ke kapucínům, ale nezvládl ani roční noviciát, opět
pro nepraktičnost a neschopnost se koncentrovat. Byl tedy přeřazen k pomocným pracím na zahradě a v kuchyni.
V té době Josefovi zemřel otec, který unikal vězení, a podle tehdejšího zákona trest přecházel na syna,
kterému bylo právě 19 let. Navíc existovala směrnice zakazující dlužníkům vstup do kláštera. Josef se s velkou
důvěrou obrátil o pomoc k Panně Marii. Po půl roce mohl díky přímluvě svých příbuzných vstoupit k minoritům,
čímž již nespadal pod jurisdikci civilního soudu.
Josefa neopouštěla touha stát se knězem. Po večerech tajně četl knihy a doplňoval své vzdělání. Když to
zjistili jeho představení, začali uvažovat o tom, že by snad Josef mohl být vysvěcen. Studium bylo náročné, ale Josef
své chabé schopnosti odevzdával Bohu v dlouhých modlitbách. Díky upřímné snaze i důvěře v Boha složil zkoušky
a v roce 1627 mu bylo uděleno nižší svěcení. Čekaly ho však náročnější úkoly v latině. Kandidát musel umět nejen
číst a zpívat, ale i vysvětlit výrok z evangeliáře. Josef se zvládl naučit jen krátký úryvek. Svěřil se pod ochranu Panny
Marie, a když biskup u zkoušky otevřel evangeliář, padl jeho zrak právě na tuto část. Své vysvěcení na kněze dne
18. března 1628 vnímal Josef jako zázrak a milost zprostředkovanou Pannou Marií, k níž se celý život utíkal o pomoc.
Zázraky, které později činil on sám, vždy přičítal Matce Boží a uzdravené posílal za ní.
Od začátku kněžského života zvýšil Josef svou asketickou praxi. Často se postil, ochotně konal nejnižší
práce, aby byl druhým k užitku. Trápila ho však častá pokušení proti slibu chudoby. Protože pocházel z nuzných
poměrů, cítil se velmi těsně připoután k věcem, které mu dříve chyběly – dostatek jemného oblečení, kněžské obleky
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z kvalitní látky, obrazy na stěnách, dokonce měl i hodinky. Tyto předměty si
kupoval z kapesného, které minorité dostávali, nebo je dostal darem
od příbuzných či dobrodinců. Pokušení trvala dva roky. Byla období, kdy věci
dokázal rozdat, ale jakmile mu začaly scházet, honem si je zase kupoval. Stával
se tak cílem žertů spolubratrů a výčitek představeného. Jednou si dodal odvahy
a rozdal všechno, co měl, takže mu zbylo oblečení natolik ubohé, až se v něm
styděl před bratry ukázat. Upadl do přehnaného smutku, ležel a vzlykal
na slamníku ve své cele. Tehdy ho přišla utěšit neznámá osoba a darovala mu
nový kněžský šat. Od té doby se cítil plný důvěry v Boha a přijal chudobu
za vlastní.
Josef měl dar nahlížet do lidských srdcí a citlivě upozorňovat na stav
duše v hříchu. Ač nepatrného vzdělání, dělal dojem zkušeného teologa, uměl
dobře poradit i působivě kázat. Toužil po dokonalosti, dlouhé hodiny trávil
v modlitbách a rozjímání. Později se dostával až do stavu vytržení. Dne 4. října
1630, když sloužil mši k poctě sv. Františka z Assisi, vznesl se náhle ze země
až na úroveň kazatelny a zůstal ve vytržení nehybně viset ve vzduchu před očima davu.
Tyto extáze spojené s levitací (vzlétnutím) se pak objevovaly pravidelně a patřily k darům, kterými ho Bůh
obdařil. Jakákoliv příležitost, pohled na kříž, na nábožnou malbu či jen vyslovení jména Ježíš nebo Maria mu stačilo
k ponoření se do mystického stavu, který doprovázelo fyzické vzlétnutí. Josef postupně pochopil, že Božím záměrem
je, aby jeho schopnosti sloužily ke spáse druhých. Davy poutníků, které k němu přicházely, vyzýval k důvěře v Boha
a Pannu Marii. Jednou z nejsilnějších Josefových ctností byla absolutní poslušnost k představeným. Pokud se jí
dovolávali, poslechl je i za extáze, při které své okolí nevnímal.
