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Drazí, v těchto dnech jsme všichni lépe
pochopili, co je to epidemie. Sice jsme to
teoreticky věděli, ale teď jsme to zažili, a už to teď
není teorie, je to zkušenost. Už víme, jaká omezení
přináší, jak je třeba postupovat, a hlavně, jaké
dokáže napáchat škody.
Je postní doba, a napadlo mně, že tento čas
je pokaždé časem přemýšlení nad jinou
epidemií… epidemií hříchu. Pacient nula byla
Eva, hned po ní Adam a pak se nakazilo celé lidské
pokolení. Je to sice nákaza, kterou nelze zastavit,
ale můžeme dělat mnoho věcí, aby se nešířila tak
rychle: starat se o čistotu vlastní duše. Hygienické
prostředky, jakými je sebezápor, modlitba, láska
k druhým, zbožnost, zdrženlivost, unikání
příležitosti ke hříchu, vyhýbání se hříšnému
prostředí atd. máme vždy k dispozici. Nemusíme
je dovážet z Číny. Tyto prostředky nás sice
nevyléčí, ale jsou potřebné, abychom mohli žít
důstojně jako křesťané.
Postní doba ale pokaždé, hlavně u svého
konce, obrací naši pozornost na opravdový lék,
jediný, který dokáže přemoci následky této
nemoci. Je to Kristus, jeho utrpení, kříž
a zmrtvýchvstání. Tři dny od čtvrtku do sobotní
noci byly přelomovým okamžikem v dějinách
lidského boje s virem zvaným hřích. Dnes těmto
dnům říkáme Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota a přidáváme k nim i Neděli jako velkou
oslavu toho vítězství.
Zkušenost s hříchem máme všichni.
Pro nikoho z nás to není teorie či něco, co by znal
jenom z doslechu. Hříšní jsme všichni. Je ale
důležité, aby zkušenost přijetí Krista jako našeho
Pána a Spasitele nebyla také pro nikoho nás jenom
teorií. Abychom v Něm každý den poznávali toho,
který se dotýká našeho srdce a uzdravuje jej.
Abychom vnímali Jeho blízkost a dobrotu.
Abychom si vážili toho, že je s námi a byli vděční
za Jeho oběť na kříži. Abychom věděli, že bez Něj
jsme zranitelní a slabí.
Letošní Svatý týden bude jiný, než všechny,
které jsme ve svých životech zažili, zřejmě
bez velkého společenství bratří a sester. Kéž nám
ale pomůže tím víc se velmi osobně setkat s Tím,
jehož ranami jsme uzdraveni.

5. duben

Květná neděle

9. duben

Zelený čtvrtek

10. duben

Velký pátek

11. duben

Bílá sobota

12. duben

slavnost Zmrtvýchvstání Páně

13. duben

pondělí v oktávu velikonočním

14. duben

úterý v oktávu velikonočním

15. duben

středa v oktávu velikonočním

16. duben

čtvrtek v oktávu velikonočním

17. duben

pátek v oktávu velikonočním

18. duben

sobota v oktávu velikonočním

19. duben

2. neděle velikonoční,
neděle Božího milosrdenství

21. duben

sv. Anselma, biskupa
a učitele církve

23. duben

svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka

24. duben

sv. Jiří, mučedníka

25. duben

svátek sv. Marka, evangelisty

26. duben

3. neděle velikonoční

27. duben

sv. Petra Chanela,
kněze a mučedníka

29. duben

svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny
a
učitelky
církve,
patronky Evropy

30. duben

sv. Zikmunda, mučedníka

1. květen

sv. Josefa, dělníka

2. květen

památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve

3. květen

4. neděle v mezidobí

A slova z liturgie Bílé soboty: „Pro své
slavné svaté rány kéž nás chrání a zachrání Kristus
Pán ukřižovaný“, které veřejně letos zřejmě
nezazní, ať zní v hloubi našich srdcí jako velká
prosba o zdraví duše… i těla.
P. Slawomir
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MŠE SVATÁ III.
Kyrie eleison
Původ zpěvu Kyrie eleison - Christe eleison, neboli Pane, smiluj se, Kriste,
smiluj se, není příliš jasný a existují k tomu mnohé hypotézy. Řecká slova
přirozeně odkazují na prostředí křesťanského Východu a s největší
pravděpodobností se původně jednalo o zvolání, kterým lid vítal vítězného vladaře.
Význam těchto slov tedy nebyl kající (prosba o smilování), ale oslavný. V této
podobě byl zpěv přijat také do křesťanské bohoslužby - v jejím úvodu totiž
shromážděný lid vítal svého vladaře - zmrtvýchvstalého Krista, přicházejícího
v osobě biskupa. Střídání zvolání Kyrie eleison a Christe eleison je římského
původu. S jistotou také víme, že na sklonku starověku Kyrie / Christe tvořilo
v Římě závěr litanie, která se zpívala v procesí do kostela přede mší svatou.
Dnes v sobě zvolání Kyrie - Christe, nese dvojí charakter přijatý v historii,
oslava Pána a prosba o milosrdenství.
Gloria in excelsis
Zpěv Sláva na výsostech Bohu představuje chválu vzdávanou Trojjedinému Bohu, která tryská ze srdcí
shromážděného Božího lidu. Zpívá se proto ve dnech, v nichž chceme Boha obzvláště chválit: především v neděli,
kdy si připomínáme Kristovo zmrtvýchvstání, ale také o dalších svátcích a slavnostech. Protože patří do úvodní části
mše svaté, učí nás důležité pravdě o křesťanské modlitbě: abychom se dobře "naladili" na setkání s Pánem, který
k nám bude promlouvat ve svém slově a kterého budeme v eucharistii přijímat, je třeba jej chválit, uznat, že On je
dobrý, krásný, slavný, milosrdný.
Tento chvalozpěv se vynechává v adventu a v postním období před Velikonocemi: ne proto, že by tehdy
nebylo třeba Pána oslavovat, ale především proto, že radostný a hlasitý jásot ustupuje spíše klidnějším prvkům,
umožňujícím zkoumat každý sám sebe a nechat se očistit Božím milosrdenstvím.
Sláva na výsostech Bohu patří mezi úplně nejstarší křesťanské nebiblické chvalozpěvy. Bývá nazýván velká
doxologie, velký chvalozpěv nebo Andělský hymnus, protože jeho začátek je inspirován jásotem andělů v Betlémě.
V liturgii se používal nejprve v modlitbě hodin na Východě, odkud se dostal do mnišské modlitby ve Francii.
V římské bohoslužbě se nejprve zpíval pouze o Vánocích, asi v 6. století se rozšířil na neděle a další slavnosti. Byl
ovšem nejprve vyhrazen pouze mši, které předsedal biskup; kněží, kteří spravovali římské titulární kostely, jej mohli
použít pouze o Velikonocích. Rozšíření Gloria na slavnostní bohoslužby, kterým předsedá pouhý kněz, přišlo
pozvolna, ve středověku, pod vlivem klášterů z Galie a Německa.
Vstupní modlitba
Vstupní modlitba se také nazývá „kolekta“, což pochází od latinského colligere – sbírat. Ten, kdo bohoslužbě
předsedá, ji totiž jakoby „posbírá“ a do jedné vstupní modlitby shrne úmysly a modlitby, s nimiž ke mši přicházejí
jednotliví věřící.
Tento starý charakter vstupní modlitby je dodnes zachován: kněz nejprve všechny vyzve k modlitbě slovy
„Modleme se.“ Pak následuje chvíle ticha, v níž je prostor, aby každý v duchu vyjádřil to, s čím na bohoslužbu
přichází. Až po chvíli tiché modlitby se kněz nahlas modlí vstupní modlitbu z misálu. Touto modlitbou jakoby shrnuje
všechny úmysly, pronesené ve chvíli ticha; a protože se modlí nahlas, modlí se k Bohu nejen jménem svým,
ale jménem všech přítomných. A ti se k jeho slovům přidávají odpovědí „Amen“, která znamená potvrzení a souhlas
s tím, co bylo řečeno. Kněz má při vstupní modlitbě rozepjaté ruce, což je starověké modlitební gesto člověka, který
se vztahuje k Bohu, všechno od Boha očekává a všechno dává. Také stání všech přítomných je modlitební gesto,
kterým se připojují k modlitbě, kterou jejich jménem pronáší ten, kdo bohoslužbě předsedá.
převzal P. Jiří Luňák
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ONDŘEJ HAVLÍČEK
Ondru Havlíčka znají šumperští farníci, myslím, dobře.
Mnohým se zapsal do mysli jako ministrant, velký skaut,
moderátor koncertů, prostě jako aktivní mládežník. Jaké jsou
jeho současné cesty a postoje? Na to jsme se zeptali
v následujícím rozhovoru.

