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BUDEŠ DOMA? 
 

Ježíš nám slíbil druhého přímluvce, Ducha svatého. 

Prvním je on sám. Velikonoční doba končí slavností Seslání 

Ducha Svatého.  

Je velmi těžké mluvit o Duchu Svatém, tak jako je 

těžké mluvit o Bohu. Avšak Duch Svatý je pro nás zvlášť ne-

uchopitelný. Duch Svatý není přece přímo vidět. Dá se vní-

mat nebo vidět pouze jeho působení, tedy zprostředkovaně.  

Mám dojem, že žijeme v době, ve které se hodně 

mluví. Je moc slov, moc informací, možná příliš mnoho slov. 

Jsem přesycený slovy, proslovy, řečmi, prohlášeními, ko-

mentáři. Jsem bombardován různými vyjádřeními, informa-

cemi, podněty. Kde v této záplavě slov najde místo úvaha o 

Duchu Svatém? Je přece potřeba to nějak vyjádřit.  

Duch Svatý je láska, ve které se rozdává náš Pán. U 

Boha nejde o jalové povídání, Bůh – Duch Svatý proměňuje 

skutečnost, proměňuje svět. Jeho slovo má moc. Bůh ne-

mluví zbytečně. 

Při bohoslužbách věnovaných Duchu Svatému pou-

žíváme červenou liturgickou barvu. Takto se to děje na slav-

nost Seslání Ducha Svatého. Stejnou barvu používáme na 

Velký pátek, kdy se při obřadech čtou Pašije podle svatého 

Jana. Spojuje něco tyto dva dny v liturgickém kalendáři? V Janově evangeliu je Ježíšova smrt popsána zajímavým 

výrazem. Slova, která uslyšíme při bohoslužbě v našem liturgickém překladu, zní: „Pak sklonil hlavu a skonal.“ 

Kdybychom však přeložili řecký text doslova, dostali bychom „Pak sklonil hlavu a vydal ducha“. Komentátoři mají 

za to, že to nebyl běžný způsob popisu okamžiku smrti. U svatého Jana se tedy nachází myšlenka, že Ježíš obdarovává 

lidí Duchem Svatým v okamžiku své smrti. Pak v tomto díle pokračuje ještě před letnicemi. Po svém vzkříšení v ne-

děli Ježíš ve večeřadle říká svým učedníkům: „Přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuš-

těny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“. A tento výrok předchází slova, že Ježíš na ně dechl. Tedy máme 

zase výrok, který odkazuje na Ducha. Dechl, tedy vydal nebo předal Ducha.  

V Lukášově podání se dar Ducha Svatého soustřeďuje především na slavnost letnic. Učedníci shromážděni 

ve večeřadle přijímají moc z výsosti. Doprovázejí to zvláštní jevy: vichřice, ohnivé jazyky, schopnost mluvit cizí 

řečí, pocit velké odvahy. U svatého Lukáše jsou projevy Ducha nápadnější než u svatého Jana.  

Janův a Lukášův pohled na nepopsatelnou skutečnost Ducha Svatého se doplňují. V Janově podání vnímám 

spíš působení Ducha Svatého jako tiché, nenápadné, působivé, i když navenek málo viditelné. V Lukášově podání je 

vidět, jak Duch Svatý dává věci a lidi do pohybu. Je to velkolepé, nepřehlédnutelné.  

Tápu, když se snažím pochopit jednání Ducha Svatého. Ještě více se cítím bezradný, když se to snažím obléct 

do nějakých slov. Vím však, že nás Ježíš chce obdarovat Duchem, chce, abychom byli schopni lásky, abychom uměli 

lásku žít. Jeho láska svůj vrchol měla na kříži v okamžiku smrti. Tam je zdroj života pro nás. Toto naznačuje i Janův 

1. červen památka sv. Justina, mučedníka 

2. červen sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

3. červen památka sv. Karla Lwangy 

a druhů, mučedníků 

5. červen slavnost Seslání Ducha Svatého 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 