Levitace Josefovi přinášely i velké útrapy – nepochopení a zlobu spolubratří, vyšetřování inkvizičním
soudem, stálý dohled a několikeré stěhování do zapadlých klášterů, díky němuž se dostal do svého vytouženého
Assisi, kde nějakou dobu pobýval. Posledních šest let života strávil ve střední Itálii, v městě Osimo. Jeho zdravotní
stav se následkem dlouhodobého umrtvování postupně zhoršoval. Zemřel ve věku 60 let během mystické extáze.
V bazilice, nesoucí nyní jeho jméno, byl pohřben do výklenku pod kaplí Neposkvrněné Panny Marie, které
vděčil za mnohá dobrodiní. Jeho hrob se stal záhy významným poutním místem a na jeho přímluvu se i nadále dělo
mnoho zázraků. Již rok po jeho smrti začal v diecézi Josefův kanonizační proces, v roce 1753 mu udělil papež
Benedikt XIV. titul blahoslavený a o 14 let později byl prohlášen za svatého.
Vzhledem k jeho schopnosti levitace se k němu s prosbou o přímluvu obrací letci, cestující v letadlech,
kosmonauti a parašutisté. Je také patronem studentů, nikoli však proto, aby od zkoušky vyletěli. Svatý Josef vynikal
horlivostí a vytrvalostí v učení, i přesto, že zkoušky pro něj byly velmi obtížné.
Modlitba k sv. Josefu Kopertinskému:
Svatý Josefe Kopertinský, příteli studentů a přímluvce těch, co skládají zkoušky, přicházím, abych tě prosil
o pomoc v mém studiu. Ty víš ze své vlastní zkušenosti, jak velký neklid může doprovázet studijní úsilí a jak je
jednoduché nechat se znechutit, ztratit trpělivost a orientaci v množství otázek. Ty, jenž jsi byl ve studiu a při
zkouškách Bohem zázračně podporován, abys byl připuštěn ke kněžskému svěcení, vypros u Boha světlo pro můj
rozum a sílu pro mou vůli. Ty, jenž jsi zcela konkrétním způsobem zakusil mateřskou pomoc Panny Marie, Matky
Moudrosti, pros ji za mne, abych mohl šťastně překonat všechny studijní těžkosti. Svou důvěru ve Tvou přímluvu
spojuji s pevným rozhodnutím žít jako čestný a skutečně věřící člověk. Amen.
Z myšlenek sv. Josefa Kopertinského:
 Nemám rád pochybnosti ani melancholii. Pokud je Tvůj záměr správný, neboj se!
 Modlete se k Bohu: „Bože, Ty jsi Duch. Já jsem jen trubka. Bez Tvého dechu nemohu vydat žádný
zvuk.“
 V tajemství eucharistie nám dal Bůh veškeré poklady své všemohoucnosti a odkryl nám přemíru své
Božské lásky.
Anička Rozsívalová
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RAPOTÍNSKÝ FARNÍ TÁBOR …
… aneb táboření nejen dětí z Rapotína proběhlo tradičně
v kotlince nad sv. Annou u Žárové na přelomu prázdnin. Vydali jsme se
tam pěšky od rejchartických andělů, vzhůru cvrčícími slunnými
loukami. Došli jsme na zříceninu Nového Hradu, kde nás uvítali Galové,
ale pozor – přicházelo se
k nim po dvojicích
neznámou
tmou.
Po noclehu pod širákem
u hradní hlásky nás druhý
den čekalo dalších 10 km
přes kopečky do Žárové,
tam hbitě postavit tábor než zaprší (ač byly návštěvy na táboře
zapovězeny, tak déšť nás letos navštěvoval denně a často zůstával nejen
na večeři …) a ještě s rodiči lesní mše u kapličky svaté Anny díky panu
kaplanovi.
Celý tábor
se nesl ve znamení
života
galské
vesnice
pod
vedením
Asterixe a Obelixe:
za deště vyrábění keltských ozdob a zhlédnutí dvou filmů
s Asterixem a Obelixem, ale pak i námořní bitvy s Vikingy,
výroba kouzelného nápoje, večery v tee-pee s legendami
o Artušovi, plížení kolem římských hlídek, plnění Ceasarových
úkolů, stavba chrámu pro Kleopatru, únos druida, pašování
nápoje do Británie, olympiáda, obrana vesnice před útokem
Římanů se závěrečnou hostinou a mnoho dalších nesdělitelných zážitků…
Díky všem dětem za společné dobrodružství a jejich
rodinám za pomoc (nejen v závěrečné koulovací bitvě) a radostnou
sounáležitost až do úplného konce, neb bez nich by to nešlo!