Pamatuji si Tě jako aktivního farníka, aktivního skauta,
aktivního organizátora … Nyní Tě v Šumperku není moc
vidět. Jaké jsou Tvé nové – studijní i osobní cesty?
Je pravda, že v Šumperku jsem poslední dobou dost málo.
Studuji teď druhým rokem právo na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Hodně lidí k našemu oboru
nemá důvěru a myslí si, že to musí být strašná nuda - já jsem
tedy v podstatě pořád ještě na začátku studia, ale mám pocit,
že je to ohromně zajímavé. Velký vzor mám ve své starší sestře Janče, která už jako právnička pracuje. Jsem rád,
že můžu jít v jejích stopách.
Do Šumperka se vracím většinou na tři ze čtyř víkendů v měsíci – ten čtvrtý víkend mě v Brně drží služby v práci,
kterou mám ke škole, myslím, že o tom budeme mluvit za chvíli. Bohužel (či bohudík) většinu těch víkendů, na které
se vracím do Šumperka, netrávím doma. Vzhledem k tomu, že působím jako zástupce vůdce oddílu v šumperském
skautském chlapeckém oddíle, alespoň jeden víkend v měsíci mi zabere oddílová akce. Navíc jsem zapojený v dalších
skautských aktivitách, jako je příprava vzdělávacího kurzu ŠRÁKY pro začínající vedoucí skautských družin. Stále
mě drží také má srdeční záležitost – to je příprava adaptačních kurzů pro šumperský gympl. Do toho přijde občas
víkendová akce s kamarády ze Šumperka či z Brna, a tak doma moc času netrávím.
Jaký je Tvůj vztah k Šumperku? Vracíš se sem rád a máš třeba představu, že tu zapustíš po studiích kořeny,
nebo máš jiné plány?
Mám Šumperk moc rád, velké město jako Brno (i když se mi docela zalíbilo a našel jsem si tady spoustu kamarádů)
není úplně můj šálek kávy. Šumperk je úžasně zasazený do blízkosti nejkrásnějších českých hor, je tak akorát velký,
moc hezky opravený, klidný, s velkou nabídkou všeho potřebného.
Upřímně vůbec nevím, co bude třeba za rok, natož za tři a půl roku, až teoreticky dostuduji. Rád bych se asi jednou
vrátil, ale to záleží na tolika jiných faktorech, než jen na mém rozhodnutí, že to vůbec neumím říci.
Pravidelní posluchači Proglasu jistě zaregistrovali,
že k nim promlouvá moderátor Ondřej Havlíček. Můžeš
nám říct, jak ses k této práci dostal?
Je to tak, už více než rok mě mohou posluchači slyšet
většinou dvakrát týdně od 5:00 do 9:00 (v časech epidemie
6:00 - 10:00) v ranním vysílání Proglasu. Loni během mého
prvního zkouškového období v lednu mě napadlo, že bych
ke škole od příštího semestru rád zvládal něco dalšího –
brigádu, která by zároveň přinesla trochu peněz, ale zároveň
hlavně činnost, při které bych se mohl něco nového naučit.
Protože od malička rád recituji, hraji divadlo a při studiu
v Šumperku na gymplu jsem začal také příležitostně
moderovat koncerty a jiné akce, napadlo mě, že bych mohl
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zkusit hledat práci v rádiu. Prozkoumal jsem tedy webové stránky několika rádií a v Proglasu náhodou zrovna hledali
moderátora. Tak jsem se přihlásil, absolvoval přijímací pohovor a hlasové zkoušky (při nich se mi objevily drobné
hlasové vady, které mi ale pomohla rychle odstranit výborná šumperská logopedka Anička Rozsívalová) a nastoupil.
A jaké pořady přesně moderuješ?
Jak už jsem zmínil před chvílí, moderuji
především ranní vysílání. Provedu vás tedy
ránem a nabídnu všechno podstatné – zprávy,
počasí, pozvánky na akce v regionech, originální
hudbu, … V této chvíli je myslím potřeba zmínit,
že jako moderátor rozhodně nejsem autorem
výše zmíněného. Stojí za tím celá řada mých
výborných kolegů ze zpravodajství, hudební
redaktoři, taky kolegové z regionálních studií.
Já tedy vlastně jen propůjčuji svůj hlas jejich
práci, snažím se všechno propojit a vytvořit tak
celkově příjemné ranní vysílání.
Kromě toho mám od podzimu možnost vést
zhruba jednou za měsíc rozhovor se zajímavou
osobností dle vlastního výběru (samozřejmě po
schválení nadřízenými) pro pořad Na dřeň. Ten je zaměřený především na mé vrstevníky vysokoškoláky. Poslouchat
ho ale může kdokoliv, běží každý čtvrtek od 16:00, navíc je kdykoliv dostupný v podcastových aplikacích. (Podcast
je pravidelný audio nebo videopořad na specifické téma, který můžete poslouchat kdykoliv se k němu dostanete…)
Mluvit jsem tak už mohl třeba s pedagogem a publicistou Jiřím Zajícem, senátorem a bývalým prezidentským
kandidátem Markem Hilšerem nebo končícím šéfem českých Lékařů bez hranic Pavlem Grubem. Všichni byli
ohromně inspirativní.
Za současné koronavirové krize mi také přibývají povinnosti místo kolegů, kteří pracují z domu. Mám teď tak
úžasnou možnost moderovat většinu pořadů, které na Proglasu běží vždy ráno od 9:00 – to jsou jedny z našich
nejprestižnějších pořadů a jsem moc vděčný za důvěru, kterou jsem v tomto od kolegů i od vedení dostal (samozřejmě
i zde jsem především hlasem, většinu podkladů připravují kolegové – mám ale možnost vlastní iniciativy a zásahů
do scénáře). Je to opravdu skvělá příležitost, na které se myslím můžu mnohé naučit.
Baví Tě to tak, že by ses tomu chtěl po studiích věnovat více?
To je velká a těžká otázka, často přemýšlím, co bych chtěl vlastně v životě dělat. Upřímně řečeno, zatím neznám
odpověď. Doba „po studiích“ je opravdu
zatím hodně vzdálená, počkám si, co bude.
Máte tam dobrou „partu“?
Do Proglasu v posledních letech přišla celá
vlna mladých redaktorů a moderátorů ve
věku mezi dvaceti a třiceti lety, já patřím
mezi ně. S nimi se pracuje skvěle, přece jen
s vrstevníky nebo lidmi o málo staršími si
člověk asi rozumí nejlépe. I starší kolegové
jsou mnohdy výborní, máme se od nich co
učit.
Zároveň asi není třeba žádný pracovní
kolektiv idealizovat. Máme své neshody,
což je ale myslím přirozené a zdravé.
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Je něco nového v Proglasu,
co by posluchačům nemělo
uniknout?
Určitě náš pořad Na dřeň,
připravuje ho pět redaktorů,
střídáme se v rozhovorech
a myslím, že většina je opravdu
povedená.
Jinak teď, v době pandemie a
karantény, je program dost
přestavěný, budeme poměrně
dost reprízovat, nové pořady
vznikají za těchto podmínek
těžko
(kromě
třeba
těch
zmiňovaných dopoledních vždy
od 9:00). Máme ale jeden
speciální nový pořad právě pro čas karantény. Každý všední den od 10:00 vysíláme pro děti, které jsou teď doma,
katechezi. Je myslím připravená moc zajímavě, určitě stojí za poslech. K nalezení je taky v našem audioarchivu.
Teď odbočíme od Proglasu k Tobě. Co děláš, když nestuduješ nebo nemoderuješ?
Opravdu hodně času věnuji skautskému oddílu i jiným skautským činnostem. Mám štěstí na mnohé výborné
spolupracovníky v těchto věcech, a tak pro mě skautování je pořád spíš zábava než povinnost – šumperští farníci
budou znát třeba ministranta Honzu Pospíšila, který je opravdu výborným rádcem a skvěle se s ním spolupracuje,
nebo neméně skvělého Olivera Kožuškaniče. Oba kluky jsem měl čtyři roky v družině, kterou jsem vedl, a mám
velkou radost, jací vedoucí z nich vyrostli a že s nimi můžu teď spolupracovat. Dlouhou dobu jsem navíc měl a stále
mám skvělý vzor a pomocnou ruku pro práci s dětmi v Ondrovi Hamplovi či Filipu Valentovi, s nimi je opravdu
radost něco připravovat. Ve vedení oddílu je ale samozřejmě spousta dalších skvělých kluků, mnohé možná neznáte,
do kostela nechodí.
Jinak rád čtu a přiznávám, že mou vášní a zároveň neřestí jsou seriály. Jde většinou o zahraniční produkci (i když
v poslední době mě zaujal třeba i seriál Most nebo Zkáza Dejvického divadla z dílny České televize). Jsem velkým
fanouškem knižní a právě i seriálové verze Hry o trůny nebo perfektního biografického seriálu o životě Alžběty II.
s názvem The Crown (Koruna).
Čím získáváš dobrou náladu a energii na vše, co děláš?
Myslím, že mám štěstí, že mě zatím nepotkalo nic, kvůli čemu bych se měl trápit. Jsem myslím docela přirozeně
veselý člověk, rád si ze sebe i z věcí kolem dělám legraci – to mám po svém tatínkovi, který to ale na veřejnosti umí
velmi dobře skrývat. Po mamince mám asi zase extrovertní povahu, hodně energie čerpám ze setkávání s druhými
lidmi. To mi teď při karanténě hodně chybí a docela tím trpím. Nejsem zvyklý trávit tolik času sám a nedělá mi to
vůbec dobře.
A na závěr nějaké moudro. 
To snad ne, nechci rozdávat moudra, nemám na to věk ani zkušenosti. Minulá dvě léta jsem ale díky společně
stráveným dnům na zážitkovém táboře pro vysokoškoláky měl možnost osobně poznat Marka Orka Váchu, kterého
asi mnozí čtenáři TamTamu znají. Moc se mi líbí, když burcuje a vyzývá k aktivitě, naléhá, abychom neztráceli
a nemarnili hodiny a dny, abychom opravdu žili naplno všechen čas, který máme a využívali všechny schopnosti,
dovednosti, dary, které máme. Asi nejdůležitější jeho slova jsou pro mě tato: „Nejsme pozváni k projížďce po rybníku
s náhradními pádly, opravdu ne a jsem si tím jist, jsme pozváni se štíhlou plachetnicí daleko na oceán.“
za rozhovor děkuje Lenka Špatná

.
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MODLITBA ZA UZDRAVENÍ SVĚTA
Bože, v němž se rodí a navždy trvá Život světa,
který naplňuješ duše lidí, andělů a všeho stvoření

Nepovolal jsi nás ke spotřebnímu bezohlednému
užívání,

touhou po lásce, bezpečí a štěstí.

ale k tomu, abychom jemnou a trpělivou prací

Ty toužíš po našem návratu k jednoduchosti a prostotě,

se dotýkali života kolem nás k naší radosti,

učíš nás úctě k životu druhých lidí i úctě k životu
vlastnímu.

jež je Tvou Slávou.

Pohlédni na nás, dotkni se našich ran.

Máme se všichni stát tvůrci pokoje,

Uzdravuj choré lesy, potoky i louky.

dnes nastává čas přiložit ruce k tomuto dílu.

Ochraňuj slabé, bezbranné, vyčerpané.

Až odložíme roušky a rukavice,

Naplňuj soucitem lékaře a zdravotní sestry.

až budeme moci navštívit naše blízké,

Vlévej sílu a odvahu do těch z nás, kteří nemohou
setrvat doma,

dej, ať neváháme a obejmeme každého z nich.

protože slouží nám ostatním.

do které nás Tvoje Milosrdenství uvedlo.

Politikům dej schopnost správně rozhodovat a vůli
spolupracovat.

Ano, je těžká a mnozí z nás ještě mnohokrát klopýtnou
a upadnou,

Šíleným vůdcům dopřej odpočinek, ať objeví krásu
mlčení.

dej ale, ať právě na svých kolenou pochopíme a
prožijeme,

Svým něžným dotykem probouzíš v člověku
odpuštění

že ty jsi přišel pro všechny nemocné a slabé,

a uzdravuješ zlomené, vytržené a ztracené,
daruj nám proto moudrost přijmout nemoc jako šanci.
Nebe i Země jsou naším domovem,
božským Tajemstvím, v němž vládne přátelství a
naděje.
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Slyšíme Tvé volání po obnově.

V čase nákazy Ti děkujeme i za tuto zkoušku,

abys jim zjevil světlo naděje
a v ní i radost ze života, kříži navzdory.
Prosíme o požehnání do dnešního dne.
Hodně síly a naděje, těm, kteří ji nejvíce potřebují.
Skrze Krista, Našeho Pána, Amen.
S laskavým svolením převzato z www.bratrfilip.cz
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DOPISY DO ZÁHROBÍ

LOTR PO LEVICI
V městě Šumbarku,
ve třetím roce panování Václava Všeznalého

Nevím, jak Tě mám nazývat; snad „milý lotře“? Historie ani tradice nám nedochovala Tvé jméno. Jediné,
co o Tobě dnes víme, je, že jsi byl ukřižován spolu s Kristem. Na rozdíl od svého druha (po pravici) jsi však Krista
neprosil o slitování, ale rouhal ses mu stejně jako okolní dav čumilů. Tak to alespoň vypráví evangelista Lukáš;
ostatní se shodují v tom, že jste Ježíše tupili oba. Nám je ovšem bližší právě tento výklad, který evokuje scénu
posledního soudu. Po Ježíšově pravici tam stanou spravedliví, po levici odsouzenci k věčnému zatracení. Jsou zde
přesně odděleny ovce od kozlů, tak jak to máme rádi. Skutečnost ovšem bývá mnohem méně jednoznačná…
V těchto velikonočních dnech si častěji než jindy představuji onu přízračnou scénu na Golgotě,
kde v mučivých útrapách zoufale pomalu umírají tři odsouzenci. Dusí se a vyřčení každého slova je vykoupeno novou
bolestí. Zde opravdu nelze vést dlouhé mravoučné hovory. Dech sotva postačí na pár nesouvislých proseb… nebo
kleteb. Vůbec se nedivím, pokud jsi dával přednost těm druhým. Těžko velebit Boha, když člověk visí na kříži. Já sám
kleji, kdykoli se praštím, a to se mi dohromady nic hrozného neděje.
Příliš snadno a příliš rychle jsme Tě odsoudili. Stejně jako Pilát. S vámi dvěma se nepáral ani tolik
co s Ježíšem. Tak už to tenkrát chodilo: krátký proces a krátký život. Ale proč bys měl být po celá staletí odsuzován
stále znovu a právě námi? Co vlastně víme o Tvém životě? O tom, co Tě přivedlo na kříž? Nevíme, co jsi dělal před
popravou. Domníváme se však, že známe Tvůj osud po ní.
O Tvém druhovi věříme, že vstoupil spolu s Kristem do nebeského království. Takového privilegia se nikomu
jinému nedostalo. Obávám se, že jaksi recipročně požadujeme Tvé odsouzení. Opakem vykoupení je zatracení,
alespoň v našem černobílém světě. A tak ses – pro své rouhání (jakkoliv nespecifikované) – bezpochyby dostal
do pekla, nejlépe „ještě dnes“. Tak věříme, přestože to nikdo jiný – dokonce ani básnivý Lukáš – netvrdí.
Věřím, že Tvůj druh nebyl vykoupen pro svá slova, nýbrž především proto, že umíral v Ježíšově blízkosti.
Ty sám jsi ovšem sdílel stejný úděl, a tak se mohu právem domýšlet, že jsi dopadl obdobně. Ježíš nesoudí podle
našich slov; rozumí našim myšlenkám, prosbám i kletbám. Naší radosti i našemu zoufalství.
Chtěl bych, až jednou přijde můj čas, umírat podobně jako Ty. Ne na kříži; na to se mám příliš rád. Chtěl
bych však zemřít v Ježíšově blízkosti. Na vzdálenost rozepjatých paží.
Pavel Obluk

JAK JSEM SE (MÁLEM)
NEVRÁTILA DOMŮ
Na podzim se mi svěřila kamarádka se svým
dlouholetým snem. Přála by si navštívit Patagonii!
Vše má promyšlené, cestovní agenturu vybranou …
jen nemá s kým jet. Byla jsem od dětství vedena
k tomu, abych lidem pomáhala a konala dobré
skutky, takže jsem se rozhodla kamarádku podpořit
a vyrazit společně s ní! Zpočátku vše vypadalo
růžově. Kamarádka pro nás vyřídila letenky a
pojištění, s cestovkou domluvila, kde se v Chile
sejdeme; o jejích znalostech angličtiny jsem věděla,
že jsou vynikající, v případě španělštiny ucházející. Mým úkolem bylo sbalit si raneček a dojet na pražské letiště.