6. červen památka Panny Marie, Matky 

církve 

11. červen památka sv. Barnabáše, apoštola 

12. červen slavnost Nejsvětější Trojice 

13. červen památka sv. Antonína z Padovy,  

kněze a učitele církve 

15. červen sv. Víta, mučedníka 

16. červen slavnost Těla a Krve Páně 

18. červen sobotní památka Panny Marie 

19. červen 12. neděle v mezidobí 

21. červen památka sv. Aloise Gonzagy,  

řeholníka 

22. červen sv. Paulína Nolánského, biskupa 

23. červen slavnost narození sv. Jana  

Křtitele  

24. červen slavnost Nejsvětějšího srdce  

Ježíšova  

25. červen památka Neposkvrněného srdce  

Panny Marie 

26. červen 13. neděle v mezidobí 

27. červen sv. Cyrila Alexandrijského,  

biskupa a učitele církve 

28. červen památka sv. Ireneje, biskupa  

a mučedníka 

29. červen sv. Petra a Pavla, apoštolů 

30. červen výročí posvěcení katedrály  

v Olomouci 
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popis Ježíšovy smrti. Tam sice skončil Ježíšův pozemský 

život. Avšak ten život pokračuje. Ježíš tento život předal. 

Svého Ducha dal nám lidem, lidskému společenství, své 

církvi. 

A co se teď žádá ode mě? Jaká je zde moje úloha? 

Prostě přijmout Boží dar čili Ducha Svatého. Žiji v době 

přesycené slovy, jsem bombardován různými podněty, 

jsem z toho často unavený, rozptýlený. Vnější nápor im-

pulsů mě zaměstnává natolik, že ani nevím, co se děje ve 

mně. Nedovedu naslouchat svému nitru. Nedokážu se zti-

šit. Nemám čas se zastavit a setkat se sám se sebou. Dalo 

by se říct, že jsem tak roztěkaný, že nejsem u sebe doma. 

Nebývám ve svém nitru. Pořád jsem někde venku. A Bůh, 

Duch Svatý přichází ke mně, do mého srdce. Tak jako při-

šel k učedníkům shromážděným ve večeřadle v Janově 

tradici první den po vzkříšení, v Lukášově tradici deset 

dnů po Ježíšově nanebevstoupení v den letnic. Přišel k nim a zastihl je tam, protože čekali buď bezradní, zmatení 

jako u Jana; nebo plní naděje, jistí tím, že Ježíš žije – u Lukáše. Mě chce také zastihnout u mě doma. Musím tam 

ovšem bývat. Tedy jinými slovy potřebuji modlitbu v tichu. Co se po mě žádá? Bývat u sebe, ve svém nitru a prostě 

čekat.  

Modlitba není luxus duchovních gurmánů nebo volnočasová aktivita pro nezaměstnané. Modlitba je nutnost, 

ve které Ježíš přichází se svým Duchem. Díky němu žiji životem naplno. 

P. Michal Krajewski 

 

 

 

MALACHIÁŠ: POSLEDNÍ PROROK 

  

Poslední prorok Starého zákona. Kniha Malachiáš nám ve třech kapitolách podává svědectví o problémech doby 

poexilní. Originální styl knihy vysvítá v šesti disputacích, ve kterých Bůh odpovídá na otázky lidu. Otevírá se téma 

Boží lásky, na kterou lid zapomněl, kultu v chrámě, rozvodů, ale i naděje, kterou Hospodin zaslibuje.  

Doba poexilní 

Kniha klade svůj děj do doby zhruba 100 let po 

babylonském exilu. Jsme tedy na začátku 5. st. 

př. Kr. Jeruzalémský chrám byl obnoven a boho-

služba v něm probíhá již řadu let. Počáteční nad-

šení z nového chrámu opadlo a kult se stává stále 

více formálním. Židovský národ je pod nadvlá-

dou perských správců, kteří ovšem dávají velkou 

volnost v náboženských záležitostech. Začlenění 

do velké perské říše však otevřelo cestu pro mí-

šení kultu Hospodina s kulty pohanských bohů a 

také pro sňatky židů s cizinkami. Tyto dva kon-

krétní problémy jsou vnímány kriticky a mluví o 

nich mimo jiné i kniha Nehemiáš.  