Kája Filoména a spol.
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VÍKENDOVKA V BLUDOVĚ
ANEB O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pět našich nejmladších farníků se letos
o prázdninách společně s rodiči vydalo na svůj první
tábor, a to na faru do Bludova. Nejmladší Natálka měla
1 rok a nejstarší Tomášek 5 let. Děti pekly dorty,
vyráběly si malovaná trička a samozřejmě hrály různé
hry.

INDIANA JONES
V HRABĚŠICÍCH
Po jednoroční pauze letos
znovu proběhl tábor starších dětí
z malínské farnosti. I ve zkráceném
třídenním termínu jsme si užili spoustu
zábavy v Hraběšicích a prožili napínavé
dobrodružství s Indiana Jonesem.

VÍKENDOVKA ANEB
PUTOVÁNÍ S MOJŽÍŠEM
Po třech letech jsme se znovu
sešly na bludovské faře, abychom
pro holky z naší i okolních farností
uspořádaly zajímavou a dobrodružnou
výpravu se známým prorokem ze Starého
Zákona – Mojžíšem. Hrály jsme zábavné
hry, vyráběly tematické věci, zpívaly
a modlily se.
A i přes nepříznivé počasí jsme
zažily pěkné chvilky a společně si to
náramně užily. Doufáme, že se tu příští
rok zase setkáme v hojném počtu.
děvčata z Bludova
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SVATÝ CYRIL A METODĚJ NÁM PŘINESLI BOŽÍ SLOVO,
KTERÉ POSILUJE SRDCE A VEDE K POZNÁNÍ BOHA.
Slovanským věrozvěstům je zasvěcen kostel
v Loučné nad Desnou, kde byla v pondělí
5. července sloužena slavnostní bohoslužba, kterou
zahájily slavnostní fanfáry a zvonění z kostelní věže.
Po mši svaté pokračovaly Cyrilometodějské
slavnosti v přilehlém zámeckém parku.
Andrea Chlebaňová
pastorační asistentka
farnost Loučná nad Desnou
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DOPIS Z NAMIBIE (NEJEN) BLUDOVSKÝM FARNÍKŮM
Naše bludovská farnice Markéta Peichlová po vynucené covidové přestávce opět odjela na misie do Afriky, tentokrát
do Namibie. Právě v těchto dnech nám poslala první zprávy a fotografie. Rádi se o ně dělíme se všemi čtenáři
Tam&Tamu a prosíme, pamatujte na Markétu v modlitbě. A pokud se chcete dozvědět a uvidět víc, koukněte
na Facebook na stránku s názvem „Krok pro Namibii“. Tam najdete stále aktuální informace.
P. Otto Sekanina
Milí bludovští farníci,
srdečně vás zdravím a chtěla bych vám moc
poděkovat za všechny vaše modlitby za mě. Jsem už druhý měsíc
v Namibii, kam jsem odjela pokračovat v dobrovolné službě (do Keni jsem
se nemohla vrátit, protože mé středisko přijalo další řeholní bratry
a kapacita střediska byla plná).
Mým novým domovem je salesiánské středisko v malém městě
Rundu, které leží v polopoušti na hranici s Angolou. Máme tu krásnou řeku
Kavango, která je prý plná krokodýlů a hrochů. Místním jazykem je
rukwangali, ve škole se naštěstí učí v angličtině.
Ve středisku máme centrum pro mládež, farní kostel, mateřskou
školu a základní školu pro 1. - 3. ročník. Mým úkolem je zlepšit úroveň
školy, čemu se vždycky zasměji, ale snažím se dát tu ze sebe to nejlepší.
Dva dny v týdnu vyrábím učební materiál. Většinou jde o tematické
plakáty s obrázky (učebnice tu nemají), flashcards (karty
s obrázky), didaktické hry. Tři dny v týdnu učím na střídačku
v různých třídách, aby učitelky viděly, jak se s materiály pracuje.
Učím ve středisku i na vesnici, nejdřív se mě děti bály, protože jsem
asi první běloška, kterou kdy potkaly, ale už si na mě zvykly. Učím
náboženství, matematiku, angličtinu, přírodovědu a moc mě to baví.
Odpoledne máme oratoř, já mám na starosti vnitřní hry
(fotbálek, kulečník, stolní hry). Jsem za to moc ráda, protože začíná
být velké horko, tak bych to asi jako běloška venku na hřišti dlouho
nezvládla.