strana 8

Tam&Tam – číslo 4, ročník 11, duben 2020

Situace se zkomplikovala v prosinci. Kamarádka mi zatelefonovala a oznámila, že se přes inzerát seznámila
s panem Božským a svou cestu do Patagonie ruší. Měla jsem dvě možnosti: výlet zrušit taky, nechat všechny dosud
zaplacené peníze propadnout a potvrdit tak přísloví „Pro dobrotu na žebrotu!“ anebo se vydat sama do Santiago
de Chile, zde se spojit se zbytkem výpravy a vyrazit s nimi vstříc novým zážitkům. Protože mám skotské předky
a jsem známý hamoun, rozhodla jsem se pro druhou variantu.
Na začátku března situaci zkomplikoval koronavirus, ale stále byl hlavně v Číně a Itálii. Rozhodla jsem se
před cestou k pólu jižnímu (Patagonie je vzdálena od Antarktidy jen něco málo přes 1000 km) poučit v divadle Járy
Cimrmana a zhlédla hru Dobytí severního pólu. S vědomím, že Čech se přizpůsobí a že znám lék proti
trudomyslnosti, jsem popřála mamince k MDŽ a vydala se dobýt svět.
Po mnohahodinovém letu jsem přistála v chilském Santiago de Chile. Poté, co mě očuchali psi a co mi byla
změřena teplota, mě vpustili do země, kde jsem se šťastně setkala se svým batohem i se zbytkem skupiny. Místním
letadlem jsme ze středu země přeletěli nad horami, jezery i ostrovy konečně na úplný jih Jižní Ameriky, do Patagonie.
Symbolem Patagonie je větrem ohnutý strom. Velmi brzy pochopíme důvod. Navzdory příjemným teplotám
okolo 10 – 13 stupňů zde fouká tak silně,
že rukavice a čepice jsou nezbytným oděvním
doplňkem.
Následujícího dne se vydáváme na
plavbu trajektem přes Magalhãesův průliv
do Ohňové země. I přes všechny krásy světa
nás neúprosně zasahuje koronavirová krize.
Uzavírají se národní parky v Argentině i Chile.
Nejkrásnější oblasti naší plánované cesty
neuvidíme! Dostáváme emaily, že naše
zpáteční letenky byly zrušeny!
Začínáme shánět letenky nové,
ale na letecké společnosti se nedá dovolat.
Hledáme přes internet, signál je však často
slabý anebo internet funguje jen chvíli. I tak
zjišťujeme, že lety jsou buď plně obsazené, nebo zrušené. V jednu chvíli se podaří rezervovat místa pro některé z nás.
Vzápětí je let zrušen. Ceny letenek narůstají.
Zahajujeme ústup na sever. Jeden člen naší výpravy oslovuje kamarádku Janu z cestovní agentury s prosbou
o pomoc. Po dvou dnech Jana volá, že se jí podařilo zajistit všem letenky. S napětím čekáme, jak to dopadne tentokrát.
Všem nám padá kámen ze srdce, když se naše letadlo odlepilo od země a nese nás k vytoužené Evropě,
nejprve na území Francie. V Paříži nás kontrolují, ale roušky nevyžadují. Francouzka, která prohlíží pasy a pouští
nás do autobusu (jedoucí přes letištní plochu k letadlu), na nás stále pokřikuje, ať mezi sebou a hlavně pak od ní
udržujeme minimálně jeden metr odstup! Že vysedáme z plně vytíženého letadla (cca 500 lidí) a jdeme se vecpat
do autobusu, to jí zřejmě jaksi uniká.
Z Paříže do Prahy cestují jenom čeští pasažéři a pouze francouzský personál (jsme v mírné přesile). Pohled
na vylidněné letiště je nezvyklý. Alespoň se nám pánové za skly mohou dlouze věnovat. A ještě déle čekáme
na zavazadla, už se zdá, že je nejen dezinfikují, ale rovnou spalují .
Konec dobrý, všechno dobré! Konečně se mamince uleví! A spolu s manželkou Emila Holuba si můžou
poblahopřát: „Doma bude! Už se narajzovala dost!“
PS: Velké díky patří mému bratru a jeho rodině a všem mým přátelům, kteří mě podporovali modlitbami
a zapojili se s nabídkou konkrétní pomoci, hledali lety, posílali mi údaje, nabídli finanční či překladatelskou pomoc
po telefonu!
Anička Rozsívalová
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ŠIJE CELÉ ČESKO ... A TAKÉ V NOVÉM MALÍNĚ
Byla neděle 15. března večer. Sledovala jsem situaci nového
viru Covid19. Všude okolo nás byly informace, že je nedostatek
ochranných pomůcek. Ještě jsem netušila, jak bych mohla pomoci,
a vtom mi začaly chodit SMS zprávy, zda bych neušila roušky.
Přiznám se, že jsem je nikdy nešila. Všem jsem však odpovídala,
že ano, že ušiji, ale že mám pořadník a že musí počkat. Do toho se mi
ozvaly firmy, jestli ušiji větší množství… A už to začalo. 
První den dopoledne jsem si s tím lámala hlavu, jaký střih
zvolit, jestli bude dobrý, atd. Nakonec jsem si řekla, lepší něco než nic,
a šla jsem do toho. Díky mé rodině, která pochopila, o co jde, jsem
prakticky ihned sedla k svému šicímu stroji a šiji doteď.
Samozřejmě musím dělat i jiné věci než šít, tak jako my ženy umíme, prostě každodenní rutinu: vařím, peru,
uklízím, chodím nakupovat, pomáhám s úkoly. Máme děti větší, takže pomůžou i ony mně, např. uvaří, uklidí. Každý
den trávím u stroje od půl šesté ráno minimálně osm hodin, ušila jsem přes 100 roušek denně, pásovou výrobou.
K dnešnímu dni jich už putovalo kolem 1 200 všude tam, kde byly opravdu potřeba: např. Kaufland, Hruška,
Domov důchodců ŠPK, Pekárny, fa. Sulko, dále lidem v obci, sousedům, rodině, do Jeseníku, atd. Mám různé
nápady, jako ještě DD Štíty, Vernířovice, obchody. Dostala jsem objednávku, čili i penízky, koupila jsem za ně látky
a potřebný materiál, ty jsem brzy vyšila, a tak jsem sáhla po látkách svých, protože ve volném čase šiji i polštářky
voňavé nebo pohankové, nahřívací. Ovšem největším problémem se staly šňůrky na úvaz na roušky, ty jsem
nesehnala nikde ani přes internet, jen za spousty peněz a s tím, že musím ještě počkat, až naskladní. Tak jsem se
vrhla do stříhání dlouhých proužků, zažehlování atd. Je to velmi zdlouhavá práce. Když jsem nechala u nás vyhlásit
obecním rozhlasem, zda někdo nemá navíc bavlněné proužky, či nějaké použitelné provázky, ozvalo se pár lidí.
I za to jsem byla moc vděčná, ušila jsem z toho 50 roušek. Jedna ochotná kamarádka mi nadělala část proužků, jupííí.
Když bylo venku pěkně, roušky jsem pověsila na náš plot. Byla to opravdu krásná podívaná, jako
na Velikonoce ... zkrátka barevný plot.  Lidé pak chodili a sami si roušky rozebírali. A mě u srdce hřálo, když jsem
viděla, jak jsou nadšení a jakou mají radost ...
Roušky šiji zadarmo, někteří mi chtějí platit, říkám NENE, za čaj nebo oříškovou čokoládu.  Nebo opravdu
jen dám a jdu... TO, CO CÍTÍM, SE NEDÁ POPSAT, LIDÉ JSOU I ZA TAK MÁLO VDĚČNI A JÁ MÁM POCIT,
ŽE MÁM ŠÍT A ŠÍT , PROTOŽE NĚKDO DALŠÍ ČEKÁ....
Doufám, že brzy bude líp a budeme se na sebe usmívat i bez roušek...
Do dalších dní hodně zdraví přeje Helena Valentová z Nového Malína.
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JAK KRIZI EPIDEMIE ZVLÁDALI NAŠI PŘEDCI
Rány, jako je šíření koronaviru, zná lidstvo i z novodobých dějin. Přesto na ně ale vždycky rychle zapomnělo.
Jednorázové katastrofy jako pandemie nebo zemětřesení málokdy změní politický řád, ale velmi často vynesou
na povrch základní vlastnosti jednotlivých společností, které jsou v dobách klidu mnohem více schované.
Jednoznačně největší pandemií moderních lidských dějin je španělská chřipka. Nic srovnatelného za poslední
dvě století nepamatujeme. Španělskou chřipkou se podle současných odhadů nakazila pětina až třetina veškeré
tehdejší populace. A nejspíš kvůli ní zemřelo 50 – 100 milionů lidí. O vážnosti situace vypovídá třeba to, že v Praze
na konci roku 1918 došly rakve a vojáci vznikající Československé armády byli odveleni ke kopání hromadných
hrobů. Odhaduje se, že u nás zemřelo možná až 75 000 lidí.
Neutrální státy zaváděly tehdy (r. 1918 – 1919) přísná opatření. Nejstriktnější z nich bylo Švýcarsko, kde některé
kantony zavedly v podstatě stejná opatření, jaká vidíme dnes: zavřely školy, zakázaly veškerá veřejná shromáždění,
uzavřely restaurace, kostely i většinu obchodů. V New Yorku zase bylo například pod pokutou zakázáno i plivat
na veřejnosti.
Ve státech střední Evropy, zbídačených válečným utrpením, nepřicházelo v úvahu například plošné uzavření
škol, protože to byla často jediná místa, kde děti mohly dostat slušné jídlo. Celostátní opatření tak byla spíše
výjimkou.
V Československu se kulminace španělské chřipky v podstatě kryla s vyhlášením a prvními týdny nového státu,
což znemožňovalo jakákoliv opatření srovnatelná s těmi dnešními. Desetitisíce lidí, kteří v ulicích protestovali proti
Rakousku-Uhersku a následně slavili vznik Československa, chřipce v podstatě postavily dálnici pro další šíření.
Lékaři doporučovali klid na lůžku, různé zábaly, obklady a – aby se pacient „uvedl do potu“ – aspirin, případně
trošku alkoholu, což se docela ujalo. Jakýsi Augustin Soukup například v inzerátech sliboval, že „proti španělské
chřipce dobré staré víno dodá za 10 K litr“ a pražská firma M. Kohn nabízela „za přiměřené denní ceny rum, cognak,
kontuszovku, žaludeční likér atd.“ Konjukturu vycítili i drogisté a snažili se lidem prodat například dezinfekční
prášek Morphus či „epochální ochranu proti španělské chřipce“, kterou měla být ústní voda Pleos.
Ke konci 1. sv. války upozorňoval stát na to, že by si každý měl pomoci sám. Asi tak jako dnes, kdy politici
vyzývají, že má každý nosit roušku, kterou si však má i sám ušít. Selhání státu se často projevuje zvýšeným apelem
na kreativitu a nasazení občanů. Když na začátku první světové války zjistila rakousko-uherská armáda, že nemá
pro své vojáky ani dost ponožek, rozjela se ohromná kampaň, v rámci které povýšené šlechtičny ukazovaly
sounáležitost s prostými vojáky tím, že demonstrativně štrikovaly ponožky.
V kolektivní paměti lidí jsou obecně mnohem více zapsány války a jejich dopady než časy řádění pandemií,
byť při nich někdy zahynulo víc lidí než v důsledku války. Je to způsobeno tím, že války jsou mnohem více
„světodějné“, zatímco epidemie je shlukem osobních, navzájem oddělených tragédií, které se tradují spíše v rodinách.
V USA například každý rok zahyne v důsledku násilí páchaného střelnými zbraněmi více lidí než amerických vojáků
po celém světě. Mrtví američtí vojáci ale symbolizují stát, zatímco mrtví školáci maximálně smutek a bolest svých
rodičů a sourozenců.
Lidé v Evropě dnes nejsou zvyklí na strádání, natož spojené s úderem virového onemocnění. Naši předci na to
před sto lety byli připraveni lépe, protože strádání pro ně bylo do jisté míry něčím všedním. Na sociálních sítích se
v posledních dnech objevila výzva: „Vaši dědečkové byli povoláni na několik let do války. Vy jste povoláni k tomu,
několik týdnů sedět doma na gauči. Zvládnete to!“
Anička Rozsívalová

UZDRAV NAŠI ZEM NA TV NOE
Duchovním pořadem Televize NOE Uzdrav naši zem 24. 3. provázel Marek Orko Vácha. Mj. hovořil
o koronaviru, ale také o tom, jak můžeme ve stávající mimořádné situaci slavit nadcházející Velikonoce doma
v rodině, nikoliv jako obvykle ve společenství v kostele.
Pořad si můžete pustit z videoarchivu TV Noe.
Jana A. Nováková, pastorační asistentka
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VELIKONOCE V TELEVIZI NOE
Jako každý rok, také letos nabízí televize Noe divákům duchovní prožití nejvýznamnějších křesťanských
svátků. Ve dnech velikonočního třídenní budou k přenosům bohoslužeb a obřadů zařazena mimořádná vystoupení
kněží v televizním studiu, ve kterých vysvětlí
průběh jednotlivých obřadů a jejich
symboliku. Kromě mnoha dokumentů
a koncertů s velikonoční tématikou nabídne
televize Noe i filmové novinky a obnovené
filmové premiéry.
V české televizní premiéře odvysílá
nové filmové zpracování Ježíšova života
s názvem Život Ježíše Krista. Tříhodinový
snímek z roku 2003 je natočený věrně podle
Janova evangelia a bude uveden ve dvou
částech.
Filmovou novinkou je také krátký
hraný snímek Motýlí cirkus. V hlavní roli
Willa uvidíme Nicka Vujicice, který se narodil
bez končetin. Hraje muže, který „pracuje” jako
atrakce v cirkusu. Chodí se na něj dívat lidé
z okolí, kteří si většinou neuvědomují, jak
těžký má život. Jednou ho uvidí dva muži, kteří
mají svůj vlastní skromný cirkus. Willovi
se zalíbí a přidá se k nim. Díky lidem z nového
cirkusu poznává, co je to přátelství, a získává
naději na lepší život.