Kdo napsal knihu? 

Pozorná četba knih Starého zákona nás již v dřívějších exkurzech naučila, že název knihy není automaticky jménem 

autora textu. U knihy Malachiáš to platí více než jinde. Hebrejské slovo „mal´achí“ doslova znamená „můj posel“. 

Nevíme tedy, zda šlo o konkrétního člověka jménem Malachiáš, nebo spíše o pojmenování funkce posla, příp. pro-
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roka. Jiné knihy Písma o Malachiášovi nemluví. Některé židovské Talmudy a také sv. Jeroným se přiklání k myš-

lence, že by autorem knihy mohl být Ezdráš, který byl knězem v Jeruzalémském chrámu. Nicméně tato teorie má 

řadu mezer a dnes není většinově přijímána. Kniha obsahuje tři kapitoly (v hebrejském znění je ovšem rozdělena na 

čtyři kapitoly). Některé fragmenty hebrejského textu byly nalezeny ve čtvrté kumránské jeskyni a svědčí o textové 

věrohodnosti knihy.  

Poslední prorok  

Kniha Malachiáš je v Bibli zařazena jako poslední prorocká 

kniha. Svým způsobem tak tvoří přechodový článek mezi 

Starým zákonem a dobou Ježíše Krista. Za povšimnutí stojí, 

že poslední verše knihy (3,23-24) hovoří o příchodu pro-

roka Eliáše, který připraví lid na příchod Hospodinova dne. 

V Novém zákoně je často silně vnímáno spojení mezi Ja-

nem Křtitelem a tímto ohlášeným prorokem, který má při-

pravit cestu. Tato souvislost je přímo ohlášena Ježíšem, 

který o Janovi říká: „To je ten, o němž je psáno: Hle posílám 

posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.“(Mt 11,10) 

Tato slova výslovně odkazují na Mal 3,1.  

Bůh diskutuje se svým lidem 

Pokud bychom měli knihu Malachiáš smysluplně rozčlenit, 

zjistíme, že obsahuje šest řečí, které Bůh s lidem a lid s Bo-

hem vede. První řeč se týká lásky Hospodina k jeho lidu: 

„Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Vy se však ptáte: 

Kde je důkaz, že nás miluješ?“(1,2) V následujících verších 

Bůh připomíná, jak prokázal tuto lásku lidem tím, že si vy-

volil Jákoba a jeho lid a toto vyvolení trvá. V další polemice 

říká Hospodin: „Syn ctí svého otce, služebník svého pána. 

Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?“(2,6a) Lid se na oplátku 

ptá: „Čím zlehčujeme tvé jméno?“(2,6b) Bůh pak připo-

míná kněžím, že obětují zvířata s vadami (slepá, nemocná), 

která by jiným lidem jako dar nedali. Podobným způsobem 

jsou vedeny i další čtyři řeči (o rozvodech, spravedlnosti, 

desátcích a dnu Hospodinově). Pozorně si tedy přečtěme i další otázky, na které Bůh odpovídá.  

Etika knihy Malachiáš 

Jedním z hlavních témat knihy je etika. Na prvním místě stojí vztah k Hospodinu, ze kterého celá starozákonní etika 

vychází. Hlavní etický princip nespočívá ve slepé poslušnosti přikázání, ale v dodržení principu: Bůh jedná jako 

první a volá lidi k odpovědi. To nám ukazuje i kniha Malachiáš, ve které Bůh připomíná, že lidi miluje jako první a 

očekává odpověď. Etická pravidla jsou tedy formou odpovědi na tuto Boží lásku. Ve chvíli, kdy ji lidé nevnímají 

nebo jí pohrdají, se i další pravidla (kultická, morální) stávají zkostnatělými, prázdnými a v posledku zbytečnými. 

