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Chtěl bych se rozdělit o dvě 

zkušenosti, které jsem zažil 

tento měsíc. První se týkala 

přípravy na křest dospělého. Udělali jsme setkání, 

které jsem vedl já. Bylo nás tam přítomných více: 

jedna osoba, která má zájem o křest a další, které se 

také chtěly vzdělávat ve víře. Měli jsme probírat 

katechismus. Připravil jsem si téma. Snažil jsem se 

tématiku co nejlépe představit. Cítil jsem však, že je to 

„jednosměrná komunikace“. Já vysílám… avšak 

nevím, jestliže srozumitelně, přijatelně, záživně… 

Moc jsem to neuměl změnit. Pak se ale stalo něco 

neskutečného. Jeden z účastníků začal mluvit o své 

zkušenosti víry, o svém poznání Boha, pak se přidal 

další. Toto se proměnilo v úžasný, svobodný rozhovor. 

Bylo vidět, že to je ten „pokrm“ stravitelný 

pro kandidáta na Ježíšova učedníka. A já jsem rád, 

že jsem měl příležitost naslouchat. Pokládám to 

za důležité. 

Druhý postřeh je ze setkání společenství 

seniorů. Rozhovor sešel na to, jestliže pamatujeme, 

kdo nás naučil Desatero, jestliže to bylo v náboženství. 

K tomu, co jsme se učili v náboženství, jsme se 

nedostali. Dostali jsme se k tomu, že si mnozí 

pamatují, jaký byl pán farář. Hlavně jak reagoval 

na žákovské zlobení. Důležitější byl jeho postoj, než 

jeho znalosti. 

Proč se tady o tom zmiňují? Tento měsíc je 

misijní neděle. Hlásání evangelia je úkolem celé 

církve. Dostali jsme ho od Ježíše. Svatý otec František 

píše: „Jediným motivem misijní činnosti má být 

poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního 

života a dobrými skutky.“  

Viděl jsem, jak pěkně působí na druhé 

svědectví křesťanů o své víře. Má to často silnější 

dopad než dlouhodobá soustavná práce těch, kteří mají 

teologické vzdělání, či dokonce kněžské svěcení. Úsilí 

nás, kněží, katechetů, je potřeba. Je to taková setba, 

která nevíme, jestliže a kdy vzklíčí. Na druhou stranu 

ti, kteří slouží v církvi na plný úvazek, narážejí 

na limity, které jsou v nich samotných, anebo které 

jsou způsobeny tím, jak se na ně pohlíží. Tyto limity 

je potřeba realisticky přijmout, protože mnohé z nich 

jsou téměř nepřekonatelné. A radostná Ježíšova zvěst 

bohužel kvůli tomu vázne. Proto tak nesmírně důležité 

je zapojení všech, kteří uvěřili Kristu, všech, kteří 

dostali milost křtu, popřípadě biřmování. 

Z tohoto místa chci poděkovat všem, kteří 

chtějí vytvářet v našich farnostech společenství, která 

budují vzájemnou víru. Ať jsou to společenství 

seniorů, manželů, matek, mužů, mládeže nebo 

jakékoliv jiné. Je v nich prostor pro přátelství 

a otevřenost k dalším lidem. Děkuji všem manželským 

párům, kteří se ujali pomoci s přípravou snoubenců. 

Má to neocenitelný význam. Děkuji všem, kteří 

se zapojují do činnosti farnosti a dávají svědectví, 

že vztah s Kristem má pro ně význam a že víra není 

pouze soukromou záležitosti. Děkuji členům farních 

rad, kteří chtějí naslouchat Duchu svatému a učinit 

Ježíšovo poselství živým, aby co nejvíce lidi poznalo 

jeho sílu. Prosím Vás, aby Vás neodrazovalo to, 

že Vám připadá, že nemáte dostatečné znalosti, 

dovednosti a morální kvality. Nikdo z těch, kdo slouží 

v církvi, nemá dostatečné znalosti, dovednosti a 

morální kvality. Máme být nástroji Ducha Svatého.  

Říjen je také měsíc růžencové modlitby. 

Ve farnosti v Rudě se bude tento měsíc udělovat 

svátost biřmování. Na přímluvu Panny Marie 

se modleme, aby Duch Svatý naplňoval naše 

společenství tak, aby rostla počtem a intensitou víry.  

P. Michal Krajewski 

1. říjen památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve 

2. říjen památka svatých andělů strážných 

3. říjen 27. neděle v mezidobí 

4. říjen památka sv. Františka z Assisi 

5. říjen sv. Faustiny Kowalské, panny 

6. říjen sv. Brunna, kněze 

7. říjen památka Panny Marie Růžencové 

9. říjen sobotní památka Panny Marie 

10. říjen 28. neděle v mezidobí 

11. říjen sv. Jana XXIII, papeže 

12. říjen sv. Radima, biskupa 

14. říjen sv. Kalista I, papeže a mučedníka 

15. říjen památka sv. Terezie od Ježíše,  

panny a učitelky církve 

16. říjen sv. Hedviky, řeholnice 

17. říjen 29. neděle v mezidobí 

18. říjen svátek sv. Lukáše, evangelisty 

19. říjen sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese,  

kněží, a druhů, mučedníků 

21. říjen bl. Karla Rakouského 

22. říjen sv. Jana Pavla II, papeže 

13. říjen sv. Jana Kapistránského, kněze 

24. říjen 30. neděle v mezidobí 

25. říjen slavnost výročí posvěcení kostela 

28. říjen svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

29. říjen bl. Marie Restituty Kafkové,  

panny a mučednice 

31. října 31. neděle v mezidobí 
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KORONAVIRUS A ÚRADEK BOŽÍ 
 

Dnes slýcháme občas výrok, že koronavirovou pandemii na nás seslal Bůh, a to za účelem potrestat naše 

hříchy. 

V tom případě těch bohů a bůžků musí být poněkud více. Ten Bůh, kterého vyznáváme my, se totiž takto 

nechová.  

Náš Bůh není pomstychtivý skrček, který číhá na naše provinění, aby na nás hned jako trest seslal chorobu, 

živelnou pohromu nebo migranty (Ostatně, jak by mohli být migranti jakoukoliv formou trestu, když je právě o jedné 

migrující komunitě celý Starý a Nový zákon?). 

Zpět ale k pandemii koronaviru. To rovněž není výsledek Božího úradku, nýbrž lidské nezodpovědnosti. Její 

zrod se předpokládá v jedné nejmenované laboratoři (Ano, bylo to v té zemi, odkud nám pak vozili ochranné 

prostředky za drahé peníze). Tam se s trestuhodnou nedbalostí nakládalo s biologickým materiálem a bylo tedy jenom 

otázkou času, kdy to „praskne“ a nemoc se rozšíří mezi civilní obyvatelstvo. Vinit z této pohromy Boha by bylo jako 

svádět na něj 3000 Kč pokuty a zabavený řidičák, pokud jsme jeli 80 km/h přes vesnici a změřila nás policie.  

Nákaza se bleskově šířila také proto, že náš životní styl vyloženě šíření infekcí podporoval a nikdo 

na podobnou situaci nebyl připraven. Můžeme být rádi, že jsme stejným způsobem v posledních letech nedopláceli 

třeba na chřipku – vzpomeňme na obvyklé „přecházení“ nemoci za pomoci několika ibuprofenů nebo paracetamolů 

a zástupy smrkajících a kašlajících ve frontách, dopravních prostředcích, čekárnách… 

Zničené životní prostředí naší obranyschopnosti také nijak nepomáhá. A ani to není dílem Boží msty,  

i to si lidstvo způsobilo samo svou nenasytností – jak nám velmi dobře připomíná současný papež František. A platit 

za to budeme všichni, i přestože někteří z nás jsou nenažranější než ostatní. Třeba dalšími epidemiemi. 

Ale aby nebyl tento článek úplně pesimistický, dodáváme na závěr: Dej Bůh, abychom se z toho všeho 

poučili a do budoucna se lépe starali o své zdraví i životní prostředí (I když, pokud se tak stane, bude to asi opravdu 

zázrak). 

MUDr. Pavel Brož, Gabriela Brožová 
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SYNODA 

 
Drazí, od tohoto čísla na nějakou dobu se v časopise objeví nová rubrika s názvem: SYNODA. To proto, že 

papež František vyhlásil synodu o synodalitě v církvi, a k účasti pozval všechny věřící na celém světě. Samozřejmě 

je jasné, že nebudou to úplně všichni, kdo se jí osobně zúčastní, to prostě nejde. Jde ale o co největší účast zástupců 

místních církví. Ne účast fyzickou někde v Římě, ale o zapojení na místě k diskuzi, sdílení a modlitbě. Teď v neděli 

17. října synodu zahájí papež ve svatopetrské bazilice, o týden později biskupové ve svých katedrálách po celém 

světě. Na toto otevření do Olomouce je pozván jeden zástupce z každé farnosti arcidiecéze. Moc víc toho zatím 

nevíme. Přípravné materiály Vatikánu jsou sice už na světě, bohužel ale ne v češtině. Musíme počkat.  

Proto v tomto úvodním článku bych rád stručně objasnil, co synoda je a trochu se podíval do historie. Myslím 

si, že je to potřebný úvod, protože málokdo z nás ví, jak synoda funguje.  

 

Slovo „synoda“ pochází z řečtiny a dá se přeložit jako „schůzka“ či „setkání“. Původně slovo synod, dnes 

častěji synoda, znamenalo jakékoliv shromáždění církevních hodnostářů či představených, kteří se radili či řešili 

vzniklé problémy. Časem se tento pojem zúžil na setkání biskupů, kteří často řešili nejen běžné záležitostí,  

ale i dogmatické otázky. Například tzv. synoda v Orange ve Francii, která se sešla v 529, řešila semipelagiánskou 

herezi a rozhodla, že nikdo není předurčen k zatracení. Tomuto druhu biskupského setkání se však častěji říká koncil. 

V obou případech se někdy záměně používá také slovo sněm. Prostě je v tom trochu zmatek… Tím víc, že slovo 

synod používají také běžně protestantské církve. Je to například nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění 

Českobratrské církve evangelické.  

Pro nás ale slovo synod dostalo velmi konkrétní 

význam během 2. vatikánského koncilu. Synodus 

Episcoporum je od té doby stálá instituce sboru 

biskupů katolické církve. Instituce byla založena 

papežem Pavlem VI. dne 15. září 1965, který tak 

reagoval na přání koncilních otců mít takový orgán. 

Ustanovil jej papež apoštolským listem tzv. motu 

proprio s názvem Apostolica sollicitudo. Toto 

shromáždění zástupců katolických biskupů má za úkol 

pomáhat svou radou papeži při řízení univerzální církve. 

Když papež Jan Pavel II. v roce 1983 vyhlásil nový kodex kanonického práva, dostala synoda právní rámec. 