Na Velikonoční pondělí připravuje
televize Noe pořad Přejeme si Speciál,
ve kterém bude možno pozdravit své blízké
a prostřednictvím televizní obrazovky jim
popřát. Téhož dne ve večerních hodinách
uvede Noe obnovenou premiéru filmu Pouť.
Je to příběh amerického lékaře, který se vinou
tragických okolností vydá na neplánovanou
pouť po svatojakubské cestě do Santiaga
de Compostela. A tato pouť zcela převrátí jeho
životní hodnoty a směřování.
Ve velikonočním oktávu je připraven nový pořad s názvem Nebojte se. Od 15. dubna v něm budou pravidelně
každou středu od 21:00 do 22:00 hodin kněží a odborníci živě odpovídat na otázky diváků týkající se nejen
duchovního života.
Na neděli Božího milosrdenství, která připadá na 19. dubna, připravuje televize Noe velký polský hraný
dokument o svaté Faustyně Kowalské s názvem Láska a milosrdenství.
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BOHOSLUŽBY NA TELEVIZI NOE
pravidelně:
pondělí – pátek:
středa:
středa:

DUBEN 2020

12:00 mše svatá z kaple Telepace
20:00 adorace nebo Večer chval
09:20 generální audience s papežem Františkem

neděle a velikonoční přenosy:
sobota 04. 04.
18:00 mše svatá z Květné neděle, kostel sv. Václava v Ostravě s účastí zástupců
Sekce pro mládež při ČBK
neděle 05. 04.
10:00 mše svatá z náměstí sv. Petra s papežem Františkem
18:00 mše svatá z Květné neděle, kostel sv. Václava v Ostravě
čtvrtek 09. 04.
pátek 10. 04.
sobota 11. 04.
neděle 12. 04.

neděle 19. 04.
neděle 26. 04.

09:30
18:00
17:00
21:00
20:30
10:00
18:00

mše sv. se svěcením olejů – bazilika sv. Petra v Římě
mše sv. památka Poslední večeře Páně, kostel sv. Václava v Ostravě
velkopáteční obřady, bazilika sv. Petra
křížová cesta – Koloseum
velikonoční vigilie - bazilika sv. Petra
mše sv. z náměstí sv. Petra v Římě s papežem Františkem
mše sv. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, kostel sv. Václava v Ostravě

10:30 mše svatá
10:30 mše svatá

Na základě celospolečenské situace způsobené virem COVID-19 aktuálně upravujeme vysílání televize Noe a
aktualizujeme program. Všechny změny a aktuální program naleznete na www.tvnoe.cz a Facebooku televize
Noe.
Mimořádné přenosy:
středa 01. 04.
pátek 03. 04.
pondělí 06. 04.
středa 08. 04.

18:00
18:00
18:00
18:00

mše svatá z kaple Telepace
mše svatá z kaple Telepace
mše svatá z kaple Telepace
mše svatá z kaple Telepace

Každý všední den v 07:00 hodin přenáší Tv Noe taky mše svaté z kaple sv. Marty ve Vatikánu s papežem
Františkem – do odvolání.

PĚT JAZYKŮ OMLUVY
V Komunitním centru Postřelmovská 14 v Zábřeze již poněkolikáté vedl seminář pan Mojmír Voráč, skvělý
lektor, kouč, vztahový poradce. Naposledy na téma Pět jazyků omluvy – aneb když „promiň“ nestačí.
Kolikrát jsme buďto sami, nebo ve svém okolí pozorovali, jak se situace vyostřuje. Mohlo to být
na pracovišti, v sousedství, nebo v rodině. Je to úplně jedno. A při tom jsme vnímali, že by stačilo, kdyby se někdo
omluvil. Skutečná omluva by mohla celé to zapeklité dohadování a přetahování skončit.
Tento pro každého z nás užitečný seminář je nyní ve dvou částech dostupný na YouTube s názvem Mojmír
Voráč: Jazyky omluvy
Jana A. Nováková, pastorační asistentka
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KORONA - PATRONKA PŘED EPIDEMIEMI
160 – 177? nebo 3. st. ?, Sýrie nebo Turecko

SVĚTEC MÉHO SRDCE

Jaké podivuhodné souvislosti! Jak zvláštní Boží
humor, laskavý a pomáhající nést těžkosti těchto dnů!
Mučednice pozdního starověku – sv. Korona – je patronka
před epidemiemi. Její uctívání – podobně jako koronavirus
– překročilo hranice a legenda o ní je známa v Evropě, Asii
i Africe.
Korona se jako velmi mladá stala manželkou
římského vojáka Viktora. Oba byli členy rané křesťanské
komunity. Během pronásledování Kristových následovníků
císařem Antoniem Piem nebo Diokleciánem byl Viktor
sťat, když se nechtěl vzdát své víry. Korona (tehdy snad
šestnáctiletá), která svého manžela povzbuzovala, byla
vzápětí odsouzena k roztržení palmami. Za popravčí nástroj
sloužily dvě násilím sehnuté palmy, ke každé byla pevně
přivázána a stromy byly následně uvolněny. Tento
výjimečně krutý způsob popravy nařídil panovník poté,
co dívka odmítla obětovat pohanským modlám a prohlásila:
„Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla zbavena
své koruny?“
Z Blízkého východu se legenda o svaté Koroně
dostala do Evropy nejpozději v 6. století. V r. 997 přinesl
císař Otto III. její relikvie do Cách a ve 14. století je císař
Karel IV. nechal umístit do chrámu sv. Víta v Praze.
Z tohoto období pocházejí i první důkazy o uctívání
světice v Bavorsku, České republice a Dolním Rakousku.
V malém rakouském městečku St. Corona am Wechsel se
r. 1504 objevila v dutém kmeni lipového stromu malá soška
sv. Korony. Následně byla na tomto místě postavena kaple zasvěcená
světici a každoročně se zde konají poutě.
Kostely zasvěcené sv. Koroně najdeme v německém Pasově
nebo v některých italských městech. V České republice se kromě
katedrály sv. Víta nachází ostatky sv. Korony i v oltáři chrámu sv. Jana
Nepomuckého v ostravském městském obvodě Stará Bělá. Její jméno
nese rakouské lyžařské středisko Sankt Corona nebo lékárna
sv. Corony ve Vídni. Mince ražené rakouskou mincovnou v letech
1892-1924 se prý nazývaly „korunami“ na památku světice, proto
někteří považují sv. Koronu za patronku dobré investice, podnikatelů,
ale i lovců pokladů a hráčů loterií.
Svatá Korona je však zejména uctívána jako ochránkyně
před epidemiemi a nepříznivým počasím, je také symbolem vytrvalosti
ve víře. Její svátek si připomínáme 14. května.
Anička Rozsívalová
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PRVNÍ DEN KARANTÉNY
Vyhlášení výjimečného stavu. Od zítřka budou uzavřeny základní, střední i vysoké školy.
Jsou zavřené obchody, prázdné ulice, zrušené bohoslužby, … Velká část lidí je ... zavřena doma. Mnozí mají prázdné
ruce, většina musí zrušit své plány- pracovní i rodinné.
Více než kdy jindy se snažím sledovat zprávy. Pustím si ČT24. Hlavní téma: koronavirus. Po necelé hodině televizi
raději vypínám. Hlava mi dosud nepraskla, ale brzy by se tak mohlo stát.
Za chvíli si místo televize pouštím rádio. Hrají docela hezkou písničku. První téma po písni- koronavirus.
Koronavirus, koronavirus,...
Mnoho je zakázáno, je to logické. Výlety do přírody ale zakázány nejsou, že? Je odpoledne, vyrážím. Na kole,
jak jinak. Trochu se nadechnout čerstvého vzduchu, trochu protáhnout své tělo.
Můj cíl? Rozhledna Bukovka.
Od té doby, co tam ta rozhledna stojí, byla jsem tam mnohokrát, na kole i pěšky. Pro mě (jako neřidiče) je to celkem
dostupný cíl. Tak v letošním roce poprvé.
Jak je dnes teplo! Člověk by řekl, spíše konec dubna než polovina března.
Jen pár minut a už jsem v lese. Možná první kilometr a ta tíha reality dnešních dnů ze mě padá.
Šlapu do mírného kopce a začínám modlitbu růžence. Však deset prstů je stále ,,po ruce“. Modlím se za své děti
a za celou rodinu. Modlím se za svět, za křesťany, za umírající. Modlím se za lidi, kteří Boha nepotřebují, za ty, kteří
Ho nehledají. To jen On neustále hledá nás, a tak Mu trochu pomůžu. Svěřuji Bohu a Panně Marii situaci, ve které
se nacházíme. Svěřuji jim nemocné, lékaře, zdravotníky.
Neptám se proč. Už dávno vím, že odpověď dnes stejně nedostanu. Možná časem a zpětně pochopíme víc. A možná
nepochopíme.
Některé události Bůh dopouští ne proto, abychom jim rozuměli, ale abychom se učili více Jemu důvěřovat a méně se
ptát.
Modlím se a stíhám vnímat přírodu kolem sebe. Ptáci zpívají. Totiž zatím to jen trochu zkoušejí, přece jenom je
teprve březen.
Zdrávas Maria ... Všímám si, jak je slyšet potůčky vody, jak to kolem krásně bublá. To v létě neuslyšíte.
Otče náš … Příroda se pomalu probouzí. Když svítí slunce, je tolik barev!
Jé, tudy to nepůjde, tady je bláto! No co, jen pár kaluží. Na kole to zvládnu.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ...
A jsem v cíli. Malá rozhledna na malé hoře kousek za naším městem. Zhluboka se nadechnu té krásy hor. Však v létě
se dostanu dál. Takový výlet do hor na celý den! Ale dostanu se dál? Bude ten nešťastný koronavirus už poražen?
Tak holka dost! Musím to otočit, abych nezatměla. Více než hledat, kde leží která hora, jak to mám ve zvyku, se dnes
potřebuji modlit. Jak dnes mohu více tomuto nemocnému světu pomoci než svou modlitbou?
V prvním růženci jsem prosila. V tom druhém budu Boha chválit. Jen a jen chválit. Naučme se Pána více chválit,
On nám odměnou daruje do našich srdcí Svůj pokoj a radost.
Že v této stísněné době nevidíte žádný důvod k Boží chvále? Že k tomu nemáte sílu?
Začněte. Teprve potom ten důvod uvidíte. Začněte Boha chválit, On vás naučí dívat se na svět optimisticky. On sám
vás naplní nadějí a novou silou.
S modlitbou na rtech se vracím domů. Celkem brzy, ono je to přece jen rychlejší z kopce. Ještě vnímám krásu
červánků a potom už si z okna kuchyně všimnu, jak se venku rychle setmělo.
To mi to dnes krásně vyšlo. Pouštím rádio, právě začíná přenos mše svaté.
Večer si otevřu svůj mail a zhlédnu krátký videopozdrav, ve kterém nás otec Slávek zdraví z pouti do Králík. Z jeho
slov jsem opravdu měla radost: Procházky do přírody zakázané nejsou ...
To je super! Vždyť oni měli podobný nápad jako já.
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Můj první týden karantény
Rozepsala jsem se o tom, jak mi hodně pomohl v těchto stísněných dnech výlet do přírody. Máte-li les nebo park
blízko svého domova, doporučuji. (Pokud to bude ještě povoleno.) Pro mě se toho vlastně s karanténou zase tak moc
nemění, protože moje hlavní práce je domácí péče o maminku. Ale ta velká omezení přece jen dopadají na psychiku.
Když už jsem popsala první den karantény, láká mě popisovat i dny další, protože ne každý den je čas dělat super
výlety.
Tak tedy den druhý: Spolu s dcerou jsme umyly všechna okna. Uvědomuji si, jak vlastně jsem hrozně ráda, že mám
děti odrostlé, že jim nemusím vymýšlet program. Odpoledne sahám po nedočtené knize.
Den třetí: Pustila jsem se do přesazování pokojových květin. ,,A jéje!“ konstatuje syn. ,,Tady to vypadá jak
v botanické zahradě!“ Večer otevírám angličtinu, která mi pravidelně chodí mailem. A ode dneška každý den,
je to jasné?
No, až tak jasné to není. Dnes odešel synovi počítač. Tam sledoval přednášky, tam si dělá všechnu práci do školy.
Budeme se muset dělit o ten můj a škola má přednost.
Den už nevím který: Vytáhla jsem pěkně zaprášená cédéčka z charismatické konference. No to je nápad! Každý den
jednu přednášku. Ale předtím se ještě pustím do úklidu sklepa. Likvidace starých krámů. Konečně!
Den následující: No nazdar! Tohle že je uklizený sklep? Holka, budeš se ještě muset snažit!
Mé nové předsevzetí: Sledovat zprávy maximálně hodinu denně. Více, více se modlit.
A mezi všedními dny den nedělní: Mše svatá v rodinném kruhu vysílaná z naší šumperské kaple. Nouzově a na dálku,
a přece mezi svými. Posílám své díky našim kněžím.
Renata Rusnáková