O víkendu máme program pro mládež. Většinou pomáhám se vzdělávacím seminářem, schází se tu scholy
a společenství, v neděli máme mši pro mládež a společenství pro mládež „Teenager on move“. Mým úkolem je
věnovat se především mladým dívkám a mluvit s nimi o vztazích a čistotě, protože je tu velké procento těhotných
mladých dívek (už od jedenácti let). Dívky by se rády naučily péct a hrát na kytaru, tak tu pro ně budu mít jednou
týdně klub.
Máme tu moc dobrou komunitu. Jsou tu tři
kněží, jeden jáhen, jeden řeholní bratr, aspirant a já.
Máme mezi sebou pěkné vztahy, jsou mi oporou
a přáteli. Atmosféra je povzbuzující a motivující, mám
ráda jejich povídání o životních zkušenostech
na misiích a sdílené velké vize do budoucna.
Ještě jednou vám děkuji za modlitby a finanční
podporu, bez kterých bych sem nemohla odjet. Cítím tu
velký pokoj a požehnání. Bůh koná velké věci.
Vaše farnice Markéta Peichlová
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Drazí,
ještě jednou zdravím po prázdninách a doufám, že jsme
všichni naplnění elánem a důvěrou v Boží požehnání. Tak jak to
můžeme číst na první stránce, opravdu vše je v Božích rukou,
a to je naše naděje. Kéž v nás tato naděje zvítězí nad obavami a pochybnostmi!
Jako vždy na začátku roku informuji o vyučování
náboženství v Šumperku. Je to informace nejen
pro šumperské farníky, ale pro všechny ty, kterým
z nějakých důvodů nevyhovuje termín vyučování v jejich
vlastních farnostech nebo je to pro ně logisticky
výhodnější. Katecheté a pan kaplan se na všechny děti
a mládež těší a vyučování začne v týdnu od 13. září.
Od září také se vrátíme k tomu, co bylo běžné před
covidovou přestávkou. Mše svatá o první neděli v měsíci
bude opět zaměřená pro děti s „dětským“ kázáním.
V ostatní neděle opět maminky připraví dětem program
v bočním vchodu do kostela během kázání a vždy budeme
zvát děti k obětnímu stolu na modlitbu Otče náš.
Připravené jsou nové a moc pěkné kartičky pro děti
za účast na nedělní bohoslužbě. Dostanou je tradičně
během průvodu s obětními dary.
Opět začíná v „běžném režimu“ fungovat Centrum
pro rodinu, které vás srdečně zve na svůj program, podobně
mládežníci. Také naše „farní kavárna“ je opět připravená
vždy po nedělní bohoslužbě přijmout hosty a nabízí kávu
a prostor k posezení a povídání. V tu dobu lze také vypůjčit
knihu z naši farní knihovny. Je tam celá řada nových zajímavých knížek nejen k čtení, ale i k poslechu.
Až se rozběhne to běžné, určitě vám nabídneme nějaké extra akce: koncerty, přednášky, poutě. Třeba se nám
letos podaří zase Svatomartinská husa či děkanátní ples… Všechno je v Božích rukou, ale také závisí na ochotě těch,
kteří mohou přiložit ruku k dílu. A o to vás také prosím. Všichni kněží ve všech farnostech uvítají s vděčností ty,
kteří by chtěli v něčem pomoci, práce je vždycky dost. Pán Bůh zaplať.
V září se konají dvě velké akce za přítomnosti
Svatého otce Františka. Eucharistický kongres
v Budapešti a pastorační návštěva Slovenska. Chvíli
jsem přemýšlel nad společnou cestou, ale pak jsem tuto
myšlenku zavrhl. Všechno je dosti narychlo a pořád
v covidovém režimu, platí všelijaká omezení, zároveň
stále sami máme strach z „davových“ akcí. Sledujme
ale všechno v televizi nejen jako „atrakci“, ale ať máme
z toho duchovní užitek. Kéž jsou to čtyři dny, kdy jsme
duchem tam, v Maďarsku a na Slovensku, a
nasloucháme papežovu hlasu. Takové čtyřdenní
exercicie. Všechno, co řekne, platí i pro nás…
Na konec srdečně zvu na pouť do Rejchartic
a přeji hodně trpělivosti rodičům a dětem, protože
začátek školního roku je vždy náročný.
Kéž nám Pán žehná!
P. Slawomir Sulowski
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

Nádor a šest měsíců života
„V roce 1957 jsem se chystala do Londýna. V Anglii jsem už byla velmi známá. Několik let předtím jsem
hrála ve filmu Kristus mezi zedníky od Edwarda Dmytryka, který zaznamenal velký úspěch na mezinárodní scéně.