Čteme tam toto: „Biskupská synoda je shromáždění biskupů, kteří byli vybráni z různých zemí světa a scházejí se 

ve stanovené době, aby podporovali těsné spojení mezi papežem a biskupy a pomáhali papeži při udržování a 

posilování neporušenosti a růstu víry a mravů a církevní kázně, a to radami i projednáním otázek, které se týkají 

činnosti církve ve světě. Biskupské synodě přísluší projednávat otázky a vyslovit přání, ne však je řešit nebo vydávat 

o nich rozhodnutí, kromě určitých případů, kdy jej papež vybavil rozhodovací mocí, při čemž papeži přísluší, aby 

stanovil platnost a účinnost těchto rozhodnutí.“ 

Biskupská synoda se koná ve třech formách: 

• Řádné valné shromáždění – zástupci biskupů z celého světa se pravidelně sejdou (zhruba každé tři roky), 

aby prodiskutovali hlavní záležitosti. Téma určuje papež. 

• Mimořádné shromáždění – užší reprezentace biskupů z celého světa se schází podle potřeby 

k projednání naléhavých otázek. 

• Zvláštní shromáždění – širší zastoupení biskupů náležejících k určité zeměpisné oblasti se schází podle 

potřeby k projednání otázek týkajících se jejich oblasti. 

Synoda má stálý generální sekretariát, na jeho čele je generální sekretář, jmenovaný papežem, a tomu pomáhá 

rada sekretariátu, sestávající z biskupů, z nichž jedny volí podle zvláštního práva sama synoda biskupů, jiných 
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jmenuje papež; avšak úloha všech končí zahájením nového generálního shromáždění. Generální sekretariát sídlí 

v Římě. 

Po synodě papež často píše tzv. posynodální exhortaci – dokument, který zpracovává výsledky jednání 

biskupů. Téma dalšího shromáždění synody navrhují všichni zúčastněni biskupové – každý může doporučit tří 

témata. Svobodné právo volby má ale sám papež.  

Od roku 1967 proběhlo celkem 15 synod na nejrůznější témata – 

kněžství, rodina, laici. Poslední synoda byla v roce 2018 a byla zaměřena 

na mládež. 

Letos papež František ohlásil mimořádný synodální 

proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální 

během tří let. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 

v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého 

procesu více angažoval Boží lid. A Boží lid jsme my všichni… 

P. Slawomir 

 
 
 

ADOPCE PÍŠŤAL VARHAN V SOBOTÍNĚ: 

ZVEME K ADOPCI PÍŠŤAL I NA HUDEBNÍ ZÁŽITKY. 

Varhany v našem kostele sv. Vavřince v Sobotíně jsou ve velmi špatném stavu a aby bylo možné je ještě 

zachránit, bylo zapotřebí přikročit k jejich generální opravě. Na začátku srpna byl vybrán zhotovitel rekonstrukce, 

renomovaný varhanář Pavel Stehlík z Karlína na jižní Moravě, který nabídl varhany opravit za celkovou částku 

988 000 Kč. Tato částka byla rozpočítána do 540 píšťal nabídnutých k „adopci“. Pokud se bude dařit uvedenou částku 

vybrat, přibližně za tři roky by mohly varhany opět zaznít v plné kráse. Uvedená cena je nejnižší nutná pro zachování 

historické hodnoty nástroje, ceněného i odborníky. I tak je ovšem uvedená částka nad možnosti sobotínské farnosti, 

a proto bychom vás rádi požádali o finanční dar formou tzv. adopce píšťal. To v praxi znamená, že dárce zašle na účet 

299236041/0300 finanční částku dle svého uvážení (ceny se pohybují mezi 400 Kč za nejmenší píšťaly a 8 000 Kč 

za ty největší) a po zaslání mu bude přidělena jedna nebo více píšťal dle zaslané částky. Tento účet byl zřízen pouze 

za účelem pokrytí opravy varhan, je transparentní, lze do něj kdykoliv nahlédnout. Píšťalu si může dárce i sám vybrat, 

prozatím po domluvě s paní Danou Ponížilovou, tel. 731 626 557 nebo emailem na varhany.sobotin@seznam.cz. 

Připravují se webové stránky www.kostel-sobotin.cz, kde bude možné kromě jiného sledovat průběh adopce 

v přehledné tabulce píšťal. Všichni dárci obdrží certifikát o adopci píšťaly. 

Připravujeme vánoční zpívání, datum a čas bude upřesněn. 

 

CENY PÍŠŤAL: 

největší píšťaly         8 000 Kč (45 ks)  

                                      4 000 Kč (63 ks) 

středně velké píšťaly   2 000 Kč (108 ks) 

                                      1 000 Kč (84 ks) 

nejmenší píšťaly             700 Kč (84 ks) 

                                        400 Kč (42 ks) 

Číslo transparentního účtu: 299236041/0300 

Informaci o platbě se jménem a bydlištěm zasílejte na e-mailovou adresu varhany.sobotin@seznam.cz nebo  

na tel. číslo 731 626 557 – Dana Ponížilová 

Všem dárcům Pánbůh zaplať. 

Dana Ponížilová  

mailto:varhany.sobotin@seznam.cz
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KNIHA OZEÁŠ: ZŮSTAŇ VĚRNÝ 
 

DOBA KONCE 

Kniha proroka Ozeáše je zasazena do období 8.století 

př. Kr. Izraelský národ je od Šalamounovy smrti rozdělen na 

severní neboli izraelské (či efrajimské) království a království 

jižní neboli judské. V letech 790-750 př. Kr. vládne v severním 

království Jerobeám II. Za jeho vlády země ekonomicky 

vzkvétá, což ovšem také znamená, že se rozevírají nůžky mezi 

bohatou elitou na jedné straně a chudými na straně druhé. 

Po smrti tohoto velkého krále nastává v zemi chaos. Období let 

750-722 př Kr. je poznamenáno rychlými změnami panovníků, 

často zavražděných svými nástupci. Země propadla téměř do 

anarchie. Tuto slabost využila mocná Asýrie, která byla v té 

době hlavním nepřítelem Izraele. Někteří králové se rozhodli 

platit Asýrii daň (tribut), další se spojili se Sýrií s nadějí, že tato 

koalice obstojí. Nicméně i tento pokus byl zmařen, a v roce 722 

př. Kr. dobývají Asyřané hlavní město – Samaří, čímž zaniká 

severní království.  

 

MANŽELSTVÍ S NEVĚSTKOU 

Ozeáš je jediný z 12 „malých“ proroků, který pochází a zároveň i působí v severním království. Jméno Ozeáš 

(nebo také Hošea) znamená: „Hospodin vysvobodil“. O jeho životě nevíme mnoho. Zdá se, že do prorocké služby 

byl povolán již v mladém věku a jeho působení trvalo velmi dlouho. Jeho otcem je nějaký Beera, o kterém nevíme 

nic. Nevíme jistě o jeho vzdělání, ale z knihy jasně vysvítá, že to byl člověk pronikavého intelektu a odvážného slova. 

Kniha vypráví o jeho manželství s nevěstkou Gomorou, s kterou měl postupně 3 děti. Gomora je označována jako 

nevěstka, což může znamenat buď opravdu prostitutku, nebo také ženu, která „smilní“ s cizími bůžky a není věrná 

Hospodinu. Manželství Ozeáše a Gomory je obrazem vztahu Hospodina a jeho izraelského lidu.  

 

KNIHA KOMPLIKOVANÁ ALE KRÁSNÁ 

Knihy proroků Starého zákona se nečtou 

snadno. Ozeáš však vyniká svým chaotickým stylem 

a jazykem i mezi ostatními proroky. Četba a výklad 

je náročná i pro zkušené biblisty. Kniha obsahuje 

mnoho různých přirovnání, obrazů a také 

nesouvislých textů. Nepřekvapí nás, že Hospodin 

zde vystupuje jako soudce, zachránce, otec nebo 

manžel, nicméně je zde přirovnáván také 

k mladému lvu (13,7), k medvědovi (13,8), k rose 

(14,5), zelenému cypřiši (14,8) nebo i kostižerovi 

(5,12).  Biblista Garrett o Ozeášovi prohlásil: „Je to 

kniha, která má uklidnit znepokojené a znepokojit 

klidné.“  

 

 

Ozeáš u apoštola Pavla 

Apoštol Pavel ve svém listě Římanům cituje proroka 

Ozeáše: „Lid, který není můj lid, povolám za svůj lid 

a Nemilovanou nazvu Milovanou, a kde bylo řečeno: Vy 

nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého“ (Řím 

9,25-26). Mluví zde však ne o novém povolání Izraele, ale 

o povolání všech pohanů k Bohu. Ozeášovo proroctví se 

tedy naplňuje až v Kristu, kdy Bůh volá všechny do svého 

lidu a zjevuje svou lásku vůči každému člověku, nehledě 

na to, kdo patří k Izraeli a kdo ne.  
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MILUJ NEVĚRNOU ŽENU 

Hlavní myšlenka knihy vychází z prvních 3 kapitol. V nich dostává Ozeáš od Hospodina za úkol oženit se 

s nevěstkou Gomorou a zplodit děti. Celý tento příběh má být konkrétním příkladem Hospodinovy lásky 

k nevěrnému Izraeli. Hospodin si vyvolil Izraelity, uzavřel s nimi smlouvu a přivedl je do zaslíbené země. Chová se 

jako dobrý partner, nicméně jeho lid mu je stále nevěrný, když se utíká k cizím bohům a porušuje Desatero. Hospodin 

tedy vznáší otázku: Co mám dělat s tímto svým lidem? Věcí spravedlnosti je soud a opuštění nevěrného národa, 

případně trest těch, kteří se proviňují. A v tom zaznívají slova Hospodinova: Jdi opět a miluj ženu, cizoložnici. Právě 

tak miluje Hospodin izraelské syny (3,1). Třebaže lidská láska a víra v Hospodina upadá, Boží láska zůstává stejná, 

vytrvalá a milosrdná. Bůh říká: Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát, mohl bych tě Izraeli, jen tak vydat?... Mé vlastní 

srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí (11,8). Kniha nám tedy chce ukázat, jak daleko zachází 

Boží láska k nám, že jde za hranice naší zrady a nevěry.  
 

 

• „Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha 

v zemi“ (Oz 4,1) 

•  „Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci.“ (Oz 2,16) 

• „Chci milosrdenství a ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.“ (Oz 6,6) 

• „Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efrajima, protože jsem Bůh a ne člověk,  

jsem Svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvivostí.“ (Oz 11,9) 

• „Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil.“ (Oz 14,4) 

 

DĚTI SMILSTVA  

Ozeáš má s Gomorou celkem 3 děti. Jejich jména jsou: syn Jizreel, dcera Lórúcháma (= neomilostněná) a 

chlapec Loámi (= nejste můj lid). Všechny tyto děti mají jména, které vyjadřují Boží soud nad izraelským lidem. 