TAK TROCHU JINÁ KŘÍŽOVKA
Vše napovídá tomu, že Velikonoce jsou již za dveřmi. Kam se člověk podívá, všude čokoládový zajíc,
vajíčko či pomlázka. Shon jako obvykle. Supermarkety hlásí rekordní tržby, parkoviště přeplněná, nikde volné místo
a na košíky fronty. Tomu říkám pořádná krize, ať už finanční, prostorová nebo časová.
Ne, že by se mě to nějak zvlášť netýkalo. Jíst se musí, o Velikonocích nevyjímaje. Má-li muž velkou rodinu, musí
se řádně otáčet, a tak jsem vyrazil. Dnes to bude o něco složitější než obvykle. Auto v servisu, manželka má zrovna
odpolední. Hlavně nezapomenout nákupní seznam, platební kartu (pokud možno plnou dukátů), na záda krosnu
a do každé ruky pořádnou kabelu.
Což o to, nákup proběhl celkem hladce. Vše na seznamu zakoupeno. Plus něco navíc, samozřejmě, jako vždy.
Člověk potká pár známých, támhle se zapovídá, jinde zase zakouká, tu a tam se dozví něco nového. No nic, není čas
ztrácet čas. Cestou domů žádné zdržování. Teplo si představuji trochu jinak a dětičky už určitě vyhlížejí z oken.
Bydlet v nejvyšším patře nejvyššího domu ve městě má své výhody. Jak známo, pohled na svět z ptačí perspektivy
je vždy o něco působivější. Jeden má pocit, že starosti všedních dní leží tam někde dole na chodníku a k nám tak
vysoko se přece nedostanou…
Dole v přízemí na hlavní chodbě je nějaký rámus. Sousedé se tlačí před dveřmi výtahu. S úsměvem na líci
přistupuji blíže, slušně pozdravím, jak jsem byl vychován, a hned se s těžkým nákladem sunu k výtahu, abych už byl
co nejrychleji ve svém oblíbeném křesle v obývacím pokoji. „No prosím, jen račte, sousede, račte se nechat vyvést
až nahoru.“ Chvíli lapám po dechu, po přečtení tabulky s nápisem MIMO PROVOZ, si otřu opocené čelo a rozhlížím
se kolem, jestli se někdo nepokouší o nejapný žert na můj účet. Výtah ani nezabliká. „To přece není možné, vždyť
jsem jel před pár hodinami dolů“… Chodba byla najednou prázdná, opuštěná, jako by tam v tu chvíli nikdo nikdy
nebyl. „Ahááá…, tak tohle jsi mi připravil, už to chápu a pak, že prý stačí Zdrávas a Otčenáš, to určitě.“ Následovala
chvilka přemýšlení a odpočinku před namáhavou cestou vzhůru. No nic, přece nebudu nocovat v přízemí, jde se, nic
tak hrozného se nestalo, nejsem z cukru.
1. patro: jsem odsouzen vynést náklad až na místo určení, to by tak hrálo, abych to nezvládl. V životě jsou
daleko horší situace. S úsměvem jde všechno líp.
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2. patro: nahodil jsem si krosnu pevně na záda, utáhl přezky a smířil se s tím, že mi asi v dané chvíli nikdo
nepomůže.
3. patro: nohy se mi pletou už teď, nevzal jsem si nejvhodnější obuv a v zimní bundě se začínám trochu potit.
Poslední schod jsem asi přehlédl, zakopl o něj a bez úsměvu na líci jsem se rozplácl na podlahu i s krosnou na zádech.
Chvilku mi trvalo, než jsem se zmátožil. Krosna něco váží. Očima jsem přelétl zakoupené zboží, vše v pořádku,
doufám. Znova naložit na záda a jde se.
4. patro: „Kde se tady bereš, mami?“ „Přinesla jsem vám ty vajíčka, jak jsem slíbila. Dala jsem je dětem,
nepotřebuješ pomoct?“ „Ne, to je v pořádku, to zvládnu sám, nezdržuj se, uvidíme se později.“ „Tak se hlavně šetři,
máš to ještě kus cesty.“ „Já vím, jsem připraven.“ „Ahoj.“ “Ahoj.“
5. patro: „Zdravím sousede, já Vám s tím trochu pomůžu, nemám zrovna co na práci.“ „Díky moc, aspoň ty
kabely.“ Pan Šimon je hodný člověk, trochu podivín, ale jinak neškodný starý mládenec. Stoupáme společně
do dalšího patra. Ticho přerušil zvuk mobilního telefonu. „Zdravím tě, tak už jsi dorazil?“ „Tak to já hned běžím
dolů.“ „Moc se omlouvám, sousede, ale dorazil mi na Velikonoce jeden starý známý i s rodinou, tak já letím dolů.“
„V pořádku, v pořádku, jen jděte, díky za Vaši pomoc a pozdravujte známého.“
6. patro: V šestém patře je mokrá podlaha, paní Veronika zrovna vytírá a uklízí nějaký nepořádek, zřejmě
předvelikonoční úklid. „Dobrý den, sousede, vy jste z toho nejvyššího patra, že?“ „Dobrý den, paní, ano to jsem já.“
Zase se potím, až mi teče z čela pot, jako dravá řeka. „Já Vám půjčím kapesník na utření, chcete? Takhle ani pořádně
nevidíte před sebe a hlavně opatrně, ať s tím nespadnete.“ „Jste velice laskavá, sousedko, děkuji Vám uctivě.“
7. patro: Úsměv už se zcela vytratil z mé tváře, hlad, žízeň a vyčerpání asi způsobily další škobrtnutí
a následoval pád jak z grotesky, akorát to bylo spíše k pláči. Jako by mi to paní Veronika neříkala… Nikde nikdo,
zase sám, jako kůl v plotě. Jsem v půlce. Znova vstát a vyrazit. Náklad je snad v pořádku, nemám chuť to znova
kontrolovat.
8. patro:„To je nám Vás líto, pane, že se s tím musíte vláčet až nahoru. Jó, kdybyste nechtěli bydlet
až pod střechou, tak byste to měli jednodušší.“ No jo, sousedky, které nikdy nespí, to mi tak ještě scházelo. Kam čert
nemůže, tam doopravdy… „Dobrý den dámy, ale to nic, já se rád projdu, mám to v rámci utužování zdraví. Spíše si
hlídejte svoje synáčky, zase kouří za barákem, hází vajgly do květináčů a prohánějí domovníkova kocoura.“
9. patro: Práásk… Zase na zemi, už mě to nebaví, jestli mi tohle stojí zato. Pokud mě někdo pozoruje, tak se
musí válet smíchy, už mě ty Velikonoce lezou pořádně krkem, a to ještě ani nezačaly. Že bych to tu nechal ležet do té
doby, než pojede výtah? To by bylo doma moc otázek a na ty opravdu nejsem zvědavý.
10. patro: V desátém patře trocha odpočinku, krosna leží na schodech, lapám po dechu. Jsem mokrý až na
kůži. Odložím bundu vedle sebe, když v tom se otevřou protější dveře a z nich vyběhne sousedův pes. Vypadá spíše
jako malý kůň, bleskurychle bere do zubů moji bundu a peláší s ní dolů. Soused nevěřícně kroutí hlavou a rozbíhá se
za ním. „Hned Vám ji přinesu, jen co ho chytím.“ „Ále, jen si ji nechte, mě už nic nerozhází.“ Sbírám se pomalu,
krosna znova na zádech, ruce opět plné tašek a vzhůru za dalšími nástrahami…
11. patro: Naprosto vyčerpán.
12. patro: Konečně doma. Šmátrám po klíčích, tašky s krosnou leží na podlaze. Dveře se náhle otevírají. „Kde se tu
bereš, ženo moje, nemáš být v práci?“ „Přišla jsem dnes dřív o dvě hodiny, kde máš mobil? Pořád ti volám… Mohla
jsem ti jít dolů pomoct s nákupem, když nejede ten výtah. Byla tu tvoje máma, přinesla vajíčka, já věšela prádlo
na balkóně, tak je dala dětem a zas šla.“ „Jsem mrtev…“ „Ale neboj, budeš zase žít, já už to pouklízím, ty si jdi
lehnout a odpočívej v pokoji.“ „Být to ještě dvě patra, tak jsem tam opravdu umřel.“ „No, no, člověk vydrží všechno,
tebe po cestě aspoň nikdo nehnal bičem…“ „Kde máš bundu?“ „Dlouhý příběh, až jindy, dobrou …“
Po přečtení příběhu napište označená písmenka do tajenky.

__ ______ ________ _________ ______
_ ____ ______ _ ______ __ _______
Ondřej Švejkovský
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POZDRAV Z CENTRA PRO RODINU
Milí čtenáři a příznivci Centra pro rodinu. Chtěla
bych vás pozdravit a informovat o tom, jak to s námi v současné době v Centru pro rodinu vypadá.
Poté, co si moje pravá ruka – kolegyně Petra – zlomila svou pravou ruku a odešla do dlouhodobé pracovní
neschopnosti, se mnoho programů, které měla na starosti, muselo zrušit, upravit či pozměnit. Události na sebe
nenechaly dlouho čekat, a my (v souvislosti se smutnými událostmi posledního měsíce) jsme museli zrušit i veškerou
další naši nabídku, a to ze dne na den. Tak trochu jsme přešli do „ilegality“.
Po počátečním šoku, který mě osobně úplně paralyzoval, se opět pozvedáme a pilně připravujeme programy
s výhledem na léto a nový školní rok a věříme, že se se všemi na našich programech setkáme.
NA CO SE TEDY MŮŽETE TĚŠIT, DÁ–LI PÁN?
Manželské večery
Právě dnes, kdy příspěvek píšu, měl začít kurz Manželské večery. Přihlášeným jsem sice dala manželské večery
za domácí úkol , určitě na ně budou mít v společné karanténě dosti času, ale tento kurz je může dovést ještě dál.
Další zájemci o tento kurz jsou vítáni. Kurz zrealizujeme až na podzim roku 2020, těšíme se na vás.
Na jaře nás – ženy – měla čekat tradiční duchovní obnova Radost být ženou s Mgr. Františkou Böhmovou. Bohužel
tu už nestihneme. Popřemýšlíme, zda ji odsuneme na podzim, nebo necháme až na příští jaro.
Zda bude tradiční pouť šumperské farnosti,
je těžké předjímat. My pevně věříme, že ano,
a s maminkami opět – i když zatím jen
v závětří domovů – pro vás nacvičíme nějakou
pohádku.
Pokračovat bude – až bude možnost –
samozřejmě i příprava snoubenců, i ta
musela nyní ustat, ale věříme, že se postupně
vše vrátí do normálních kolejí.
Rovněž, jak to jen bude trochu možné,
se rozjedou jazykové kurzy a všechny
pravidelné činnosti, především pak pravidelné
setkávání
předškolních
dětí
Klubík
Neposeda.
Už v minulém čísle jsme informovali, že stejně
jako minulý rok i letos se uskuteční
dva turnusy příměstských táborů.
13. – 17. července se uskuteční příměstský
tábor pro mladší děti (5 – 8 let) s tématem
Z pohádky do pohádky
20. – 24. července se bude konat příměstský
tábor pro starší děti (9 – 15 let) s tématem
Báje a příběhy ze starověkého Egypta.
Více podrobností o táborech se dozvíte
na
přiložených
plakátcích
nebo
na tel. 731 402 395.
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NĚKOLIK TIPŮ NA ZÁVĚR
Postní doba, ve které se právě nacházíme, je pro všechny úplně jiná, takovou jsme ji nikdy nezažili. Vlastně vše je
jiné – jinak žijeme, jinak myslíme, jinak získáváme informace, jinak se modlíme, jinak slavíme mši svatou, jinak
prožíváme každý den. V mnohých z nás přebývá oprávněný strach, přepadají nás různorodé emoce. Cítíme křehkost
lidského života, ale zároveň i jakousi hlubokou sounáležitost s ostatními, větší blízkost, hlubší lásku. Nejvíce však
potřebujeme vlídné slovo – od blízkého člověka, přítele, duchovního, odborníka…
Proto přinášíme několik rad, nabídek, tipů, které by vás mohly oslovit a kde byste tato vlídná slova mohli najít:
Doporučujeme také facebookové stránky Centra pro rodinný život v Olomouci.
Nabídka duchovní a psychoterapeutické pomoci
Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní
a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení.
Na každého působí izolace jinak a v této době obzvláště je vhodné využít duchovní a psychologickou pomoc.
Koordinátor poradenství v olomoucké arcidiecézi je Marcela Řezníčková, její číslo je 605 274 915 (9:00 – 16.00).
Další poradenství je možno domluvit po e-mailu na adrese: reznickova.marcela@ado.cz
Na adrese https://www.ado.cz/2020/03/17/duchovni-a-psychoterapeuticka-pomoc-na-telefonu/ máte telefonické
kontakty na kněze, řeholnice, psychoterapeuty, psychology zaměřené na různé oblasti duchovní a psychologické
pomoci.
Zde http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/19 jsou tipy, jak si poradit se stresem v aktuální situaci + kontakty speciálně
pro olomouckou arcidiecézi. Je tu i nabídka e-mailového poradenství MUDr. Jitky Krausové.
Věříme, že vám tipy na dané odborníky přes duchovní život i psychiku pomůžou a nebojte se dané nabídky využít.
Je tu právě pro vás.
KNIHY PRO POVZBUZENÍ DUCHA (zájemcům ráda půjčím)
Poutnice – Tři cesty do Santiaga od Aleny Ježkové
Hlavní hrdinka – sama spisovatelka - urazila pěšky více než 2000 km na celkem třech poutních trasách do Santiaga
a zápisky z cestovních deníků zpracovala do vyprávění plného citu i humoru.
Příběhy z jiného vesmíru od Marka Orko Váchy
Soubor povídek, které spojuje křehkost, pokora, humor a důvěra v milujícího Boha.
Milované princezně od Shepherda Sheriho Roseho
V útlé knize najdeme neobvyklé dopisy - každé ženě je píše samotný Král celého stvoření. Na každé dvoustraně
naleznete vždy fotografii s biblickým citátem a k němu dopis povzbuzení, potěšení i poučení.
A NEZAPOMEŇTE NA PÍSNIČKY!
Můžete si je zpívat – klidně i sami – každý den. Nebo si je můžete poslechnout. Nejrychlejší to je na stránce
www.youtube.cz. Najdete zde nepřeberné množství písní. Já ráda poslouchám Simonu Marthausovou. Ať narazíte
na jakoukoliv její píseň, je nezapomenutelná, osobitá a plná Boha.
Mějte se zdravě a požehnaně.
za Centrum pro rodinu Lenka Špatná
z domácího léčení zdraví Petra Kočí
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NABÍDKA TELEFONICKÉ
PODPORY
Všichni se nyní nacházíme ve zcela
nové situaci. Mnohé se již postupně daří
zajistit, např. roušky, donášku či rozvoz
obědů, potravin, léků seniorům, těm,
kdo jsou osamoceni či v karanténě. Pomáhají
organizace, dobrovolníci…
O tělesnou stránku je tedy již
většinou postaráno. Omezení společenského
a kulturního života, setkávání s blízkými
a přáteli někdo uvítá, jiný ale může strádat.
Obzvlášť v rodinách může nastat „ponorka“.
Můžete si více než jindy klást otázky
po smyslu života, přemýšlet o hodnotách,
o tom, co je a není v životě důležité…
Můžete prožívat strach, obavy,
úzkost, nejistotu, vztek, bezradnost, dělat si
výčitky… je to přirozené. Můžete se dostat
do psychické nepohody, potřebovat
odbornou pomoc, můžete potřebovat
duchovní povzbuzení nebo třeba „jen“ „ucho
k naslouchání“.
K dispozici vám je pastorační
asistentka ThLic. Mgr. Jana A. Nováková,
PhD. na telefonu 737 440 267 (můžete také poslat SMS, ozvu se zpět; pokud se právě nedovoláte, ozvu se Vám,
jakmile to bude možné), případně na mailu jana.novakova@sumperk.charita.cz.
(Jana A. Nováková – pastorační asistentka, poradkyně pro pozůstalé, krizová interventka, pracovala jako
nemocniční kaplanka)