V Londýně jsem také hrála v Pirandelliho divadelní hře Jindřich IV. spolu s Ruggerem Ruggerim. Divadlo New
Theatre mě nyní pozvalo, abych hrála v angličtině s anglickými herci ve hře Tetovaná růže, kterou napsal Tennessee
Williams.
Tou dobou se však můj vztah s Antoniem ještě více zkomplikoval. Nechtěla jsem ho ani vidět, dokonce jsem
si vypojila telefon. Tajně jsem vlakem cestovala do Londýna. Zastavili jsme v Turíně, kam jsem přijela uprostřed
noci. Otevřela jsem okno v kupé, abych se nadýchala čerstvého vzduchu, a na nástupišti jsem spatřila Antonia.
‚Co tu děláš? Jak ses dozvěděl, že cestuji tímto vlakem?‘ zeptala jsem se.
Odpověděl: ‚Zoufale jsem tě hledal. Telefon jsi měla pořád obsazený. Musím s tebou mluvit. Jsem vážně
nemocný.‘ Uvědomila jsem si, že fakt vypadá jako mrtvola. Měl pochmurnou a napjatou tvář. Antonio řekl: ‚Lékaři
nevědí, co mi je. Udělali mi biopsii uzlin. Odpověď přijde za několik dní.‘
Zatrnulo mi – poprvé v životě jsem pocítila strach. Antonio byl nemocný. Chtěla jsem zastavit, nějak mu
pomoci, ale nemohla jsem. Se staženým hrdlem jsem tedy pokračovala v cestě, měla jsem velké výčitky.
Z Londýna jsem mu často telefonovala, abych měla nejnovější informace. Antonio se však vyhýbal přímé
odpovědi, protože ani on nic moc nevěděl. Lékaři mu pořád neřekli nic jasného. Měla jsem obavy, proto jsem vedení
divadla požádala o pár dní dovolené. Vrátila jsem se do Itálie a šla jsem si promluvit s jeho lékaři.
Antonio byl z velmi bohaté rodiny, a proto byl pod dohledem nejlepších specialistů. Řekla jsem jim, že chci
znát pravdu. ‚Jde o rakovinu lymfatických uzlin,‘ řekli mi. ‚Výsledek biopsie je jednoznačný. Vašemu příteli zůstává
nanejvýš šest měsíců života.‘
‚Musíte ho zachránit,‘ prosila jsem je s pláčem.
‚Bohužel, v tomto případě nic nezmůžeme,‘ zněla odpověď.
Byla jsem zoufalá, ale nechtěla jsem se vzdát. Vrátila jsem se do Londýna a probírala jsem to s nejslavnějšími
anglickými odborníky. Vzala jsem Antonia do Anglie a zkoušela jsem všechno, vyšetřil ho dokonce i lékař anglické
královské rodiny. Ale odpověď byla pokaždé stejná: ‚Tady je medicína zhola bezmocná.‘“
Tři cesty za otcem Piem
„Nezbývalo mi nic jiného, než prosit o zázrak. A právě tehdy jsem si znovu vzpomněla na otce Pia. Napsala
jsem mu zoufalý dopis. Vysvětlila jsem mu situaci a dodala jsem: ‚Pán řekl: proste a dostanete; Otče, pomozte mi,
prosím!‘
Za měsíc přišla odpověď. Byl to lístek s pěti slovy: ‚Otec Pio se bude modlit.‘ Ta věta mě však neuspokojila,
a proto jsem se rozhodla za ním zajet. Antonio nevěděl, že jsem napsala otci Piovi, a ani přesně netušil, jak závažnou
má nemoc. Musela jsem mu lhát, když jsem ho chtěla přesvědčit, aby jel se mnou.
Druhý den po příjezdu do San Giovanni Rotondo jsme šli na mši svatou, kterou otec celebroval brzy ráno.
Antonio směl jít s pár privilegovanými návštěvníky do sakristie a počkat tam, až kněz přijde. Když otec Pio vešel,
zastavil se přímo před Antoniem a řekl mu: ‚Můžeš jít, nebudu se šetřit.‘
Antonio zůstal překvapený. Vyprávěl mi o tom a ptal se, co tím chtěl otec asi říci. ‚Nevím,‘ odpověděla jsem.
Ale v srdci se mi rozhořel plamínek naděje. Když to otec Pio řekl, znamená to, že si vzal celou záležitost k srdci.