Jizreel je místem, kde byl spáchán velký hřích (viz 1Kr 21). Lorúchamá naznačuje, že Bůh již mnohokrát dříve 

prokázal milosrdenství, nyní však již Izrael nezachrání a nechá jej padnout. Loámi vyjadřuje, že Bůh odmítá nevěrný 

lid. Důležité je, že tyto soudy jsou ihned následovány zaslíbením budoucí záchrany (viz 2,1-3). Podle jedné 

interpretace lze v matce (Gomoře) vnímat nejen celý lid, ale spíše ty, kdo za něj nesou odpovědnost (svatyně, kněží, 

králové, další vůdci). Jsou to právě oni, kdo plodí děti, jenž Boha neznají a nežijí s Ním, ale přiklonili se 

k pohanskému bůžku Baalovi. Děti pak jsou prostým lidem, kterému nebylo předáno poznání Hospodina. Touží však 

po ochraně a požehnání, a proto se utíkají k pohanským bohům. Netuší, že jejich skutečným otcem je však Hospodin. 

Aby mohli poznat Hospodina, je třeba aby byla jejich matka ukázaná ve své nahotě, svlečena ze starých šatů, starého 

způsobu života. Staré instituce musí zaniknout, aby se mohlo obnovit poznání a důvěra v Hospodina, jejich pravého 

otce a manžela.  

Jan Berka 

 

FARNÍ KNIHOVNA ŠUMPERK 
 

Po letech, kdy jsme otevírali farní knihovnu pravidelně po nedělní 9. mši sv. veřejnosti, jsme došli k závěru, 

že tato služba není ve farnosti nutná. Na rovinu, skoro nikdo tam nechodí, tedy mi to přijde jako škoda času mladých 

žen, které tam sedávaly a (většinou naprázdno) čekaly. 

Proto jsme se rozhodly, že to uděláme jinak. Pokud si v neděli po 9. mši chcete půjčit knihu, oslovte Janu 

Pacalovou nebo Dagmar Selingerovou a ony Vám knihovnu otevřou. 

Zároveň se nabídla Jana Bieliková, že by otevřela knihovnu příp. zájemcům po večerní mši (když tam bude).  

Tedy nakonec máte ještě větší možnosti než dřív půjčit si duchovní knihu nebo CD. 🙂 

Jana Pacalová  
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BRATŘI KAMLAROVI 
 

 

O rozhovor do tohoto čísla Tamtamu jsme 

požádali bratry Kamlarovy z farnosti Ruda 

nad Moravou. 

Mohli byste se nám stručně představit? 

Honza: Jmenuji se Jan Kamlar, je mi 46 let, 

jsem 24 let ženatý a bydlím v Bartoňově. 

Pracuji jako manažer rozvoje obchodu 

ve společnosti, která se zabývá prodejem 

stavebních doplňků. Moje žena Ivonka 

pracuje jako prodavačka obuvi. Máme spolu 

sedm dětí. 

Martin: Já jsem Martin Kamlar, mám 44 let. 

Letos budeme s mou ženou Hankou spolu 20 

let a máme šest dětí. Pracuji jako obchodní zástupce, Hanka je na mateřské a u toho ještě šije.  

Co vaše záliby? 

Honza: Rád natáčím a stříhám videa, baví mě focení a upravování fotek. 

Martin: Hraju velmi rád fotbal (když je s kým ☺), rád se podívám na dobrý film nebo si přečtu hezkou knížku. Můj 

koníček taky bývá to, co mě momentálně nadchne… v současné době je to amatérské studium genealogie. 

Víme o vás, že jste velmi aktivní ve vaší „rudské“ farnosti? Kde na to při své pracovní a rodinné vytíženosti 

berete čas? 

Martin: Oproti ostatním máme tu výhodu, že máme spoustu času. (smích) 

Honza: Já mám tu zkušenost, že vždy, když jsem se věnoval nějaké farní věci, tak jsem na to nikdy neměl čas. 

Ale když jsem se ohlédl zpět, tak jsem vždycky všechno stihl. A naopak… když jsem vynechal farní věci a myslel 

si, že budu mít více času na to ostatní, tak jsem nesplnil ani další povinnosti. Takže mám pocit, že když se „obětuji“ 

a dělám něco pro ostatní, tak se mi to vždy vrátí v dobrém.  

Z čeho vyplývá vaše potřeba se ve farnosti tak angažovat? 

Honza: Když vidím, že je někde práce, tak jdu pracovat. Nemám potřebu se ptát, jestli by to nemohl udělat někdo 

jiný. Je to pro mě jednodušší než vymýšlet tisíc důvodů, proč bych tu konkrétní práci udělat nemohl. To vymýšlení 

tisíce důvodů mi zabere tolik energie jako práce samotná… a z udělané práce mám navíc radost. 

Martin: Stejně jako v rodině, tak i ve farnosti chce být člověk užitečný. Jsme součástí farnosti, tak nestačí jen chodit 

do kostela… to by nedávalo smysl. 

Před časem jste v Šumperku představovali hnutí Equipes de Notre-Dame (END). Možná by se o tomto hnutí 

chtěli dozvědět něco více i lidé, kteří se na setkání s vámi nedostali. Mohli byste toto hnutí tedy stručně 

představit ještě na tomto místě? 

Martin: „Hnutí Equipes Notre-Dame sdružuje manželské páry, které se v malých skupinkách pravidelně každý měsíc 

setkávají spolu s knězem, aby rostli na cestě k Bohu a ke svatosti.“ To je oficiální definice hnutí „Ekipa“. 

Honza: Toto hnutí vzniklo ve Francii a odtud se rozšířilo do celého světa. O jeho vznik v naší zemi usiloval ještě 

za totality pan Graubner, tatínek o. Graubnera, v té době se to však nepodařilo. END ale začal fungovat mj. v Polsku, 

odkud ho k nám zhruba před šesti lety „přinesl“ otec Michal Krajewski. Snažil se dát na náš popud dohromady 

manželské páry ve své farnosti a vytvořit z nich fungující společenství… hodně se za to modlil. Jednou při cestě 
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domů do Krakova poslouchal v autě rádio a tam se zrovna mluvilo o hnutí END, tak si sehnal kontakt na manželský 

pár z tohoto hnutí a pozval ho k nám… no a bylo to. 

Martin: Principy ENDu se nám líbily, tak jsme si řekli, že bychom to chtěli taky zkusit. 

Honza: Je to hnutí, které má jasně daná pravidla, a všichni jeho členové souhlasí s tím, že tato pravidla budou 

dodržovat.  

O jaká pravidla se jedná? 

Honza: V ČR již existuje několik skupinek tohoto hnutí. Skupinky mají za úkol setkávat se jedenkrát měsíčně a 

společně se posilovat v duchovním růstu.  

To zní náročně…. 

Martin: V praxi to zjednodušeně znamená, že členové hnutí se mají pravidelně modlit (sami i společně s partnerem), 

číst Písmo a jednou za měsíc si vytvořit společný prostor a čas pro vzájemné sdílení svého vnitřního života. Při 

společném setkání mj. proberou, jak se jim plnění těchto úkolů daří… nebo spíše nedaří. ☺  

Honza: Setkání mají pevně daný scénář, proto by se nemělo stát, že společný čas jen tak „proklábosíme“, i když 

přátelské popovídání u něčeho dobrého je také oblíbenou součástí. ☺ Na setkáních se společně modlíme, čteme 

Písmo…  

Martin: Přesto každá skupinka je jiná, protože ji tvoří lidé, kteří jsou odlišní. Cesta, kterou ale všichni jdeme, 

je stejná. 

Pochopili jsme správně, že vy jste úplnými průkopníky tohoto hnutí u nás? Jeho první členové? 

Martin: V podstatě ano. Zajímavé ale je, že nezávisle na nás začala vznikat jedna buňka tohoto hnutí na Ostravsku. 

Ale náhoda neexistuje. ☺ 

Honza: Aby ale mohlo hnutí fungovat tak, jak má, musí na něj první rok jeho existence dohlížet manželský pár, který 

už má s hnutím dlouhodobější zkušenost. Proto k nám do Rudy dojížděl manželský pár z Polska. 

Martin: Celý rok k nám jezdili jednou za měsíc manželé Salovi až z Krakova, aby nám pomohli s rozjezdem. Velmi 

si jich za to vážíme. 

Co je cílem hnutí? 

Honza: Je to cesta, která je nabízena manželům a která by je měla společně přivést k Bohu. Pro mě je důležité to 

SPOLU… spolu jdeme k Bohu. 

Martin: Cílem hnutí je pomáhat manželským párům na cestě ke svatosti. Líbí se mi myšlenka, že manželství a 

kněžství mají srovnatelně hluboký rozměr a vzájemně se doplňují. 

Změnilo to, že jste se stali členy hnutí END, nějak Váš život? 

Honza: My jsme s Ivonkou členy hnutí zmiňovaných šest let. Změnou, kterou ve svém i našem společném životě 

pozoruji, je pravidelná modlitba, společná modlitba s dětmi, vzájemná upřímnost…. A určitě jsme si jako manželé 

díky Ekipě blíž a zažíváme více společné radosti. 

Martin: Co se změnilo v našem životě? To se dá slovy těžko vyjádřit. Když ale mluvíme s ostatními členy hnutí 

z jiných měst při našich společných setkáních, tak se všichni shodneme na tom, že je nám v Ekipě dobře, a víme, 

že mezi námi je živý Kristus. Tato zkušenost je ale slovy nepřenosná. 

Honza: Díky ENDu jsme jako manželé společně blíže Bohu. Ne každý sám za sebe, ale spolu, vše prožíváme 

společně… jako muž a žena… jako manželský pár… i jako celá rodina. Vážím si toho, že společně zažíváme 

přátelství s Kristem. 

Martin: Při našich setkáních nás také velmi obohacují příběhy a zkušenosti ostatních párů. 

Když vás tak posloucháme, máme pocit, že na duchovní cestě už jste hodně daleko, že jste naprosto úžasní… 

Martin: Jo jo… je to přesně tak! (smích) 

Honza: Je pravda, že když to takto všechno řekneme, vypadá to, že jsme skoro svatí. To tedy rozhodně nejsme, 

máme ke svatosti ještě hodně, hodně daleko. (smích) Já dělám stále stejné chyby, ale když jsem upřímný  
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a při společných setkáních o nich dokážu otevřeně mluvit, mám šanci i díky ostatním něco ve svém životě změnit 

k lepšímu.  

To ale klade velké nároky v rámci společenství na důvěru a otevřenost… 

Honza: Ano, otevřenost je zde opravdu velká… ale také důvěra. Je samozřejmé, že co se uvnitř našeho společenství 

řekne, nikam dál se nevynáší.  

Martin: Důležité je nebát se konfrontace sám se sebou. Někoho od hnutí může odradit to, že před druhými „musí“ 

mluvit o svých chybách… NEMUSÍ, ale když chci něco změnit, musím umět své problémy pojmenovat. 