TIPY K POSLECHU ČI POHLEDU
Přidávám několik dalších tipů pro čas bez osobní účasti na bohoslužbách.


Každý všední den v 7:00 je na TV NOE přímý přenos mše z domu svaté Marty, kterou slouží papež František.
Papež mívá kázání krátké, ale velmi hutné a inspirující. Pokud máte čas a prostor, velmi doporučuji.



Na stránkách https://www.mseonline.cz/ najdete přehled bohoslužeb vysílaných přes Internet nebo rádio.
A to jak mší v neděli, tak ve všední dny. Nabídka, zvláště pak nedělních mší,
je opravdu bohatá.



Slovo na každý den – u ambonu se střídají karmelitáni Petr Glogar a Pavel Pola,
salesián Ladislav Heryán, jezuita Petr Vacík, spirituál Nepomucena Tomáš Roule
a farář na Lomci Josef Prokeš. Jejich promluvy najdete buď
na http://uambonu.fortna.eu/ nebo v podcastových aplikacích.
Tomáš Havlíček
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Děťata koťata,
k dlouhým letním prázdninám nám letos nečekaně
přibyly ještě dlouhé jarní poloprázdniny. Kdyby Vám doma byla dlouhá chvíle, poproste mamky nebo taťky
nebo jiné počítačově zdatné blízké, aby vám z nabídky tady dole vybrali něco pro zábavu. Mějte se
fanfárově, a pokud se Vám bude chtít, udělejte něco pěkného pro mamku a pro taťku. Mají totiž teď někteří
starostí áááááž nad hlavu. Zdraví a sílu všem. 
příjemné chvilky s Tamtamem!

☼
První místo v naší nabídce patří stránkám https://www.malyoslik.cz/. Autory jsou mladí sympatičtí manželé
Kupkovi ze šumperské farnosti. Jedná se o stránky časopisu Malý oslík, který „malým dětem formou obrázků a her
přibližuje obsah nedělních evangelií.“ Kromě prolistování archivu všech časopisů můžete vytisknout, nastříhat
a zahrát oslíkovo pexeso nebo za pomoci kostky, figurek-oslíků a herního plánku putovat s oslíkem za Ježíšem.
☼
Na těchto adresách najdete od rébusů, omalovánek, pracovních katechetických listů až po náměty na tvoření
úplně ledacos… Mají dokonce i sekci „v karanténě“
https://deti.vira.cz
https://vericidite.estranky.cz/
☼
Spoustu překrásných biblických obrázků nakreslila a namalovala Sonja Häusl-Vad. Můžete si je vytisknout
jako omalovánku, rozstříhat a skládat jako puzzle, poznávat svaté, nebo zainvestovat a koupit přímo některou z knih,
které ilustrovala.
https://www.sonjahaeuslvad.at/ (Nelekejte se němčiny, která na vás vybafne. Paní žije v Rakousku, ale vyrůstala
v Česku a tak lze stránky snadno přepnout do češtiny.)
☼
Prohlédnou si starší čísla časopisů a další bonusy navíc nabízí pro dívky: https://www.in.cz/ a pro kluky:
https://www.tarsicius.cz/
☼
V neposlední řadě se můžete uvelebit s mrkví nebo jinou stejně zdravou pochutinou u obrazovky a vychutnat
si animované či hrané biblické příběhy. Třeba jen na https://www.youtube.com/ jich je celá obří hromada.
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Píšu tento článek, jak jinak, z domácí koronavirové izolace a napadlo mne, že vám napíšu aspoň pár slovo o tom,
jak ji prožívám, respektive prožíváme tady na faře.
Snažím se tyto dny smysluplně naplnit. Kromě toho, že jsem se pokusil být s vámi v kontaktu skrze elektronická
média, což nebylo vůbec jednoduché, protože všechno jsem se musel učit metodou pokus omyl, pokouším se dohánět
různé resty ve farní kanceláři. Pustili jsme se do této práce dnes spolu s technickým pracovníkem Marcelem.
Při třídění spousty dokumentů podle spisového a skartačního řádu čas utíká docela rychle. Obklopený hromádkami
papírů, které pak zařazuji do šanonů, nebo skládám do krabice určené pro pracovníky státního archivu, jen některé
rovnou do skartovačky, říkám si v duchu, že pro něco je ta karanténa dobrá. K těmto činnostem jsem se nemohl
dokopat celé měsíce, a teď se těším na to, že snad na konec karantény bude všechno hotové. Rád bych ještě dopsal
farní kroniky, připravil k předání vizitační protokoly farností děkanátu, vyřídil poštu, protřídil knihy ve své knihovně,
udělal úklid. Snad se to podaří. Na něco je ta karanténa opravdu prima.
Nevím, jak vy, ale já se v tomto čase nějak nemohu soustředit na čtení, i když jsem si myslel, že bude na to času
dost. Více toužím si zajít do kaple, i když se musím přiznat, že sledování zpráv na počítači mi také krade hodně
cenných hodin. Každé ráno se s kněžími ze sousedství společně modlíme: mše svatá, breviář, pak máme společnou
snídani. Velmi krásný zážitek kněžského společenství.
Dopoledne vařím. Někdy jsme tu jenom tři, někdy dojede navíc i někdo z kněží. Beru to trochu jako relax, pořád
mne to vaření baví, protože je to jiné, než to, co dělám běžně. Ale i to je pozoruhodná zkušenost. Zažívám pocity,
které pro mnohé z vás jsou každodenním údělem: co dnes uvařím, podaří se to, neosolil jsem to příliš; jejda chybí mi
smetana, nějak to musím ošidit; zase nám toho zůstalo, měl jsem toho uvařit polovic… Nádobí uklízí pan kaplan
s Marcelem a je to příjemný pocit jakési skoro rodinné sounáležitosti. Je krásné, že u oběda nemusíme spěchat. Žádné
domluvené schůzky, poskrovnu telefonátů, které normálně jako naschvál zvoní vždy zrovna u oběda, v klidu
vypijeme i kafe. Mám divný dojem, že za ty dva týdny jsme se všichni na faře nějak víc sžili než za dlouhé měsíce
předtím. A lítá mi hlavou otázka, zda bychom neměli všichni prostě nějak zpomalit… Není nám tento čas epidemie
dán i pro toto uvědomění?
Dnes večer jdeme s otcem Jiřím opět sloužit mši svatou přenášenou z kaple po internetu, je totiž svátek
Zvěstování. Vím, že je to potřebné, ale připadám si při tom spíše jako redaktor v televizních novinách než kněz.
Pořád mě zaměstnává myšlenka, jestli technika funguje, jestli se něco nezaseklo a opravdu mne někdo v dáli
poslouchá... Koukám na prázdnou kapli plnou neobsazených židlí a na počítač, stojící uprostřed, poslouchám, jak se
hlas odráží od zdí a vytváří ozvěnu v prázdném prostoru, a připadám si jako nějaký kartuzián, který do svých modliteb
zahrnuje celý svět, i když sám je mu fyzicky vzdálený. Je to zvláštní, ale užitečná zkušenost. Paradoxně mi pomáhá
pocítit, že mi farníci chybí, že fakt žádný mnich nejsem. Zároveň ale vnímám, že mše svatá a modlitba je něco,
co přesahuje čas a prostor, a že fyzické odloučení, pokud je prožívané ve víře, nemusí být odloučením opravdovým.
Jste tu se mnou.
Ke zcela zvláštní reflexi mě přivedla povinnost nošení roušky. Patřím totiž k těm, kteří pořád nosí brýle.
A v tomto případě je to velká nevýhoda. Ty se skrz tu roušku okamžitě zamlží, zvlášť když mluvím! Když nemluvím,
tak to ještě jde… A tak se snažím mluvit co nejméně, abych aspoň něco viděl…  A pomyslel jsem si: není to dobrá
lekce a rouška dobrý učitel? Není to tak, že mluvím příliš? Až to skončí, tak mi v tomto ohledu rouška bude chybět,
nebude mi mít kdo připomínat, ať tolik nekecám!
Nevím, co bude za měsíc. Zda v dalším čísle nebude pokračovat toto karanténní zamýšlení. Prozatím buďte
s námi v kontaktu skrze farní webové stránky www.farnostsumperk.cz a naše stránky na Facebooku:
www.facebook.com/farnostsumperk, ke kterým se všichni facebookoví mohou natrvalo přihlásit, a až skončí
„výjimečný stav“, budou prostě dostávat pravidelně farní ohlášky. Sledujte tyto stránky, protože je to jediný způsob,
abyste se rychle dozvěděli, pokud nastanou nějaké změny ve fungování našich farností.
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Dnes je Květná neděle, a my jsme měli dnes odevzdávat naše krabičky s postní almužnou. Uděláme to jindy,
až to vše skončí, pamatujme ale na potřebné a malou Elišku, o které jsme vám psali minule.
V tomto zvláštním čísle Tam&Tamu chybí to, na co jsme zvyklí: rozpisy bohoslužeb, zpovědi, velikonoční akce,
koncerty… Myslím si ale, že víc nám bude chybět společná, sdílená velikonoční radost o neděli Ježíšova
zmrtvýchvstání. Budou to jiné svátky. Tím víc je zapotřebí, aby ta radost byla hluboko v nás, aby se dotkla našeho
srdce. A aby ji pocítili ti, se kterými žijete, vaši blízcí, vaše rodiny. A to vám všem srdečně přeji.
Spolu s panem kaplanem a ostatními kněžími jsme vám byli nablízku v modlitbě po celou postní dobu, budeme
i ve velikonočním čase.
P. Slawomir

ROUŠKOVNÍK VE VELKÝCH LOSINÁCH
“Nemůžeš-li pomoci – neubližuj, můžeš-li pomoci – udělej to
bez odkladů... …jednou nás bude mrzet to, co jsme dělali špatně,
ale mnohem více to, co jsme mohli dobrého udělat a neudělali...”
(text podle jednoho ze zjeveních Panny Marie).
Dobrovolníci a farnici se rozhodli podělit se se svým alespoň
malým příspěvkem s ostatními potřebnými, kteří zavítají ke kostelu
a k faře ve Velkých Losinách. Z vánočního stromečku se tu zjara
vyklubal rouškovník, a tak vy, kteří půjdete kolem a ještě nemáte,
nebo můžete zanést potřebnému člověku, jsou zde všem milým
tvářím k dispozici ručně s láskou vyráběné a s citátem opatřené
roušky. Stav je průběžně doplňován.
Děkujeme všem, kteří se podílejí na službě bližním, i když sami
mají (mnohdy velké existenční, či zdravotní) problémy! Šikovně
ruce a nápady jsou na faře vždy vítány!