Přešly dva měsíce, ale Antoniův stav se ani trochu nezlepšil. Spíš bych řekla, že se horšil. Pomalu se naplňovala
doba šesti měsíců, které mu lékaři dávali. Bála jsem se o něj stále víc. Rozhodla jsem se proto znovu zajet do San
Giovanni Rotondo za otcem Piem. Ale zase se nic nestalo.
Vrátili jsme se proto i potřetí, počtvrté, popáté a pošesté. Jednoho dne jsem se rozhodla vyzpovídat. Nežila
jsem v souladu s pravidly církve. Jak jsem uvedla, žila jsem s Antoniem bez svatby a myslela jsem si, že náš vztah
je na překážku tomu, aby se mohl udát zázrak, v nějž jsem tak doufala. Otec Pio mě držel ve zpovědnici dvacet minut
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a jasnými slovy mi předestřel základní životní pravdy. Vyjadřoval se prostě, ale velmi účinně. Když se náš dlouhý
rozhovor chýlil ke konci, byl ke mně až nemilosrdný. ‚Ubohá a podvedená, nevidíš, že si z tebe všichni utahují?‘ řekl
mi. ‚Nečekej, že ti dám rozhřešení. Odejdi – a prober se!‘ Vlastně mě vyhodil.
Moje přecitlivělost a sebeláska se vzbouřily. Vzteky jsem se rozplakala. Nahlas jsem si opakovala: ‚Víckrát se
sem už nevrátím!‘ Ulevovala jsem si a nadávala jsem v duchu na otce Pia po celou cestu ze San Giovanni Rotondo
do Říma. Potom jsem se uklidnila. Otcova slova jako by se vryla do mé duše žhavým písmem. Když pominul hněv,
začala jsem přemýšlet.“
„Složila jsem slib“
„Uvědomila jsem si, že měl pravdu, a rozhodla jsem se, že nadešla chvíle dát si život do pořádku. Toužila jsem
po uzdravení Antonia za každou cenu a pochopila jsem, že mám-li ho dosáhnout, musím i já něco Bohu nabídnout.
Tak jsem složila slib. Modlila jsem se k Pánu a řekla jsem mu: ‚Jsem ochotná vzdát se lásky tohoto muže, jen aby on
mohl žít.‘
Náhle se Antoniův zdravotní stav začal zlepšovat. Lékaři, kteří ho opakovaně vyšetřovali, si nenadálou změnu
nedokázali vysvětlit. Přešlo šest měsíců, rok, dva roky, tři roky…, a Antonio se uzdravil. Jednoho dne mi lékaři řekli:
‚Tento případ už nepatří do naší kompetence. Nádor zmizel, ale my neumíme vysvětlit, jak se to stalo.‘
Antonio dostal po svém uzdravení novou chuť do života a opustil mě kvůli jiné ženě. Hodně jsem trpěla, ale
takový byl můj úděl: složila jsem slib a musela jsem ho dodržet.
Zajela jsem znovu za otcem Piem a šla jsem se vyzpovídat. Tentokrát mi rozhřešení dal. Řekla jsem mu,
že se chci stát jeho duchovní dcerou. ‚Ano, dcero moje,‘ odpověděl a vložil mi ruku na hlavu. Od té doby jsem se
pořád snažila žít v souladu s tím, k čemu nás otec vedl. Můj život byl velmi těžký, v jistých chvílích dokonce
dramatický. Nevěřím, že bych bez jeho pomoci dokázala překonat všechny obtíže, které mě potkaly.
Antonia jsem už nikdy nespatřila. Ale vím, že žije a těší se výbornému zdraví. Není pochyb o tom, že jeho
uzdravení bylo zázrak. Nádor byl indikován pomocí biopsie a všichni odborníci, s nimiž jsme to konzultovali,
se shodli, že není naděje na uzdravení. A když se pak Antonio uzdravil, všichni svorně potvrdili, že se jednalo
o vědecky nevysvětlitelný případ.“
Zpěvákovi se vrátil hlas
Aurelio Fierro, jeden z největších zpěváků neapolských písní v padesátých a šedesátých letech, se měl v roce
1958 zúčastnit Festivalu neapolské písně v divadle Mediterraneo. „Tehdy byl festival velmi sledovaný,“ vysvětloval
mi zpěvák. „Přenášela ho jak státní televize, tak Eurovize. Toho roku se ode mě hodně očekávalo, protože jsem
zvítězil ve dvou předcházejících ročnících. Velmi jsem toužil znovu na festivalu sklidit úspěch, ale týden předtím
jsem onemocněl. Zpočátku se zdálo, že se jedná o běžné nachlazení, léčil jsem se doma v teple a bral jsem aspirin.