Honza: Ale to, že o chybách a problémech mluvím před ostatními a oni mluví zase o svých chybách a problémech 

přede mnou, je nesmírně osvobozující a posilující. Čerpám z chyb ostatních i ze způsobu jejich řešení problému…  

Martin: Člověk si nevystačí sám. Potřebuje Boha a potřebuje druhé lidi, aby se mohl v životě někam posunout. 

Honza: Jako manželé kráčíme společně a na společné cestě se podpíráme a pomáháme si, přesto ale často opakujeme 

stále stejné chyby. Proto je dobré setkávat se s dalšími lidmi, kteří nám na naší cestě pomůžou a podpoří nás. Líbí se 

mi text písničky od skupiny Mirai „…každý máme svoje chyby, záleží na tom, kdo a jak je vidí…“ 

Možná jste teď někoho oslovili a chtěl by se o hnutí dozvědět něco víc, příp. ho na vlastní kůži zažít. Co má 

pro to udělat? 

Martin: Zavolejte klidně nám na číslo 774466991 nebo 724347771, nebo o. Slawomira Sulowského nebo o. Michala 

Krajewského. 

Jak bývá dobrým zvykem rozhovorů se zajímavými osobnostmi, na závěr se mohou podělit se čtenáři o svůj 

oblíbený citát nebo životní motto. Můžeme Vás o toto taky požádat? 

Honza: Mám jedno oblíbené motto: „Všechno nakonec dobře dopadne… a pokud to zrovna dobře nedopadlo,  

tak je to jen proto, že to ještě neskončilo.“  

A ještě bych měl jedno: „Dělat správné věci správně!“ 

Martin: „Nikdy se nevzdávat!“ 

… a my moc děkujeme za rozhovor! 

Hanka a Kamil Heiserovi 
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ZÁŘÍ NA CHARITĚ ŠUMPERK 
 

9. září byla slavnostně otevřena nová budova Charity 

Šumperk. Budova je zázemím pro multidisciplinární tým 

mobilní specializované paliativní péče, který sídlí v prvním 

patře. Zároveň je k otevření připravena ambulance paliativní 

medicíny. Přízemí je vyhrazeno především pro sklad 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Budovu požehnal 

arcibiskup Jan Graubner, přítomen byl štědrý dárce, zástupci 

města a okolních obcí, Arcidiecézní charity Olomouc, 

vedoucí Hospicové péče Caritas, lékařky mobilní 

specializované paliativní péče, vrchní sestra a další členové 

multidisciplinárního týmu, pracovníci Charity a četní hosté.  

Budovu bude možné si prohlédnout v rámci dne otevřených dveří 6. října od 9:00 do 13:00.  

 

Již druhé setkání pozůstalých uspořádala Charita Šumperk v neděli 

19. září v prostorách pastoračního střediska. Součástí odpoledne byl prostor 

pro vzpomínání, zapálení svíček za zemřelé, nahlédnutí do Knihy živých, 

možnost setkání a sdílení s dalšími, kteří prošli podobnou zkušeností, setkání 

pozůstalých s lékařkami, sestrami, pastorační asistentkou i sociální 

pracovnicí multidisciplinárního týmu mobilní specializované paliativní péče. 

Přítomné pozdravil také pan kaplan. Mluvené slovo střídala hudba (flétna a 

kytara) v podání učitelů ZUŠ. Děkujeme všem, kdo přišli. 

V neděli 19. září byla v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku sloužena 

večerní mše svatá za Charitu Šumperk. Přítomni byli zaměstnanci i 

dobrovolníci Charity. Liturgická čtení četly paní ředitelka Jana Bieliková a nevidomá uživatelka Charity Anna 

Kallerová, která měla napsaný text v Braillovu písmu. Zaměstnanci pak také přinášeli dary, jako obraz sv. Vincence 

z Paula, patrona Charity, vlajku Charity jako symbol charitního díla, obvazy a masti jako symbol sester a pečovatelek, 

berle jako symbol pacientů a uživatelů, svíci jako symbol umírajících, srdce jako symbol dárců a podporovatelů.  

Byla to také  

příležitost na chvíli se zastavit  

  

poděkovat  

za celé charitní dílo  

za ty, se kterými se během služby setkáváme  

za ty, kdo se na službě Charity podílejí  

za ty, kdo jakýmkoliv způsobem charitní dílo 

podporují 

sami za sebe a vše dobré, čeho se nám v životě 

dostává 

  

poprosit  

za ty, o které pečujeme a které doprovázíme  

za umírající a jejich pečující rodiny  

sami za sebe i jedni za druhé, aby naše služba byla účinná a podporující  

za těžkosti v našem životě a sílu a odvahu k jejich překonávání  

Jana A. Nováková, pastorační asistentka  
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STAVITELÉ VĚŽE BABYLÓNSKÉ 

V městě Šumbarku, v pátém roce panování zemana Potácivého  

Plání Šinear se rozléhá hlahol dělníků a lomoz nástrojů. Kameníci vypalují hlínu a připravují cihly pro vaši 

stavbu. Stovky povozů je převážejí na místo a pak jdou z ruky do ruky až na sám vrchol, jenž se ztrácí v oblacích. 

Tam je zruční zedníci položí do malty z živice a uzavřou další řadu na nekonečné cestě vzpínající se k nebesům. Věž 

roste, stejně tak i její věhlas… váš věhlas.  

Dílo se daří a váš velkolepý záměr nabývá pevných obrysů. Již brzy dosáhnete svého cíle a dotknete se nebes. 

Až dosud tomu bylo jinak; Bůh shlížel – a dohlížel – na zem jako starostlivý otec na neposedné děti. Čas od času 

zasáhl do vašich životů a ukázal vám správný směr a cestu. Nyní se situace obrátila. Již jste dospěli a vy sami se 

vztahujete k Bohu. Stoupáte k němu, na jeho ú-roveň. Už zbývá jen pár posledních pater… 

A náhle se do dosud perfektně fungujícího koloběhu vkrádá zmatek, koordinace nesčetných aktivit počíná 

váznout, pečlivě sestavené plány nefungují a dílo se hatí. Vaše velkolepá, ambiciózní, pyšná a naprosto zbytečná 

a hloupá stavba se bortí. Nedokážete se spolu domluvit, a tak se hádáte a přete, abyste se nakonec zklamaně rozešli 

do všech stran, co nejdále od onoho monumentálního pomníku vašich zklamaných nadějí.  

Když jsem byl malý, nešlo mi do hlavy, jak vás mohlo prosté zmatení jazyků zastavit ve vašem usilování. 

Dnes se tomu vůbec nedivím; nesčíslněkrát jsem se stal svědkem toho, jak špatná komunikace brání dosažení 

společného cíle. A vůbec nemusí jít o různé jazyky; nedokáží se spolu domluvit ani lidé hovořící stejnou řečí. Sousedé 

přes plot, kolegové v práci, jednotlivé frakce v parlamentu, křesťané ve farním společenství. Nejedná se o problém 

přenosu informací, nýbrž jejich přijímání. Naše antény jsou rozladěné a my nejsme schopni naslouchat.  

Také dnes v různých Babylónech světa vyrůstají nové, stále vyšší věže, soupeřící navzájem o iluzorní 

prvenství. Derou se k nebi, snad proto, aby se co nejvíce vzdálily po-zemskému hemžení. Vzpírají se přírodním 

zákonům i zákonům Božím. Jsou různých tvarů, konstrukcí i účelů, jedno však mají společné: jejich úsilí je 

odsouzeno k neúspěchu stejně jako to vaše. Změnily se možná technologie a materiály, člověk zůstal stejný.  

Věčná snaha lidí pozvednout se k nebesům vlastními silami opět selhává, a tak znovu přichází Bůh, aby se 

lidem přiblížil. Učinil tak v podobě – a podstatě – člověka, ale ani to nestačilo, proto sesílá svého Ducha, který jediný 

dokáže prolomit pradávné prokletí lidských stavitelů. Spojuje lidská srdce a náhle si rozumějí lidé různých národů, 

vyznání i zvyklostí. Vykoupení je dokonáno, Bůh se vydal ze všeho a vzdal se člověku. Odkryl svá nejhlubší tajemství 

a pozval člověka do svého království. Nebe sestoupilo na zem. Už není třeba budovat žádné věže. 

A dnešní člověk reaguje stejně jako vy. Sotva jste se trochu oklepali z následků potopy a uzavřeli s Bohem 

věčnou smlouvu, začali jste sbírat materiál pro svou stavbu. Také my stavíme nové, stále vyšší věže, abychom se 

dotkli nebes. Abychom pronikli k Bohu. Naše snaha je marná, protože Bůh již dávno z nebes sestoupil a čeká nás 

tady. 

Pavel Obluk 

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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PRO MANŽELSKÉ PÁRY 

• 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. Skupinová diskuse není 

součástí kurzu.    

• Témata jednotlivých večerů: 

Vybudovat pevné základy 

Umění komunikace 

Řešení konfliktů 

Síla odpuštění 

Rodiče a rodiče partnera 

Dobrý sex 

Láska v akci 

Slavnostní závěrečný večer s večeří 

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

slavnostní závěrečnou večeři a příspěvek na provozní náklady) 

• 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 

 

PRO DĚTI 

• 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. 

• Divadelní hra s misijní tematikou – o Misijní neděli 24. října po mši svaté  

Zahrají Ochot(nick)é ženy se svými dětmi 

• 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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• 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 ŘÍJEN 

• 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 

 

 

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 

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

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, z důvodu státního svátku 28. října vás zveme na adoraci až 7. listopadu, 

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. 

• DIVADELNÍ SESKUPENÍ OCHOT(NICK)É ŽENY  

Každých 14 dní ve čtvrtek od 18.30 nebo dle domluvy. Kontakt: Lenka Špatná, 731 402 395. 
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT  

Přestavujeme vám zajímavý celoroční projekt „Poznej svůj děkanát“, který je určen úplně pro všechny.  

• 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 – na předem určeném místě – 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). První tři, 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.  

Jako první vám představíme         KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V KOPŘIVNÉ 

Kdy můžete kostel navštívit?   Je to možné o nedělích 10., 17., 24., a 31. října v 10.30 

Do jaké farnosti kostel v Kopřivné patří?  Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné patří do farnosti Hanušovice. 

Kde Úkolový list a obrázek skřítka Děkanátníčka najdete?  Na stolíku v kostele 

Co zajímavého jsme pro vás o kostelu Nejsvětější Trojice v Kopřivné zjistili?  

• Kostel Nejsvětější Trojice v Kopřivné, postavený v letech 1746 až 1753, je cennou rokokovou památkou. 

V roce 1964 byla zapsán do seznamu kulturních památek. Kostel je jednolodní. 

• Do kostela se vstupuje portálem v podvěží. Portál rámují podložené pilastry s iónskými hlavicemi, 

nad vstupem  je umístěn rodový erb pánů ze Žerotína a nad ním s nachází  papežský znak nesený dvojicí 

letících andílků.  Vnitřní plochu klenby kostela pokrývají barokní fresky Ignace Oderlického, známého 

malíře a uničovského rodáka, v roce 1923 značně přemalované.  