Stejně
jako další materiál, dezinfekce, teploměry, rukavice,
roušky, nitě nebo látky… Anebo naopak zde najdete
materiál, pokud budete chtít šít roušky doma… (na faře je k
dispozici i šicí stroj). Vše se odtud přerozděluje tam, kde je
potřeba.
Také kdybyste o někom věděli, kdo je v situaci, kdy
není v jeho silách zařídit nákup, a měl by zájem o návštěvu
duchovního, popřípadě jiná pomoc, nebojte se spojit
na e-mail: favelkelosiny@ado.cz, telefon 7731566542,
737467733, 739128036 nebo do zprávy na facebook
losinské farnosti.
za farnost Velké Losiny Andrea Chlebaňová,
pastorační asistentka
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NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

Stává se knězem
Přestože prožil hodně času vzdálen od svých druhů, s nimiž měl studovat, a to na místech, která nebyla
v souladu s pravidly o duchovní formaci, dovolili mu pokračovat v dalších etapách jeho řeholního života. V roce
1907 složil slavné sliby, koncem roku ukončil klasická studia a začal studovat teologii. V prosinci 1908 přijal nižší
svěcení a o několik měsíců později byl vysvěcen na jáhna.
Blížil se ke svému cíli, ke kněžství. Jeho představení a starší spolubratři však měli pochybnosti. V posledních
letech žil bratr Pio většinou mimo klášter, jakou měl tedy vůbec formaci? Mnozí dokonce reptali a tvrdili, že nemoci
jen předstírá, vytýkali mu lenost a neochotu podřídit se kázni a nárokům komunitního života. Proto stanovili, že
alespoň poslední rok studia teologie musí bratr Pio prožít s ostatními studenty – mimo jiné i proto, aby složil
předepsanou zkoušku, která by prokázala jeho dostatečnou teologickou průpravu.
Provinciální představený poslal dopis bratru Piovi, který pobýval doma v Pietrelcině. Vyzval ho, aby se vrátil
ke svým spolužákům. Bratr Pio odpověděl, ale vyjádřil svou touhu zůstat v Pietrelcině. Dopis vyvolal v klášteře
skandál. Tento mladík, který léta nežil podle konstitucí, se zdráhá poslechnout příkaz provinciálního představeného?
To bylo neslýchané.
Po nějaké době se provinciál rozhodl poslat bratra Pia alespoň do provincie Campobasso, do kláštera Monte.
Bratr Pio poslechl, jakmile tam však nastoupil, začal mít opět velké zdravotní potíže a po několika týdnech se musel
vrátit do Pietrelciny. Tentokrát byl jeho zdravotní stav o mnoho vážnější, lékaři konstatovali, že by mohl i zemřít.
A přitom bratr Pio projevil touhu přijmout kněžské svěcení. Bylo mu dvacet tři let a Kodex církevního práva
stanovoval, že kněžské svěcení nelze udělit nikomu, kdo nedovršil čtyřiadvaceti let věku. Vzhledem k vážnosti
případu se však místní biskup rozhodl udělit výjimku, takže byl nakonec bratr Pio 10. srpna 1910 vysvěcen na kněze.

Návrat do Pietrelciny
Kněžským svěcením se z bratra Pia stal otec Pio (v Itálii „Padre Pio“ – pozn. red.). Měl se teď věnovat
apoštolátu a kázání, ale špatný zdravotní stav mu to neumožňoval. Vrátil se proto do Pietrelciny. Trochu pomáhal
místnímu faráři v pastoraci, ale přespával a stravoval se doma. Takto strávil celých šest let. Stal se řeholním bratrem
bez kláštera, bydlel doma u rodičů. Byl knězem bez konkrétního poslání, jako by byl stále na dovolené. Jeho situace
se vymykala všem pravidlům a církevním předpisům. Pro mnohé spolubratry byl tento stav nepochopitelný a
nepřijatelný, ostře mladého kněze kritizovali.
Otec Pio však nebyl v Pietrelcině na dovolené. Žil téměř poustevnickým životem a prožíval tajemné mystické
zkušenosti, které by v klášteře nutně vyvolaly rozruch a pohoršení, zatímco na venkově se děly téměř nepozorovaně.
Lze říci, že v těch letech absolvoval otec Pio intenzivní školu mystického života. Prostřednictvím dlouhých dopisů
byl v neustálém kontaktu se svým duchovním vůdcem. A právě tyto dopisy nám dosvědčují, co se dělo za jeho pobytu
v Pietrelcině.
Denně se mu zjevoval Pán Ježíš, Panna Maria, někteří svatí a andělé. Podstupoval však též kruté zápasy se
silami zla, se satanem. Z místnosti, kde spával, bývaly v noci slyšet divné zvuky, někdy tak hlasité, že budily i lidi
v přilehlých domech, takže vystrašeně vybíhali ven. Ráno míval otec Pio velmi často tvář i tělo poseté modřinami a
matka nacházela jeho pokoj v nepopsatelném chaosu, jako po nějaké zuřivé bitvě. Trvalo to několik let.
Bratři kapucíni si zatím neustále stěžovali a tvrdili, že mladý kněz bydlí mimo klášter jen z rozmaru a měl
by být potrestán. A protože provinciální představený nedokázal přimět otce Pia k návratu do kláštera, obrátil se na
generálního představeného a navrhl mu drastické řešení – propuštění otce Pia z řehole. Chtěl zkrátka nechat zrušit
jeho řeholní sliby. Šlo o krajní řešení, které ukazuje, jak velmi byli spolubratři otce Pia přesvědčeni o jeho špatných
úmyslech. Považovali ho za zkrachovalého řeholníka.
Z nevysvětlitelných důvodů přišla odpověď z Říma až za tři roky – a navíc byla zcela jiná, než provinciálův
návrh. Generální představený udělil otci Piovi mimořádné dovolení žít mimo klášter, dokud se neuzdraví.
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Voják v Neapoli
V létě roku 1915 však musel otec Pio znovu opustit rodnou Pietrelcinu, aby podstoupil vojenskou službu. Při
odvodu v roce 1907 ho sice prohlásili za způsobilého, ale nakonec ho nechali doma. Stát si však na něho nyní
vzpomněl a povolal ho do zbraně. Odjel tedy 6. listopadu 1915, aby se nahlásil na vojenské správě v Beneventu.
Přidělili ho k desáté zdravotnické rotě v Neapoli s číslem 2094/25.
Už po měsíci dostal třicetidenní dovolenku, protože měl neustálé a vážné zdravotní potíže. Ale vrátil se do
služby, kde absolvoval další lékařské vyšetření. Tentokrát mu předepsali zdravotní dovolenou na šest měsíců.
Nemohl se však vrátit do Pietrelciny. Jeho představení se radovali, že ho díky vojenské službě konečně dostali z rodné
obce, a poslali ho na dovolenou do kláštera ve městě Foggia.
I tam s ním bylo zle, především v období letních veder. Tehdy představení rozhodli o jeho pobytu v San
Giovanni Rotondo. Vesnice se nachází na poloostrově Gargano, ve výšce šest set metrů nad mořem, takže je tam i
v létě celkem příjemně. Otec Pio přijel do tamějšího kláštera 28. července 1916 a prožil v něm už prakticky celý
zbytek svého života.
V prosinci se sice vrátil na vojnu, ale záhy ho museli poslat na dalších šest měsíců zpátky. Po návratu ho
uznali za způsobilého a musel znovu odejít do kasáren Sales v Neapoli, tam pobýval do března 1917. Poté
navštívil neapolskou nemocnici, kde prohlásili jeho zdravotní stav za kritický a poslali ho z vojny definitivně domů.

Probodené ruce
Otec Pio se vrátil do obce San Giovanni Rotondo, kde ho představení pověřili úlohou spirituála v takzvaném
malém semináři. Místo se nacházelo asi dva kilometry od centra a bylo těžko přístupné, protože tam nevedla pořádná
silnice. Ale už tehdy lidi přitahovala pověst svatosti mladého řeholníka. Mnozí rádi podstoupili dlouhou a namáhavou
cestu, aby si s ním mohli popovídat nebo vyslechnout jeho radu. Dostával též velké množství dopisů. Dny otce Pia
byly plné povinností, noci trávil v modlitbě. Jeho život plynul zdánlivě monotónně a bezvýznamně, ale ve skutečnosti
byl naplněn silným vnitřním tahem směrem k absolutnu, k Bohu.
A právě na tomto nenápadném místě u něj nastal ten tajemný a ohromující jev, který navždy poznamenal
jeho život, přitáhl k němu pozornost světa a nesmazatelně jej vepsal do historie. Dne 20. září 1918 otec Pio obdržel
stigmata. Stalo se tak ráno při modlitbě před velkým křížem v klášterním kostele. Na jeho těle se ukázaly rány, které
známe z Kristova ukřižování, byly viditelné a krvácely. Měl proražené ruce a nohy, objevila se i trhlina v boku.
Všechny rány byly živé a citelné, krvácely a způsobovaly mu nesnesitelnou trýzeň. Nikdy se nepodařilo je „vyléčit“.
Událost způsobila v malé komunitě v San Giovanni Rotondo doslova pozdvižení. Zpráva o stigmatech se
šířila mezi očitými svědky z řad řeholníků, mezi návštěvníky kláštera, a dostala se i k řeholníkům jiných
kapucínských klášterů té oblasti. Začaly se hrnout návštěvy. Lidé se předháněli, aby viděli „toho řeholníka se
stigmaty“. Mnozí tvrdili, že otec Pio je světec, zatímco jiní jej měli za podvodníka.
V červnu 1919 se zpráva rozšířila po celé jižní Itálii. Vlivný neapolský deník Mattino se rozhodl vyslat na
jih svého zpravodaje, aby ověřil fakta. Úkolem byl pověřen Renato Trevisani, jeden z nejlepších reportérů deníku.
Trevisani byl skeptický a svého úkolu se ujal s pečlivostí, ale s odstupem. Pozoroval, doptával se lidí a došel k závěru,
že podstatou jevu je jen hysterie a náboženský fanatismus.
Zatímco zkoumal fakta, stala se neslýchaná věc. Těžce nemocný Pasquale Di Chiara, šestatřicetiletý kancléř
soudu v San Giovanni Rotondo, se náhle uzdravil, když poprosil o přímluvu otce Pia. Tehdy Trevisani pochopil, že
má co do činění s něčím mimořádným. Napsal článek o šesti sloupcích s titulkem: „Otec Pio, ‚světec‘ ze San Giovanni
Rotondo, koná zázrak na osobě kancléře města, za přítomnosti zvláštního zpravodaje listu Mattino“.