Ale po několika dnech horečka vystoupala na 40 °C. Zavolal jsem lékaře, který mi diagnostikoval zápal plic.
Byl jsem zničený. V takovém stavu jsem nemohl zpívat. Můj velký sen vyhrát znovu festival mizel
v nenávratnu. Všichni moji příbuzní a přátelé trpěli se mnou. O mém stavu se dozvěděl můj otec Raffaele, který žil
ve městě Montella. Byl to prostý a mimořádně dobrý člověk. Rozhodl se vykonat pouť do San Giovanni Rotondo,
aby se za mě u otce Pia přimluvil. Když mi o tom řekla moje sestra, dal jsem se do smíchu: ‚Co to jen starouše
napadlo?‘
Nadešel večer, kdy se konal festival. Pořád jsem měl vysokou teplotu, ale nemohl jsem tam chybět. Moji
fanoušci na mě čekali, skandovali moje jméno na ulicích. Rozhodl jsem se, že vstanu z postele a vydám se tam. Lékař
se však rozhněval: ‚Zakazuji vám to!‘ Ale nakonec jsem ho přesvědčil. Nadopoval jsem se léky a jel jsem do divadla.
Soutěž byla náročná. Byla tam nejslavnější jména té doby: Giacomo Rondinella, Sergio Bruni, Luciano Virgili,
Gloria Christian, Maria Paris, Nino Taranto, Antonio Basurto, Marisa Del Frate, Nunzio Gallo, Maria Abbate.
Favoritů bylo více. V tom stavu jsem nebyl schopen podat výkon podle svých představ. Předem jsem se cítil
poražený, přesto jsem chtěl soutěžit.
Když na mě přišla řada, vyšel jsem na pódium. Měl jsem zápal plic, zanícené hrdlo a ucpaný nos. Svěřil jsem
se Panně Marii z Montevergine, kterou mám v úctě, a když spustil orchestr, začal jsem zpívat. Nevím, jakému kouzlu
za to vděčím, ale z mého hrdla vycházel jasný a svěží hlas, jako bych byl úplně zdráv. ‚Co se to děje?‘ ptal jsem se
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sám sebe užasle. V divadle zavládlo hluboké ticho, všichni byli uneseni mou písní. Když jsem dozpíval refrén,
vybuchl bouřlivý potlesk. Nevěřil jsem vlastním uším. Zpíval jsem dál s nepopsatelným nadšením.
Když jsem se vrátil do zákulisí, byl jsem zmatený a zeptal jsem se manželky: ‚Jaké to bylo?‘
‚Vynikající,‘ odpověděla, ‚vypadalo to, že vůbec nejsi nemocný.‘
‚Je to jen jejich zbožné přání,‘ říkal jsem si. ‚Chtějí mě povzbudit, ale dobře vědí, že jsem zpíval špatně.‘
Přihodilo se však něco opravdu zvláštního. I kolegové mi blahopřáli a zdálo se, že to myslí upřímně. Čekal
jsem až do konce soutěže, a když porota vyhlásila, že jsem festival vyhrál, radostí jsem málem omdlel.
Ihned jsem se vrátil domů, protože jsem měl pořád vysokou horečku. Když ze mě opadlo napětí, cítil jsem se
jako vyždímaný hadr. Do postele jsem padl víc mrtvý než živý. Den poté, když jsem si v duchu stále kladl otázku,
jak jsem jen mohl v takovém stavu zpívat, mi mezi mnoha blahopřejnými telegramy padla do ruky pohlednice. Byla
od mého tatínka, poslal ji před čtyřmi dny ze San Giovanni Rotondo. Úplně mě dostala: ‚Jsem tady, abych se modlil
za tvoje zdraví. Mluvil jsem s otcem Piem, který mi řekl, že máš být klidný, protože ten festival vyhraješ.‘“
„Moje matka se uzdravila“
Rovněž Silvana Pampanini, slavná herečka padesátých let, obdržela díky otci Piovi zvláštní milost a nedala
pak na něj dopustit. Vyprávěla mi: „Krátce po válce, když jsem byla na vrcholu kariéry, mi vážně onemocněla
maminka. Velmi jsem své rodiče milovala, byla jsem z toho na dně, jako by se mi zhroutil celý svět. Působilo mi
muka vidět maminku trpět. Nemohla jsem spát, neměla jsem chuť k jídlu. Za pár týdnů jsem hodně zhubla.