Etika knihy se však neomezuje jen na vztah s Nejvyšším. Příklad Božího jednání vůči člověku nás má vést k obdob-

nému jednání s druhými. Pokud Bůh zůstává věrný svému lidu, který na Boží lásku zapomíná nebo ji zpochybňuje, 

tak nás stejný Bůh vybízí i k věrnosti v našich vztazích. V této optice čtěme také texty o rozvodu, které nám kniha 

nabízí ve druhé kapitole.  

 

Citáty:  

„Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Vy se však ptáte: Kde je důkaz, že nás miluješ?“(1,2) 

„Nikdo ať se nechová věrolomně k ženě svého mládí.“ (2,15) 

„Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu.“ (3,1) 

„Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými.“ (3,6) 

„Říkáte: Sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem 

zástupů zachmuřeně?“ (3,14) 

„Budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží.“ (3,17) 
 

P. Jan Berka 
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FARAO, VLÁDCE CELÉHO EGYPTA 

V městě Šumbarku, v pátém roce panování zemana Potácivého 

Farao,  

obracím se k Tobě přes propast tisíciletí, neboť stejně jako Ty věřím v posmrtný život, a tak má náš dialog smysl. Na 

rozdíl od Tebe se ovšem nedomnívám, že pro zachování onoho života je nezbytné budovat majestátné pyramidy a 

pečlivě balzamovat dočasnou tělesnou schránku. Pokud by tomu tak opravdu bylo, bloudila by nyní Tvá duše v ja-

kémsi nedefinovaném prostoru, protože Tvé tělo nespočinulo ve zlatém sarkofágu, nýbrž bylo rozptýleno v bouřli-

vých vodách Rudého moře. 

Tvá vláda nebyla lehká, jakkoli jsi požíval vý-

sad vyhrazených bohům. Musel jsi bránit své 

území proti útokům sousedních národů, zajiš-

ťovat potravinové zdroje pro své poddané a 

v neposledku koordinovat nekonečné práce na 

budování oněch pyramid. To vše jsi zvládal, 

ale pak se k tomu přidaly vleklé potíže s pro-

radnými Hebrejci vedenými tím nejproradněj-

ším z nich, Mojžíšem. 

Nejen že stále stupňovali svoje požadavky na 

zlepšení pracovních podmínek – jako by něco 

z toho příslušelo otrokům – ale dokonce se do-

máhali úplného osvobození a propuštění. Ta-

kovým představám ses mohl jen smát a také 

jsi to dělal, bez ohledu na neštěstí, jež počalo 

stíhat Tvoji říši. 

Doléhala na vás jedna rána za druhou. Vody životodárného Nilu se proměnily v krev, zemi zaplavili komáři, mouchy, 

žáby a kobylky, zvířata i lidé podléhali nakažlivým chorobám, z nebe padaly kusy ledu, aby se nakonec zahalilo 

temnotou. Nepovolil jsi navzdory všem útrapám, jež se přece jen lépe snášejí vprostřed přepychového paláce než 

v hliněné chýši. 

Zlomila Tě teprve smrt Tvého prvorozeného syna, která Ti vzala naději i odvahu dále čelit onomu nevyzpytatelnému 

bohu Hebrejců. Zlomený žalem jsi jim umožnil odchod ze země i s kořistí, kterou si naloupili. Po mnoha dnech 

truchlení však do Tvého okoralého srdce vstoupil hněv a Ty jsi vytáhl v čele svého vojska, abys ty nestoudníky 

spravedlivě ztrestal. 

Obdivuji Tvou odvahu, byť možná pramenila ze zoufalství, v němž jsi hledal alespoň nepatrnou útěchu díky pomstě 

za utrpěná příkoří. V našich časech vládcové zůstávají ve svých palácích a nechávají za sebe bojovat jiné. 