Lidé přicházejí
Článek zapůsobil jako bomba. Převzaly ho i jiné deníky. Zpráva o „bratru se stigmaty, který dělá zázraky“,
se rozšířila po celé Itálii. Do San Giovanni Rotondo začali přicházet poutníci a novináři. Probíhala další uzdravení a
překvapivá obrácení. Prostí lidé tvrdili, že je otec Pio světec.
Spustily se však i diskuze a polemiky. Otec Pio musel podstoupit důkladná a zdlouhavá lékařská vyšetření.
Vatikán poslal do San Giovanni Rotondo své pozorovatele a vyšetřovatele. Každý člověk posuzoval tyto události
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podle svého přesvědčení i předsudků, zaznívaly protichůdné názory. Vědci byli velice opatrní, představitelé církve
zase velmi skeptičtí.
Vyšetřování trvala čtyři roky, zaznělo vícero naprosto protichůdných závěrů. Mnohé z nich byly velmi
pozitivní, například názory některých kardinálů či samotného papeže Benedikta XV.
Kardinál Pietro Gasparri, který byl za papeže Benedikta XV. státním sekretářem, napsal představenému
kapucínů v San Giovanni Rotondo s prosbou, aby přijal jemu blízkou rodinu, která putovala do kláštera, „protože ji
přitahuje pověst svatosti otce Pia“.
V srpnu 1919 strávil v San Giovanni Rotondo šest dní Alberto Costa, biskup z Melfi a Rapolla. Chtěl být
otci Piovi nablízku. Během cesty domů poslal dopis představenému, v němž se vyjádřil, „že je rád za příležitost
popovídat si se světcem“.
V březnu 1920 přijel do San Giovanni monsignor Anselm Edward John Kenneally, Angličan a arcibiskup
východoindického města Simla. V otázce charismat otce Pia byl skeptický, ale když se s ním seznámil, změnil názor.
Pro anglické deníky pak uvedl: „Úplně bezděky jsem se před ním ocitl na kolenou. Anděl ze San Giovanni Rotondo
přemohl lva ze Simly.“
V květnu 1920 přijel na návštěvu za otcem Piem monsignor Bonaventura Cerretti, titulární arcibiskup
korintský a sekretář Kongregace pro církevní záležitosti. Poté vyjádřil svůj obdiv a veřejně se svěřil do řeholníkových
modliteb.
Dne 25. října 1221 přijel do San Giovanni Rotondo i kardinál Augusto Sili, prefekt nejvyššího tribunálu
Apoštolské signatury a papežský delegát pro svatyni v Pompejích. Z otce Pia byl nadšený a svou „hlubokou pozitivní
zkušenost“ tlumočil i dalším prelátům a samotnému papeži Benediktu XV.
Když papež vyslechl svědectví početných očitých svědků, vyjádřil se rovněž velmi pozitivně. Při soukromé
audienci monsignora Fernanda Damianiho, generálního vikáře diecéze Salto v Uruguayi, prohlásil: „Otec Pio je
skutečně jedním z těch výjimečných mužů, které Bůh čas od času posílá na zem, aby vedli lidi k obrácení.“ A jednomu
poradci Svatého oficia, který vyjádřil své pochybnosti, řekl: „Vím, že otec Pio přivádí duše k Pánu Bohu. A dokud
to bude jeho poslání, musí být mým posláním stát po jeho boku.“

Církevní odsouzení
Navzdory těmto jednoznačně pozitivním posudkům zasáhlo proti otci Piovi Svaté oficium, nejvyšší církevní
tribunál v otázkách víry a pravověrnosti, jehož rozsudky byly v té době nezvratné, bez možnosti odvolání. Řadou
přesně mířených a chladných prohlášení vyslovilo úplné a neúprosné odsouzení, které poznamenalo život světce Pia
navždy.
První zásah Svatého oficia je z 2. července 1922. Nejvyšší tribunál tehdy poslal generálnímu představenému
kapucínů dopis a nařídil pro svatého řeholníka celou řadu omezení, která se týkala především jeho kontaktů s lidmi.
Chtěli ho tak izolovat, zamezit jeho styku s poutníky. O rok později, 31. května 1923, přišel samotný dekret, jímž byl
řeholník explicitně odsouzen. Svaté oficium prohlásilo, že zvláštní jevy v životě otce Pia „nejsou nadpřirozeného
původu“, a vyzvalo věřící, aby jim nepřikládali víru a nejezdili do San Giovanni Rotondo.
Dekret zveřejnil vatikánský deník Osservatore Romano již 5. července 1923 a vzápětí jej převzaly noviny na
celém světě. Otec Pio byl oficiálně označen za podvodníka a manipulátora. Prostí lidé však na toto odsouzení moc
nedali. Nadále přicházeli do San Giovanni Rotondo poutníci, přitahováni mystickými jevy v životě stigmatizovaného
řeholníka či množstvím zázračných uzdravení a obrácení.
Proto o rok později, přesněji 24. července 1924, zasáhlo Svaté oficium potřetí. Upozornilo věřící, aby se
zdrželi „jakýchkoli kontaktů s otcem Piem, včetně písemných“. V dokumentu se říkalo, že věřící, který navštíví otce
Pia nebo mu napíše dopis, je neposlušný vůči církvi a dopouští se hříchu. A otec Pio opět uposlechl, i když
s nesmírnou bolestí. Byl zvyklý na bohatou korespondenci s věřícími, ale okamžitě ji přerušil.
Lidé však i nadále více poslouchali svůj instinkt. Vnímali, že skrze svatého řeholníka se děje něco
mimořádného, a proto přicházeli, aby ho spatřili. Neoblomné Svaté oficium přitom množilo svá odsouzení.
V roce 1926 vyšla kniha, která přinášela příběh „stigmatizovaného řeholníka“, a nejvyšší církevní tribunál ji
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dekretem z 23. dubna odsoudil, přičemž připomenul předešlá nařízení. O tři měsíce později, 11. června, byl potvrzen
stejný rozsudek.
Roku 1931 se obrátil jeden slavný ateista a svobodný zednář, který byl dlouhá léta nemilosrdným kritikem
otce Pia. O svém obrácení, k němuž došlo díky zázračnému uzdravení jeho vnoučka, napsal knihu a Svaté oficium
se znovu ozvalo. 23. dubna 1931 odsoudilo i tuto knihu a opakovaně i otce Pia.
Svatému oficiu se ale nedařilo zastavit zástupy mířící do San Giovanni Rotondo. Proto o měsíc později, 23.
května, přijalo nová tvrdá opatření proti svatému řeholníkovi. Tentokrát mu odebrali souhlas vykonávat kněžskou
službu, s výjimkou slavení mše svaté, kterou směl slavit pouze „soukromě, v klášterní kapli a bez přítomnosti lidí“.

Přicházejí „agenti 007“
Jako by tím otce Pia zaživa pochovali, úplně ho izolovali. Za takových okolností je normální člověk naprosto
zdrcený. Nejinak se cítil i otec Pio, ale podřídil se a všechno trpělivě snášel. Jeho přívrženci to však viděli jinak. Byli
přesvědčeni, že církevní opatření jsou nespravedlivá. Ne snad proto, že by církev chtěla pronásledovat nevinného
člověka, ale proto, že někteří její vrcholní představitelé byli špatně informováni.
Svým bezúhonným životem se stal otec Pio živoucí výčitkou několika církevním prelátům z okolí, kteří žili
zhýralým životem. Lidé bezděky srovnávali, vyzdvihovali otce Pia a pohrdali těmi zkaženými. Ti se však mstili a
neustále vymýšleli nová obvinění a pomluvy na stigmatizovaného řeholníka. Posílali je spřáteleným úředníkům
Svatého stolce, kteří jim slepě důvěřovali, a zapříčinili tak jeho pronásledování.
Někteří přátelé otce Pia, téměř všichni laici, se rozhodli pomlouvače odhalit. Ve velké tajnosti začali své
vlastní vyšetřování. Pověřili jím snad poněkud zvláštního, ale velmi inteligentního člověka jménem Emanuele
Brunatto. Ten sice prostřednictvím otce Pia konvertoval, ale rozhodně se nestal krotkým beránkem. Zachoval si
rozhodnou, přímou a neústupnou povahu.
Brunatto se stal jejich „agentem 007“. Pomocí místy i nevybíravých metod se mu podařilo shromáždit
neuvěřitelné množství dokumentů a připravil potenciálně výbušný spis s názvem Antikristi v Kristově církvi. Knihu
vydal v zahraničí, a to hned ve třech jazycích. Jeden výtisk poslal kardinálovi Rossimu a v přiloženém dopise mu
napsal: „Jestliže otce Pia neospravedlníte, zveřejním tuto knihu.“
Kardinál Rossi si ji přečetl a ihned pochopil vážnost věci. Ve snaze zabránit skandálu se vydal za otcem Piem
s prosbou, aby s Emanuelem promluvil on sám. Otec Pio svého duchovního syna pokorně prosil, aby vše zastavil,
ale odpověď zněla: „Otče, tentokrát vás nemohu poslechnout.“
Kniha se v zahraničí začala prodávat. Přečetly si ji tisíce katolíků a poslali do Vatikánu tisíce rozhořčených
dopisů. V téže době byla v Itálii zveřejněna vědecká práce lékaře jménem Giorgio Festa, jehož Vatikán pověřil
zkoumáním stigmat otce Pia. Dokazoval v ní, že rány na otcově těle jsou autentické. Zároveň představil papeži svůj
„dossier“ i monsignor Sebastiano Cuccarollo, kapucínský biskup. Jeho spis obsahoval desítky přísežných svědectví
spolubratří otce Pia, kteří ho dobře znali a dosvědčovali svatost jeho života.
Tváří v tvář všem těmto iniciativám zasáhl sám papež (Pius XI. – pozn. red.). V červenci 1933 dal příkaz
„osvobodit“ otce Pia a dovolil mu znovu pokračovat v kněžském apoštolátu mezi lidmi. Svaté oficium však své
dekrety neodvolalo, oficiálně byl otec Pio i nadále odsouzen církví.
Ve třicátých letech se o San Giovanni Rotondo vědělo i v zahraničí. Původně to bylo malé, ztracené městečko
na poloostrově Gargano. Dostat se tam znamenalo tehdy podstoupit složitou a namáhavou cestu. Ale pověst
„stigmatizovaného řeholníka“ a jeho zázraků způsobily, že se poutníci a věřící sbíhali odevšad.
Především tu hledali uzdravení vážně nemocní. Ubytovávali se v domech místních lidí, v prvních penzionech
anebo přespávali jen tak pod širým nebem. Časně zrána spěchali do kapucínského kláštera, aby se mohli zúčastnit
mše svaté, již sloužil otec Pio. Mše bývala za úsvitu. Byla dlouhá, trvala i víc než hodinu a půl. Kostelík vždy praskal
ve švech.
Řeholník se stal velice známým a fenomén stigmat rovněž dělal své. Do San Giovanni Rotondo přicházelo
čím dál tím více slavných osobností – různí umělci, intelektuálové, filozofové, podnikatelští a finanční magnáti,
šlechticové, dokonce i korunované hlavy. V roce 1938 sem přijela s eskortou královské stráže Marie Josefína
Savojská, která se chtěla s otcem Piem vyfotografovat. Přijel i královský pár ze Španělska, portugalská královna
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Marie Antonie Bourbonská, která žila v exilu, císařovna Zita Rakouská s arcivévodou Robertem, Adelaidou a
Felicitou. Také Jana Savojská, Ludvík Bourbonský z Parmy, Evžen Savojský, vévoda z Ancony a mnoho dalších
osobností.

Záštita papeže Pia XII.
Představitelé církve stále jen přihlíželi. V roce 1939 byl zvolen papežem Eugenio Pacelli, který měl otce Pia
v úctě. Při různých příležitostech ho vyzdvihoval, nazýval ho dokonce „záchranou Itálie“. A dokud se svatý řeholník
těšil úctě papeže, nikdo se jej neodvážil veřejně napadat.
Otec Pio pokračoval ve svém poslání. Začal uskutečňovat některá svá velká charitativní díla, z darů poutníků
nechal například vystavět velkou nemocnici, kterou nazval Casa Sollievo della Sofferenza (Dům úlevy v utrpení).
Papež mu v roce 1957 udělil dispens od radikálního slibu chudoby, aby se mohl správě tohoto díla osobně
věnovat. Věřící z celého světa posílali otci Piovi milodary. Byly to sice většinou malé částky, ale když se sečetly,
jednalo se o velké obnosy peněz. A otec velmi důsledně respektoval vůli dárců. Tyto peníze nebyly určeny pro bratry
kapucíny, i kdyby měli nouzi, ale výhradně na pomoc chudým lidem. A přesto právě tyto peníze vyvolaly novou vlnu
pronásledování, nové bolesti a nová odsouzení otce Pia.

Nová odsouzení
Druhá světová válka rozesela zkázu po celé Itálii. Bombardování zničilo domy, kostely i mnoho klášterů. Po
skončení konfliktu nastala horečná rekonstrukce. Všude bylo vidět staveniště, opravovaly se zničené budovy, stavěly
se nové.
I bratři kapucíni se snažili dát své kláštery do pořádku. Nadchli se pro velké iniciativy, jenže pro jejich
uskutečnění potřebovali velké sumy peněz. Někdo jim poradil, aby požádali o pomoc otce Pia. Peníze, které denně
přicházely do San Giovanni Rotondo, mohly řeholi hravě pomoci vyřešit finanční tíseň. Otec Pio byl však
neoblomný: „Tyto peníze patří chudým, a ne bratřím,“ odpovídal.
Stručná a jasná odpověď se mnohým nelíbila. Některé natolik rozčílila, že začali zpochybňovat řeholníkovu
svatost: „Kdyby byl skutečně dobrým bratrem,“ říkali, „poslouchal by přece své představené a zachovával slib
chudoby. Ale on je neposlušný a má spoustu peněz, se kterými chce nakládat jen podle svého.“
Kritika přicházela od velmi vlivných osobností řádu kapucínů a dostala se až k představitelům církve. Staří
nepřátelé otce Pia začali opět zvedat hlavy. Pius XII. coby ochránce stigmatizovaného řeholníka byl už starý, bylo
tedy poměrně snadné držet ho v nevědomosti.
V prosinci 1951 přijeli opět do San Giovanni na kontrolu dva zástupci Svatého oficia. Odjeli o pár dní
později, ale už 16. ledna 1952 začaly ze strany nejvyššího církevního tribunálu nové potíže. Svaté oficium poslalo
představenému kapucínů dopis, v němž uvádělo, že v San Giovanni Rotondo se porušuje mnoho církevních nařízení
a pravidel. O šest měsíců později, 30. července, vyšel navíc dekret, jímž se dostalo na index zakázaných knih osm
vydaných životopisů otce Pia. Tímto způsobem byl nepřímo odsouzen jeho život, charismata i jeho dílo. Církev otce
Pia znovu oficiálně zavrhla.
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