• Zařízení kostela je převážně rokokové. Obzvláště cenný je hlavní oltář, nad nímž je socha Immaculaty 

s andílky, který zhotovil v letech 1751-53 F. I. Günther, německý špičkový rokokový sochař evropského 

formátu.  Dodnes není jasné, jak se tento unikát do kostela v Kopřivné dostal. Nad oltářem visí monumentální 

obraz svaté Trojice od malíře I. Oderlického v bohatě vyřezávaném rámu s anděly od F. I. Günthera.  

Nejcennější součástí zařízení je monumentální paprsková monstrance z roku 1755. 

• K dalším zajímavostem kostela patří fakt, že zdejší kostelní lavice jsou označeny jmény místních farníků. 

Těchto historických jmenovek se 

dochovalo více než 200. Chloubou 

kostela jsou rovněž barokní varhany, 

které mají 792 píšťal  

a 20 registrů. Kostel je obehnán zdí 

prolomenou čtyřmi branami a doplněn 

dvěma nárožními kaplemi. Nachází 

se uprostřed hřbitova s ohradní zdí 

na půdorysu maltézského kříže.   

• Stavba se nachází na vršku nad obcí a 

vévodí celé obci i širšímu okolí, věž je 

viditelná i ze vzdálenějších polí a luk v 

této části Hanušovické vrchoviny.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Kop%C5%99ivn%C3%A1)#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pilastr
https://cs.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3nsk%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavice_(architektura)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADnov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Freska
https://cs.wikipedia.org/wiki/1923
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olt%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Trojice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monstrance
https://cs.wikipedia.org/wiki/1755
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99bitov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%A9zsk%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE_(znak)
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Co zajímavého jsme zjistili o Kopřivné? 

Obec Kopřivná je písemně poprvé zmiňována v roce 1414, její nadmořská výška se pohybuje v rozpětí od 480 

do 650  m.n.m. a v současné době zde žije přibližně 270 obyvatel. 

Kam se odtud můžeme vydat na výlet?  

• Určitě stojí za to udělat si procházku na Nový hrad. 

Nejlépe se do něj dostanete z Lužné, která je součástí 

Kopřivné. Odtud to je po modré už jen 2 km. Nový hrad 

u Hanušovic (též Furchtenberg) je rozsáhlá zřícenina 

mimořádně rozlehlého hradu na zalesněném hřebenu 

u Hanušovic, 180 m nad údolím Moravy.  

 

 

• Z Lužné se můžete vydat – rovněž po modré, 

ale na opačnou stranu – na Štolnavu. V katastru obce 

Žárová se nachází pozůstatky bývalé německé vesnice 

(německy Stollenhau), kde se v současnosti nacházejí 

už jen 2 chalupy využívané spíše k rekreaci a opravené 

základy bývalé kaple.  

 

• Pokud si budete chtít udělat větší výlet, můžete 

ze Štolnavy dojít na krásné poutní místo – do kaple svaté 

Anny – které se nachází na konci křížové cesty u studánky 

s tzv. svatou vodou. Trasa vede ze Štolnavy po žluté a je 

dlouhá cca 5 km.  

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. 

Těšíme se na Vaše poznávání našeho děkanátu.  

 
MODLITBY OTCŮ 

 

Zveme srdečně na modlitby otců všechny otce, praotce, dědy a pradědy. Příští setkání proběhne v pátek 8.10. 

od 20 hodin v kapli na farním středisku. Po modlitbách vždy bývá příležitost k osobnímu setkání a pohoštění 

z vlastních zásob. Další modlitby otců se pak budou konat pravidelně vždy poslední pátek v měsíci. Místo a čas 

setkání bývá upřesněno vždy s předstihem formou e-mailu (Pro připojení se do seznamu příjemců napište 

na korger@centrum.cz.) Rádi přivítáme nové tváře. 

Aleš Korger   
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PO DLOUHÉ DOBĚ TU MÁME OPĚT 

CAMINO!!! 

 

Zveme tě na skvělý víkend 22.10. - 24.10., kde zažiješ spoustu 

srandy a načerpáš síly do dalších všedních dnů. Tak si piš 

do kalendáře! 

 

29.10. nás čeká další mládežnická mše. 

 

Letos 20.11. nás také čeká Děkanátní setkání mládeže! 

Tématem bude: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“  

Už teď se můžeš těšit na pestrý program. Poslechneme si 

zajímavé hosty, zahrajeme hry a nebude chybět ani čas 

na modlitbu. Více informací budeme přidávat na stránky  

a na fb. 

Kačka Juránková  

 
Protože ještě stále prožíváme Rok svatého Josefa, přinášíme 

v dnešní rubrice životopis dvou světců, kteří nosili jeho jméno. 
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JOSEF CAFASSO 

*15. ledna 1811 Castelnuovo d´Asti 

† 23. června 1860 Turín, Itálie 

 

Svatý Josef Cafasso byl italský kněz, učitel morální teologie a 

později rektor Kněžského konviktu v Turíně. Působil mezi mladistvými 

vězni, docházel za odsouzenci na smrt a smiřoval je před popravou s 

Bohem. Vynikal moudrostí, pochopením pro potřeby současnosti, osobní 

kázní a velkou horlivostí. Byl přítelem a rádcem Dona Bosca. Zemřel ve 

věku 49 let na pneumonii a sv. Jan Bosco pronesl při jeho pohřbu kázání. 

Josef Cafasso byl svatořečen v r. 1947 a v liturgickém kalendáři je 

připomínán 23. června. Je patronem vězňů a duchovních správců ve 

věznicích. 

 

Josef Cafasso se narodil o čtyři roky dříve než Don Bosco, 

ve stejném městečku jako on – v Castelnuovo d’Asti (nyní Castelnuovo 

Don Bosco). Byl synem drobných zemědělců; třetí ze čtyř dětí – jeho nejmladší sestra Marianna se později stala 

matkou blahoslaveného Josefa Allamana, který založil misionáře a misionářky Panny Marie Utěšitelky a byl 

rektorem kněžského konviktu a svatyně Consolata. 

Josef Cafasso se od malička choval zbožně a vzorně, projevoval soucit a velkou štědrost k chudým, takže 

brzy nejen jeho rodina, ale i celá vesnice o něm začala mluvit jako o mladém svatém. 

Odešel do semináře v nedalekém městě Chieri a už ve dvaadvaceti letech byl vysvěcen na kněze. Ve svém 

studiu ale nepolevoval, ba naopak – brzy odešel do kněžského konviktu v Turíně, kde zůstal až do své smrti. Nejprve 

přednášel morální teologii, později se stal rektorem konviktu, vychovával a formoval kněze v dobré zpovědníky a 

duchovní vůdce. Jeho hlavními ctnostmi byly klid, prozíravost a 

rozvážnost.  

Během studií se věnoval i dílu Františka Saleského, které 

ho přivedlo k Donu Boskovi. Don Cafasso a Don Bosco byli velmi 

blízcí spolupracovníci. Cafasso pomáhal salesiánskému dílu 

materiálně i finančně. Od r. 1841 do r. 1860 působil jako duchovní 

rádce Dona Bosca. Jan Bosco se u něj zpovídal, radil se s ním před 

každým vážným rozhodnutím, svěřoval mu své životní plány a 

řídil se tím, co mu poradil. 

Největší část práce Josefa Cafassa probíhala v turínské 

věznici; jeho péče o odsouzené mu vynesla přezdívku „kněz 

šibenic“. Při své duchovní správě ve vězení doprovodil na smrt 68 

ubožáků odsouzených k popravě. Vyprovázel je vždy až na 

popraviště, kde je naposledy objal a pomodlil se za ně. Josef 

Cafasso nazýval tyto vězně „svatí oběšení“ nebo „bolestní bratři“. 

Věřil, že tito lidé jdou přímo do nebe, a vysvětloval to takto: „Jsem 

přesvědčen, že se spasí lehčeji, než mnozí jiní, kteří umírají na své 

posteli. Je pravdou, že mnoho hřešili, ale jejich lítost na jedné 

straně a na druhé straně odpykání ve vězení, ponížení ze smrti 

před publikem a odevzdání se do vůle Boží tím, že ji přijali, učiní 

to, že dosáhnou lehce odpuštění a spásy. Máme proto duši, která 

se za nás bude modlit v ráji.“ 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Tehdy vězni v Turíně žili v nelidských a znelidšťujících podmínkách. Josef Cafasso se věnoval této službě 

dvacet let, byl vždycky dobrým pastýřem, plným soucitu a porozumění, tedy kvalit, které vězňové vnímali. Byli tak 

získáváni jeho upřímnou láskou, jejímž počátkem byl Bůh sám. Pouhá přítomnost Caffassova byla dobrodiním: 

zklidňoval, dotýkal se srdcí zatvrzelých životními událostmi a především osvěcoval lhostejná svědomí a otřásal jimi.  

Josef Caffasso měl velice jasnou ideu o důležitosti kněžského poslání, byl přesvědčen, že být knězem 

znamená být svědkem Krista, protože nehlásáme sebe, ale Ježíše. Proto neurazit Boha a získat duše pro Krista byl 

jeho stálý životní cíl. Jeho heslo bylo stručné: „Být mužem Božím“. 

Kromě práce ve vězení zvládal vést na plný úvazek studentskou kolej, vykonávat práci duchovního 

ve farnosti a dlouhé hodiny zpovídat. Pomáhal chudým, vyslechl je, objal, dával jim peníze. 

Josef Cafasso zdůrazňoval, jak je důležité, aby naše srdce bylo během dne obráceno k Bohu dříve, než se 

pustíme do nějakého díla a než budeme vykonávat svou službu. „Naše srdce ať se často pozvedá k Bohu, ať je jako 

otevřená cesta, kterou s ním udržujeme neustálý vztah; když budeme mít nouzi, když budeme podrobení zkoušce, když 

budeme potřebovat světlo, ať je to chvíle, která nás přivede k němu, abychom s ním mluvili, abychom mu řekli svůj 

názor. To znamená modlit se a kdo to tak dělá, může být nazván mužem modlitby.“ 

Josef Cafasso se stal autorem modlitby: „Pane, Bože můj! Již nyní přijímám z Tvých rukou jakýkoliv způsob 

smrti, se všemi bolestmi, utrpením a strastmi, které ji budou doprovázet, jak se Tobě zlíbí.“ Na jeho prosbu papež 

Pius IX. propůjčil této jeho modlitbě výsadu plnomocných odpustků.  

Zemřel v devětačtyřiceti letech, kdo ví, jakou roli v jeho smrti sehrála přepracovanost. V pohřební řeči jej 

Don Bosco označil za vzor kněžského života, učitele kléru, vyhledávaného rádce, utěšitele nemocných, posilu 

umírajících, přítele všech. Papežem Piem XI. byl nazván perlou italského kněžstva a blahořečen v roce 1925. Dne 

22. června 1947 jej papež Pius XII. svatořečil. 