V těch dnech jsem natáčela film, v němž hrál i Carlo Campanini, velký ctitel otce Pia. Když viděl můj
zármutek, zeptal se mě, co se děje. Se slzami v očích jsem mu vyprávěla o své matce. Carlo věděl, že jsem věřící a
mám v úctě otce Pia. Řekl mi: ‚Proč nezajedeš do San Giovanni Rotondo a nepromluvíš si s otcem?‘
Odpověděla jsem mu: ‚Jsem tak zoufalá, že se nedokážu ani modlit. Úcta k otci Piovi, kterou jsem mívala,
v těchto dnech zmizela. Nedokážu sama sebe přesvědčit, že může něco udělat v náš prospěch, nedokážu na něj ani
myslet.‘
Campanini mi ale dodal útěchu a novou naději. Rozhodla jsem se, že do San Giovanni Rotondo zajedu.
Bohužel, zrovna v té době mi pracovní povinnosti nedovolovaly odjet z Říma byť jen na jediný den. Mezitím se
matčin stav zhoršoval. Řekla jsem si, že otci Piovi aspoň napíšu. Vzala jsem papír a pero a dala volný průchod bolesti.
Už nevím, o čem všem jsem mu psala, ale dopis byl velmi dlouhý. Odeslala jsem ho, ale viděla jsem to černě. Říkala
jsem si: ‚Kdoví, kolik asi dopisů otec denně dostává, přece je nemůže všechny číst. A proč by měl číst právě ten
můj?‘
Za týden však přišla odpověď. Otec mi poslal vlastnoruční dopis a odpověděl na všechny mé otázky. Zejména
mi vyčítal můj pesimismus v souvislosti s matčinou nemocí. Napsal: ‚Neřeš problémy dřív, než nastanou.‘ Naléhal
na mě, abych měla důvěru v Boha, v Pannu Marii a v sílu modlitby: ‚Buď klidná, všechno dobře dopadne. Já se též
budu modlit za tvou matku.‘
Jeho dopis mi vrátil pokoj do duše. Strach a obavy zmizely. Začala jsem se s vírou modlit a matčin stav se
okamžitě zlepšil. Za týden byla zcela zdravá.“
Svědkem mnoha uzdravení byl i Giovanni Gigliozzi, známý rozhlasový novinář, přítel a spolupracovník otce
Pia. Vyprávěl mi: „Několik let poté, co jsem se seznámil s otcem Piem, vážně onemocněla moje matka. Nechal jsem
ji vyšetřit nejlepšími odborníky. Jedním z nich byl profesor Valdoni, který diagnostikoval nádor a rozhodl se ji
operovat.
Okamžitě jsem se rozjel za otcem Piem, abych se ho zeptal, jestli má podstoupit operaci. Odpověděl mi: ‚Tvoje
matka žádný nádor nemá.‘ Jeho slova mě uvedla do zmatku. Co si mám teď počít? Radil jsem se i s profesorem
Gasbarrinim. Nakonec jsme se osmělili požádat Valdoniho, aby provedl vyšetření znovu. Profesor souhlasil a po
nádoru nebylo ani stopy.“
Vzkříšené dítě
Gigliozzi mi také vyprávěl o výjimečné události, o níž slyšel od lékaře Sanguinettiho, jednoho z nejcennějších
spolupracovníků otce Pia. Dodal, že doktor Sanguinetti byl přímým svědkem toho, co se stalo. „Jednou přicestovala
do San Giovanni Rotondo žena s plátěným kufrem. Vešla do kostela a postavila se do řady k dalším ženám, které
čekaly na zpověď.
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Když na ni přišla řada, otevřela před otcem kufr a dala se do pláče. V kufru spočívalo asi šestiměsíční mrtvé
dítě, zavinuté do starého šatstva. Žena se vydala do San Giovanni Rotondo s nemocným synkem, ale ten cestou
zemřel. Zoufalá matka ho ukryla do kufru a s velkou vírou pokračovala v cestě.
Doktor Sanguinetti mi řekl, že i kdyby omylem dala dítě do kufru ještě živé, muselo by se tam udusit. Když
ho tedy žena ukazovala otci Piovi, zcela jistě už bylo mrtvé.
Zatímco žena zoufale naříkala, otec vzal tělíčko do rukou a chvíli se modlil. Potom se obrátil k matce a řekl:
‚Proč tak běduješ? Nevidíš, že tvůj synáček jen spí?‘ Ubohá žena se podívala na chlapečka a viděla, že pokojně
oddechuje.“
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