 

 

JOSEF COTTOLENGO 

*3. května 1786 Bra  

† 30. dubna 1842 Chieri, Itálie 

 

Svatý Josef Cottolengo byl italský kněz, který se 

spolu se sv. Josefem Cafassem snažil pozvednout mravní 

život v Turíně. Pro chudé a postižené obyvatele města 

vybudoval bezplatný charitativní ústav, tzv. Malý dům Boží 

prozřetelnosti, jehož chod, jak říkal, zajišťovala Boží 

prozřetelnost. Založil dvě družiny (Sestry křesťanské lásky, 

Bratři svatého Vincence), které mu v jeho činnosti 

pomáhaly. Zemřel vyčerpáním ve věku 55 let. V r. 1934 byl 

svatořečen. V liturgickém kalendáři je připomínán 

30. dubna. Je vzýván při infekčních chorobách a nemocech 

jater. 

Josef Cottolengo je zmíněn mezi světci charity 

v první encyklice papeže Benedikta XVI. „Deus caritas est“ 

(Bůh je láska); objevuje se v románu Bruce Marshalla „The Divided Lady“ (u nás nepřeloženo) a v italském 

filmu z r. 2006 „Una cosa in mente - Giuseppe Benedetto Cottolengo“ (Jedna věc na paměti - Giuseppe 

Benedetto Cottolengo). 

Anička Rozsívalová  
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STŘEDISKO DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE CHARITY ŠUMPERK  

MÁ NOVÉ ZÁZEMÍ 

Projekt Charity Šumperk, jehož realizace byla zahájena v roce 2020, byl letos v letních měsících dokončen 

a druhý zářijový týden byla slavnostně otevřena nová budova, která poskytuje zázemí pro provoz domácí paliativní 

péče. Objekt požehnal arcibiskup Jan Graubner za přítomnosti dárce, díky němuž byl projekt zrealizován, zástupců 

města, zaměstnanců Charity Šumperk a Arcidiecézní charity Olomouc.  

Stavbu bylo možno uskutečnit jen díky finanční 

podpoře štědrého dárce, kterým je pan Pavel Holubář. Je 

to člověk, který významně pomáhá v mnoha oblastech 

veřejného života a intenzivně se věnuje také sociální 

oblasti. Pro projekt v rámci paliativní péče hledal 

partnera a profesionalita a nasazení týmu domácí 

hospicové péče Charity Šumperk ho přesvědčili 

o významu svého daru.   

Nová budova poskytuje zázemí zaměstnancům, 

kteří v domácím prostředí pečují o umírající pacienty 

a umožňují jim prožít závěrečnou etapu života důstojně 

mezi svými blízkými. V prvním patře vznikly prostory 

pro sesternu, kancelář vrchní sestry, kancelář sociálního 

pracovníka, ambulanci paliativní medicíny a čekárnu 

i místnost pro setkávání s rodinnými příslušníky. V přízemí byla zřízena půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek a zázemí údržby. Díky dotaci, kterou poskytlo Charitě město Šumperk, bylo možné v těchto dnech také 

zahájit opravu kamenného plotu, jenž byl ve velmi špatném stavu.  

Hospicová péče je jednou ze stěžejních služeb poskytovaných Charitou. Cílem péče, kterou poskytují 

střediska domácí péče jednotlivých Charit je doprovázení umírajících pacientů a poskytování obecné i specializované 

paliativní péče až do samého konce jejich života. Zdravotní sestry poskytují odborné zdravotní výkony a pomáhají 

nevyléčitelně nemocným pacientům prožít své poslední dny života v domácím prostředí, v kruhu svých nebližších. 

Podporují pacienty tak, aby mohli dožít důstojně, bez bolesti a zbytečného utrpení. Odborná zdravotní péče pod 

vedením lékaře může být na přání pacienta posílena doplňkovými sociálními službami, podporou duchovní nebo 

psychologickou, aby tvořila komplexní pomoc pacientům i rodině. Domácí hospicová péče umožňuje důstojné 

ukončení života s prostorem na poděkování, odpuštění, či smíření. S pozůstalými jsou charitní pracovníci v kontaktu 

ještě několik týdnů až měsíců po odchodu jejich blízkého.  

V rámci Arcidiecézní charity Olomouc působí 

20 středisek domácí hospicové péče, s dostupností 

24 hodin, 7 dní v týdnu. V loňském roce byla poskytnuta 

domácí hospicová péče 619 pacientům. Středisko Charity 

Šumperk v současnosti pečuje o 20 nevyléčitelně 

nemocných pacientů a od začátku letošního roku 

do současnosti již charitní pracovníci doprovodili 

46 pacientů. Podmínkou mobilní specializované paliativní 

péče je přítomnost pečující osoby v domácnosti, která 

spolupracuje s týmem odborníků. Částečná úhrada 

pojišťoven pokryje přibližně 30–40 % nákladů 

poskytované péče. Zbývající část finančních prostředků 

potřebnou na pokrytí výdajů zajišťují pečující organizace 

z vlastních zdrojů.   

Mgr. Dagmar Jurčíková, PR pracovník ACHO   
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DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST  

 

V neděli 29. 9. při mši svaté a následně po ní proběhla 

v Šumperku Dožínková slavnost s poděkováním za úrodu. 

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili jak přinesením 

dožínkových produktů či jídla, tak všem, kteří tuto akci připravili 

a započali v šumperské farnosti novou tradici. Výtěžek z prodeje 

přinesených dobrot z našich zahrádek a připraveného jídla činil 

9 700 Kč. Rovněž děkujeme těm, kteří přispěli dodatečně částkou 

2 800 Kč. Celková částka 12 500 Kč byla odeslána ke konkrétní rodině s dvěma dětmi z Mikulčic, které tornádo 

srovnalo domek se zemí a přechodně bydlí v malém bytě v Břeclavi.  

Několik slov přímo od ní: „Dobrý den, chtěli jsme vám moc poděkovat za peníze, které jste nám poslali. Moc 

si toho vážíme. Situace se u nás zatím nezměnila, čekáme na projekt, abychom mohli začít vyřizovat stavební povolení. 

A časem snad i začneme stavět. Je to všechno ještě na dlouho. Mějte se hezky a ještě jednou moc děkujeme. Rodina 

Ševelova“ 

Lenka Špatná 

 

POVEDENÁ POUŤ KE KOSTELÍČKU BOŽÍHO TĚLA 

Máme za sebou další ročník tradiční 

pouti ke sv. Rozálii, konané v kostelíčku 

Božího Těla nad Bludovem. Také letos jsme 

měli vymodlené počasí, poutníků tedy 

dorazilo opravdu požehnaně. Návštěvnost 

byla rekordní i díky bludovským skautům, 

kteří v přilehlém lese souběžně organizovali 

krásný pohádkový les, na který zavítalo přes 

500 dětí.  

Dovolte mi tedy jménem Spolku 

pro Kostelíček Božího Těla poděkovat všem 

dobrovolníkům, kteří se zapojili do přípravy 

této pouti nebo nás podpořili jinou formou. Vyzdvihnout je třeba též šikovné hospodyňky z Bludova i okolí, které 

nám pravidelně po několik let pečou buchty následně nabízené na pouti za dobrovolný příspěvek sloužící na obnovu 

poutního kostela. Je to opravdu velká pomoc. Zájem o tyto dobroty je vždy obrovský a během pár hodin máme 

prázdný stánek.  

Proto bych rád touto cestou vyzval i ostatní čtenářky TamTamu, zejména ze Šumperka – pokud nám chcete 

tímto způsobem pomoci a upéct jednou nebo dvakrát ročně něco dobrého na akce pořádané naším spolkem, velmi to 

uvítáme. Kontakt na mne najdete pod tímto článkem. 

Získané prostředky se použijí na plánované opravy a udržovací práce v areálu, které společně s památkáři 

plánujeme a během následujících let se budou na tomto poutním místě provádět. Jde zejména o ochranu dřevěných 

prvků v kostele před dřevokaznými houbami a plísněmi, odvlhčení zdiva u kapličky Panny Marie, opravu betonových 

nádrží u pramene, péči o lipovou alej atd. A samozřejmě nezapomínáme ani na plánovanou rekonstrukci varhan. 

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

plány! 

Karel Směšný, předseda Spolku pro Kostelíček Božího Těla, 732766553 
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HRAVÉ ODPOLEDNE V SOBOTÍNĚ 

ANEB VÍŠ, JAK SE CÍTÍ NEVIDOMÍ? 

V posledních dnech prázdnin si sobotínské, losinské i rapotínské 

děti mohly vyzkoušet, jaké je to být v kůži nevidomých. Paní Šabršulová 

ze šumperského Tyflocentra si pro nás připravila krátkou prezentaci a 

sedm soutěžních úkolů, které navozovaly situace ze života slabozrakých 

nebo nevidomých. Děti si mohly vyzkoušet chůzi s bílou holí i nalít vodu 

do hrnku bez pomoci. K orientaci podle sluchu sloužilo tzv. sluchové 

pexeso, kdy soutěžící museli najít dvě kostky, ve kterých byla stejná substance, např. písek, kamínky, suché plody. 

Podle čichu určovaly vůně – ananas, pomeranč, koření… Nejvíc se zapotily při hmatovém pexesu, které muselo mít 

lehčí alternaci. Školkáčci přiřazovali k sobě kolečka z lepenky, ze smirkového papíru, tvrdého papíru a podobně, 

starší dostali stavebnici, složenou z písmen Brailovy abecedy a na jednotlivá písmena museli nasunout stejné 

písmeno. Na dalším stanovišti třídily jako Popelka půlený hrách a čočku. Všechny tyto disciplíny absolvovaly 

poslepu. Snažení všech korunovalo stanoviště s Brailovým písmem, kde děti dohledávaly písmena a dle návodu 

tvořily slova. Malí poslepu oblékali panenku. 

Díky dešti se soutěže tentokrát odehrávaly pod střechou sobotínské fary, na táborák a skákací hrad se už 

počasí umoudřilo. Doplňkový program tvořilo malování na obličej. Zde se ukázalo, že bychom potřebovali, aby nás 

bylo víc, děti, které byly hotové, se ptaly, co mají dělat. Po večeři následovala 

doplňková hra – se zavázanýma očima v duchu celého odpoledne. Večer gradoval 

noční hrou a třešničkou na dortu byly pizzy pro všechny účastníky noční hry, 

které sponzorsky pro děti upekla nedaleká firma. Pak se všechny děti a dospělí 

odkulili do postelí. Ráno se nikomu nechtělo vstávat. Ještě že byl poslední 

prázdninový den. Po tradiční vánočce a kakau jsme se rozloučili a těšíme se 

na příští rok, ve kterém bychom rádi pokračovali v podobném duchu. Program 

jsme zvládli, ale bylo to velmi náročné, protože nás bylo málo dospělých. Děkuji 

našim pomocníkům druhostupňovým dětem, které velmi pomohly a ujaly se 

stanovišť i malování na obličej. Tímto bych chtěla poprosit animátory i další z řad 

mládeže, zda by nám příští rok nemohli pomoci. 

 Dana Ponížilová 

 

SETKÁNÍ HNUTÍ EQUIPES DE NOTRE-DAME 

V neděli, 19. září, se v raškovském kostele sv. Jana Křtitele sešly na mši svaté manželské páry z hnutí 

Equipes de Notre-Dame, aby společně zahájily další rok manželského a duchovního růstu. 

Přijeli k nám manželé z polské, ostravské, jablunkovské a velehradské Ekipy. 

Při bohoslužbě byl požehnán 

obraz Svaté rodiny, který je symbolem 

tohoto hnutí. Setkání pokračovalo na 

faře v Rudě nad Moravou společným 

občerstvením, po kterém následovala 

přednáška manželského páru z Polska. 

Také otec Michal měl promluvu na 

téma přijetí sebe sama a druhého.  

Na setkání jsme přivítali i 

manžele ze šumperské farnosti, kteří by 

o toto hnutí měli zájem a otce Slávka. 

J. Vénos 
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Rád bych na začátku mých „ohlášek“ poděkoval všem, 

kdo jakkoliv pomáhají rodinám. V tom to čísle jste si mohli 

přečíst o setkání rodin, které se konalo v Rudě nad Moravou 

a také krásný rozhovor s bratry Kamlarovými. Je skvělé, že už 

to nejsou jen ženy, které by byly „tahouny víry“ mezi námi... Je dobré, že existuje možnost prohlubovat manželské 

vztahy skrze hlubší život s Bohem a v bratrském společenství s ostatními. Vybízím všechny manželé, aby se svými 

problémy, ale i radostmi, nezůstávali sami. Děkuji i těm manželským společenstvím, které se setkávají už dlouhá léta 

a jejich společná cesta vydržela až do důchodového věku… Opravdu jsou taková spolča! Děkuji všem manželským 

párům, které věnují svůj čas a síly přípravě snoubenců v našem děkanátu. Je to náročná, ale nesmírně potřebná práce. 

Stále hledáme další páry, které by se chtěly zúčastnit kurzu „Animaro“ a k této službě připojit. Díky.  

Myslím si, že ze všech článku tohoto čísla „vyčnívá“ slovo SPOLEČNĚ. Psal o tom P. Michal v úvodníku, 

vybízí nás k tomu synoda, ukazují nám to manželská společenství. Opravdu 

společně toho jde víc a lépe i v našich farnostech. Kéž se tímto směrem 

ubíráme.  

A když už jsme u tématu rodina, už dnes si rezervujte v diářích sobotu 

11. června 2022. Bude se konat naše děkanátní pouť za rodiny a kněžská 

povolání do olomoucké katedrály. Po celé dva roky kvůli covidu se tato tradiční 

pouť nemohla uskutečnit. Ať tato nadcházející bude z naší strany velkorysou 

náhradou za tyto „propadlé“ poutě.  

A teď z úplně jiného soudku… 

Určitě mnohé zajímá, jak funguje náš farní apartmán v Říčkách v Orlických horách. Zatím bez problému. 

Jakmile skončily covidové zákazy se rezervační kalendář naplnil a po celé prázdniny bylo plno. Díky všem, kdo jste 

strávili dovolenou u nás, a tak podpořili farnost. Jsme rádi, protože stále splácíme půjčku, která byla nutná pro 

zařízení apartmánu. Po prázdninách přirozeně je zájem menší, proto na období do Vánoc nabízíme plošně 20 % slevu 

na všechny pobyty. Bližší informace o pobytu v apartmánu získáte na webu: ricky.farnostsumperk.cz a tam najdete 

také rezervační formulář. Platbu zálohy za pobyt (50 %) je nutno provést bezhotovostně na účet 3008793002/5500, 

prosíme o uvedení odesílatele platby a termínu do poznámky. Slevu vám pak vypočítáme z doplatku.  

Současně nabízíme možnost překvapit a potěšit své blízké krásným vánočním dárkem – dárkovým poukazem 

v hodnotě od 1 000, 2 000 nebo 5 000 Kč na pobyt v apartmánu v Říčkách na jakýkoliv volný termín. Samozřejmě 

poukazy lze kombinovat tak, abyste dosáhli požadovanou výši. Na dárkovém poukaze bude uvedeno jeho číslo, 

jméno majitele a informace, že se jedná o příspěvek na pobyt v apartmánu Praděd v Říčkách v Orlických horách a 

také hodnota poukazu. Termín 

rezervace dle svého výběru 

objednávejte opět na adrese 

ricky.farnostsumperk.cz. 

Do poznámky napište, že část pobytu 

budete platit poukazem a uveďte číslo 

poukazu. Poukaz si můžete 

vyzvednout na faře v Šumperku proti 

platbě v hotovosti.  

Výhled z našeho balkonu, jak 

ho vidíte na fotce, ale v podzimních 

barvách, bude určitě nádherný! 

Srdečně zveme! Třeba jen na víkend.  

Moc ještě jednou zdravím 

a přeji požehnané dny.  

P. Slawomir  

https://ricky.farnostsumperk.cz/
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

Dcera protestanta 

Generál italského letectva Bernardo Rosini mi vyprávěl tuto událost: „Byl jsem už tři roky ženatý, ale mé ženě 

se nedařilo otěhotnět. Vyšetřovali ji nejlepší odborníci a všichni nám říkali, ať se smíříme s tím, že děti mít nebudeme. 

Nezbývalo, než poprosit otce Pia, aby se modlil o zázrak. Zkusil jsem to. Řekl mi: ‚Neboj se, do roka budeš otcem.‘ 

Byl jsem si vědom toho, že uvěřit jeho slovům znamená popírat fakta, přesto se mé srdce zaradovalo. A za rok se 

nám narodil první syn.“ 

V roce 1947 se generál Rosini nacházel v Caux-sur-Monteux ve Švýcarsku. Seznámil se tam se sekretářem a 

nejbližším spolupracovníkem doktora Francka Buchmana, zakladatele rozšířeného protestantského hnutí Morální 

obnova. Hodně mu vyprávěl o otci Piovi. Protože viděl, že poslouchá se zájmem, nechal mu jednu jeho fotografii 

s věnováním: „S důvěrou, že vás otec Pio bude provázet po správných cestách.“  

O několik let později se sekretář doktora Buchmana ocitl v beznadějné situaci. Jeho dceři zjistili nádor 

na mozku a měla podstoupit těžkou operaci. Vzpomněl si na otce Pia a vydal se za ním. Jako „vizitku“ si vzal s sebou 

i jeho fotografii, kterou mu daroval generál Rosini. 

Otec Pio mu řekl: „Neboj se, tvá dcera nemá žádný nádor.“ Dívku sice operovali, ale k úžasu lékařů na jejím 

mozku neshledali ani stopu po nádoru, který předtím diagnostikovali. Ten člověk prožil hluboké obrácení a stal se 

duchovním synem otce Pia. Později byl dokonce zaměstnán ve Vatikánu. 

Papiniho oko 

Francesco Messina byl velký italský sochař (o jeho obrácení díky otci Piovi budu vyprávět později). Stal se 

svědkem významné události, jejíž protagonistou byl spisovatel Giovanni Papini. Při jednom z našich setkání uvedl: 

„Byl jsem dobrý přítel Papiniho, velkého spisovatele, který zemřel v roce 1956. Jak je známo, v posledních letech 

svého života byl Papini zcela ochrnutý. Nemohl pohybovat ani jazykem, komunikoval jen pomocí zvuků, jimž 

rozuměla pouze jeho vnučka. Jediným spojením spisovatele s vnějším světem byl úzký paprsek světla, který pronikal 

jeho pravým okem. Jeho největším štěstím bylo vidět tu trochu světla a s námahou přečíst pár slov. 

Jednou ráno mi zatelefonovala Papiniho manželka a řekla mi: ‚Před časem Giovanni spadl ve vaně a udeřil se 

do pravého oka. Tím přišel i o ten zlomek světla, který ještě viděl; nyní je úplně slepý. Nechali jsme ho vyšetřit 

nejlepšími specialisty, ale nedá se nic dělat, oko je nenávratně poškozené. Giovanni je velmi smutný. Protože jste 

dobrým přítelem otce Pia, chtěl by, abyste ho doporučil do jeho modliteb.‘ 

Ten telefonát mě dojal. Giovanniho jsem měl velmi rád a byl jsem ochoten přinést jakoukoli oběť, jen abych 

mu ulevil v utrpení. ‚Co pro vás mohu udělat?‘ zeptal jsem se paní Papiniové. 

‚Myslím, že když vám dám Giovanniho fotografii a vy ji zanesete otci Piovi, mohl by se jeho případem 

zabývat,‘ odpověděla. 

‚To je dobrý nápad,‘ řekl jsem a naplánoval jsem si cestu na jih. Nejprve jsem zajel do Florencie, kde jsem si 

vyzvedl Papiniho fotografii, a poté jsem spěchal do San Giovanni Rotondo.  

Byl jsem u otce Pia jen týden předtím, takže když mě znovu spatřil, s rozmrzelostí v hlase řekl: ‚Ty jsi ještě 

pořád tady?‘ 

‚Je tu jedna bolestná záležitost, kterou medicína nedokáže vyřešit. Týká se mého drahého přítele Giovanniho 

Papiniho. Je to velký spisovatel, určitě ho znáte.‘ 

‚Co já s ním?‘ odpověděl otec Pio. 

‚Napsal přece slavný Život Kristův,‘ připomněl jsem mu.  

‚O těchto věcech píše kdekdo,‘ odpověděl. 

Ale já jsem se nedal: ‚Můj přítel Papini je vážně nemocný. Dosud viděl jen trošku, na jedno oko, ale spadl a 

uhodil se do hlavy, takže teď už nevidí vůbec.‘ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Vytáhl jsem Papiniho fotografii a ukázal jsem mu ji. Otec Pio se na ni chvilku zahleděl, potom ji zasunul 

do náprsní kapsy, kterou měl na hrudi, a láskyplně dodal: ‚Pokud se věci mají takto, pověz rodině, ať jsou klidní, 

postarám se o něj.‘ 

Vrátil jsem se do Florencie a sdělil jsem jim, co mi otec řekl. Prožíval jsem však velké obavy a sklíčenost. 

Viděl jsem nesmírné utrpení Papiniho manželky a ve skrytu duše jsem nedoufal, že by se něco mohlo změnit 

k lepšímu. V následujících dnech jsem ani neměl odvahu zatelefonovat do Florencie. 

Po týdnu se ozvala paní Papini: ‚Představte si, že Giovanni začal znovu vidět tak, jako před tím pádem,‘ 

sdělovala mi celá šťastná. 

‚Takže náraz oko nepoškodil,‘ odpověděl jsem. 

‚Ale ne,‘ řekla. ‚Stala se divná věc. Všichni lékaři, kteří ho vyšetřovali, tvrdili, že má oko nenávratně 

poškozené. A teď si neumějí vysvětlit, jak to, že znovu vidí. Ale my přece víme, jak se věci mají.‘ 

Odpověděl jsem: ‚No, možná bude lepší jim nic neříkat, jinak nás budou považovat za fanatiky.‘ 

Papinimu zůstal zbytek zraku až do konce života. Na mé doporučení jeho manželka nikdy o té události 

nemluvila, ale věřím, že nyní už nastala vhodná doba o tom mluvit. Nevím, jak mohlo Papiniho oko znovu vidět. 

Otec Pio se však za něj jistě modlil.“ 

„Kolik dětí chceš mít?“ 

O mnoha zázračných uzdraveních na přímluvu otce Pia mi vyprávěl herec Carlo Campanini, který trávil v San 

Giovanni Rotondo téměř všechen svůj volný čas. Přátelil se nejen s otcem Piem, ale i se všemi jeho blízkými, zkrátka 

věděl o všem, co se tam dělo. Poslyšme jeden příběh, jehož byl svědkem. 

„Můj obchodní zástupce mi jednou řekl: ‚Oženil jsem se, abych měl děti. Udělal bych pro to cokoli. Ale moje 

manželka nemůže otěhotnět a lékaři nám řekli, že je to beznadějné.‘ 

‚Proč tedy nezajedeme za otcem Piem?‘ řekl jsem mu. 

‚Kdo je otec Pio?‘ zeptal se. 

Když jsem mu to vysvětlil, souhlasil. Druhého dne jsme spolu odjeli do San Giovanni Rotondo. Představil 

jsem ho otci Piovi a on mu vyprávěl svůj příběh. Nakonec se otce zeptal: ‚Měla by má žena podstoupit operaci, aby 

mohla mít dítě?‘ 

Otec Pio odpověděl: ‚Synu můj, kudla je kudla,‘ a odešel. 

Můj známý se zeptal: ‚Co měla ta odpověď znamenat?‘ 

Řekl jsem mu na to: ‚Nevím, ale myslím, že nechce, aby vaše žena podstoupila chirurgický zákrok.‘ 

Vrátili jsme se domů. Přítel byl zklamaný. Za měsíc však chtěl jet za otcem Piem znovu. Cestou neustále 

opakoval: ‚Kdoví, jestli si mě vůbec bude pamatovat.‘  

Ujišťoval jsem ho: ‚Určitě si vzpomene, on nezapomíná.‘ 

Otec Pio nás přijal a můj přítel mu zopakoval: ‚Otče, prosím vás, přál bych si mít dítě.‘ 

Otec mu odpověděl: ‚A kolik jich chceš mít? Jedno přece už máš,‘ a odešel. 

Můj známý se na mě podíval a potřásl hlavou, jako by chtěl říct: ‚Vidíš, s někým si mě spletl.‘ 

Vrátili jsme se do Říma a můj přítel celou cestu neřekl ani slovo. Byl v depresi. Ale za dva dny mi zazvonil 

telefon a on do něj radostí křičel: Jeho manželka byla těhotná! Sdělil mu to gynekolog, když k němu přivezl manželku 

na kontrolu. Lékař byl velice překvapený, protože podle něj mohl té ženě umožnit stát se matkou jedině chirurgický 

zákrok.“ 

Zvláštní porucha 

Carlo Campanini mi vyprávěl další příběh: „V roce 1953 jsem navštívil otce Pia s celou rodinou. Povídali jsme 

si a moje dcerka Anna Grazia si hrála s jeho prsty na rukou. Nedaleko od nás byla mladá žena, jíž mohlo být tak 

pětadvacet let a trpěla zvláštní poruchou: každých deset, patnáct vteřin vydávala jakýsi vzlyk, krátký a silný výkřik. 

Jak jsem se později dozvěděl od příbuzných, kteří ji doprovázeli, tou strašnou poruchou trpěla už léta. Obešli s ní 

všechny možné odborníky, ale nikdo ji nedokázal vyléčit. Mladá žena se opírala o zeď se smutným výrazem ve tváři 

a sklopenýma očima. Nic neříkala, o nic nežádala, ale její náhlé skřeky šly všem neuvěřitelně na nervy. V jednu 

chvíli se k ní otec Pio obrátil se slovy: ‚Už dost,‘ ale hrdelní zvuky se dál linuly z hrdla té nešťastnice, div se jí 

nepotrhaly hlasivky. 
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Pozdě odpoledne ta žena odjela s příbuznými autem do Foggii. V autě náhle ucítili výraznou vůni fialek. Řidič 

zvolal: ‚Otec Pio je tady!‘ V tu chvíli mladá žena přestala vydávat ty nepříjemné skřeky.  

Vrátili se, aby otci poděkovali, ten však už odešel do své cely. Nicméně otec Pellegrino, který ho do cely 

doprovázel, dosvědčil, že když otec Pio stoupal po schodech ke své cele, vzpomněl si na ztrápenou mladou ženu se 

slovy: ‚Chudák, bylo mi jí tak líto!‘ A právě v té chvíli byla mladá žena v autě vysvobozena ze své nemoci.“ 

Denně pila až 170 litrů vody 

Campanini též často vyprávěl o uzdravení Lucie Bellodi, které se událo počátkem padesátých let, když jí bylo 

něco přes dvacet let. Říkal, že šlo evidentně o zázrak, protože se to stalo v nemocnici pod dohledem lékařů. 

Campanini si té ženy velmi vážil, jelikož se z vděčnosti za své uzdravení rozhodla pracovat v nemocnici, aby mohla 

dodávat útěchu nemocným. 

Lucie Bellodi onemocněla roku 1945 zvláštní chorobou s diagnózou diabetes insipidus mozkového původu 

(tzv. žíznivka, zvláštní druh cukrovky). V péči lékařů byla sedm let, ale bezvýsledně. Nejprve se léčila v mirandolské 

nemocnici, potom v sanatoriu v Gaiatu a v Sondriu. Jelikož nemoc vypadala nevyléčitelně a dívka už neměla další 

peníze, převezli ji do hospice v Modeně, blíže k rodině. 

V průběhu těch sedmi let léčili Lucii nejlepšími dostupnými léky, avšak její stav se nelepšil, spíše jen 

zhoršoval. Nemoc odolávala každé terapii. Lucie trpěla silnými bolestmi hlavy, ale nejhorším příznakem byla 

neuhasitelná žízeň. Dospěla do stádia, kdy vypila 170 litrů vody za den. A pokud nepila, napuchl jí jazyk tak, že se 

jí ani nevešel do úst a zvracela krev, proto byla nucena pít téměř nepřetržitě. 

Zdravotní sestry jí tedy vedle postele postavily velkou nádobu s vodou. Z ní vycházela gumová hadička, kterou 

měla nemocná neustále v ústech, i ve spánku. Samozřejmě, čím víc pila, tím víc se pomočovala, sestry jí proto musely 

mnohokrát denně měnit ložní prádlo. 

Každých patnáct dní dívka trpěla těžkou migrénou, kterou doprovázela vysoká horečka. Bolesti hlavy byly tak 

strašné, že z nich blouznila. Ošetřující lékaři tím byli velmi znepokojeni, protože měli obavu, že při některém z těchto 

záchvatů může zemřít. Když medicína vyčerpala všechny své možnosti, chtěli Lucii poslat do Cotolengova ústavu 

v Turíně, který měl všechno potřebné vybavení, ale rodiče ji chtěli mít blíž u sebe, proto byla nakonec umístěna do 

hospice v Modeně. 

„Otče Pio, přijď si pro mě!“ 

Dívčin stav se zhoršoval, těžké záchvaty přicházely čím dál častěji, ale právě během jednoho z nich nastalo 

zázračné uzdravení. 

Lucie měla otce Pia ve velké úctě, slyšela o něm vyprávět už v počátcích své nemoci. Často se k němu v duchu 

obracela, ale nikdy ho neprosila o milost uzdravení. Prosila jen o sílu trpělivě svou nemoc snášet anebo už moci 

zemřít, a tím se zbavit svého trápení.  

V den svátku Božího těla v roce 1952 řekla jedné řeholní sestře, že chce jít na mši svatou. Bylo jí vyhověno, 

ale ihned po zpovědi dostala záchvat, který trval od rána až do dvou hodin odpoledne. Bolesti byly stále silnější, a tak 

vzývala otce Pia: „Otče, pomoz mi, přijď si pro mě, já už nemůžu.“ Rovněž ošetřující personál prosil Pána, 

aby ubohou dívku z jejího žalostného stavu vysvobodil. 

V deset hodin dopoledne spatřila Lucie u své postele řeholníka, který na ni upíral své pronikavé, tmavé oči, 

téměř s výčitkou, i když nic neřekl. Kolem druhé hodiny záchvat vrcholil a zdálo se, že Lucie tentokrát už nepřežije, 

ona však náhle usnula. Předtím ještě ucítila silnou vůni fialek a ptala se, odkud ta příjemná vůně vychází. 

Když usínala, stiskla zuby k sobě, takže nemohla mít v ústech hadičku, která jí umožňovala pít i ve spánku. 

Řeholní sestra a zdravotní sestra, které ji ošetřovaly, se obávaly krvácení, proto se ji snažily vzbudit poplácáváním 

po tvářích.  

Náhle prý Lucie zaslechla hlas, který jí říkal: „Vstávej, jsi zdravá, dneska večer nebo zítra za mnou přijeď 

do San Giovanni Rotondo.“ Dívka se v tom okamžiku probudila, vztyčila se na posteli a začala volat, že je zdravá 

a chce vstát. Lékaři a ostatní lidé v místnosti se domnívali, že se nejspíš bolestí pomátla, ale Lucie jim vyprávěla, 

že k ní promluvil otec Pio a sdělil jí, že je uzdravena. Lucie Bellodi pak vstala, přirozeným a jistým krokem sešla 

po schodech a zúčastnila se procesí Božího těla. Zdálo by se, že nikdy nebyla nemocná. 
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Druhého dne chtěla jet do San Giovanni Rotondo, ale lékaři jí v tom zabránili; tvrdili jí, že tak dlouhou cestu 

nemůže vydržet. Za tři dny však Lucie odjela, aby otci poděkovala. Po několika dnech strávených v San Giovanni 

Rotondo se vrátila domů do Modeny. Znovu podstoupila mnohé kontroly a klinická vyšetření, ale po žíznivce nebylo 

ani stopy. 

Campanini uzavřel své vyprávění: „Když lékaři konstatovali, že se Lucie záhadně uzdravila, řekli jí, že ale 

nikdy nebude moci mít děti. Ona však důvěřovala přímluvné modlitbě otce Pia. Roku 1961 se vdala a záhy se jí 

narodily dvě dcery.“ 

pokračování příště 
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