Není snadné kráčet mořem, jež se zvedá po stranách a visí nad našimi hlavami, ani když vidíme ohnivý sloup, v němž 

nám Hospodin vyznačuje cestu. Bojíme se a reptáme, vzpomínáme na „staré dobré časy“, sice pod knutou, leč u 

hrnců plných masa. Nebeská mana se nám dávno přejedla a zaslíbená svobodná země je tak daleko… 

Vidím, že i Ty ses zastavil na břehu moře a s úžasem pozoruješ ten nevídaný úkaz. Jsi vzdělaný muž a dobře víš, že 

pro něj neexistuje žádné racionální vysvětlení. Zde stojíš – se všemi svými vojáky v plné zbroji, koňskými spřeženími 

a válečnými vozy – před majestátem, jenž Tě nekonečně převyšuje. Nyní víš, že nebojuješ proti Izraelitům, nýbrž 

proti samému Hospodinu, jejich bohu. 

Víš stejně dobře jako já, že je tento boj marný, proto Tě prosím, abys ho nepodstupoval. Ještě je čas. Obrať své vojsko 

a vrať se domů. Nevstupuj do moře a zachovej život svůj i svého lidu. Hospodin netouží po Tvé krvi. 

Pavel Obluk 

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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EVA A JIRKA HEISEROVI 
 

 

 
Další rodinou v naší farnosti, kterou Vám chceme 

představit, jsou manželé Eva a Jirka Heiserovi. Za-

tímco Evča je rodilá Šumperačka a většina ji dobře zná 

ještě z dob, kdy byla malá, větší i velká😊, Jirka se za 

ní přestěhoval do Šumperka. Mají spolu dvě krásné 

holčičky a spoustu mladistvého elánu a entuziasmu… 

Na úvod se nám krátce představte. 

Eva: Myslím si, že mě dost lidí od vidění zná. Jsem Evča, 

jsem v nejlepších letech, jsem odjakživa Šumperák a jsem 

na to hrdá. Narodila jsem se prima rodičům, a to stejné 

štěstí měli ještě moje dvě rozkošné sestry a brácha. Pracuji 

ve školce, ráda pracuji ve školce. Máme dvě děti, pětiletou 

zábavnou Michalku a sedmiletou zodpovědnou předško-

lačku Kristýnku. Ta už se nemůže dočkat, až konečně vy-

razí s aktovkou a bude mít ty úkoly. Jirka by počet dětí zdvojnásobil, já jsem ale spokojená.  

Jirka: Nezdvojnásobil, stačilo by ještě jedno😊. 

Jirka: Já pocházím z Vítkova. Šumperk jsem dobře znal už dřív, protože brácha se tady přestěhoval v roce 2002, a 

tak jsem za ním často jezdil. 

Jak jste se seznámili? 

Jirka: Jednou mě brácha pozval na farní ples s pochováním Basy – a Evča zde byla jediná, kdo byl v podobném 

věku jako já a která byla singl.  

Eva: A tak jsme na sebe na tom plese jednoduše zbyli😊. (Pro děti máme samozřejmě přikrášlenou romantickou 

verzi, že si mě tatínek vybral proto, že jsem byla okouzlující, vtipná, milá a jedinečná.) Tam jsme se poznali a tančili 

spolu. Já si ale ani nepamatovala Jirkovo jméno, což připisuju tomu, že můj mozek o něm zrovna vyhodnocoval jiné 

důležité informace a vjemy. Neměli jsme na sebe ani kontakt, a tak to úplně nenasvědčovalo tomu, že bude nějaké 

pokračování. Jirka se mi pak – tuším po týdnu – ozval.  

Jirka: Po 14 dnech…   Číslo jsem na Evču taky neměl, ale sehnal jsem si na ni skautský email. 

Jak dlouho jste spolu chodili?  

Jirka: My jsme měli takové bouřlivější chození. 

Eva (k Jirkovi): Ne, měli jsme normální chození, kdy ses tvářil jako ideální partner, ale po tři čtvrtě roce jsem 

zjistila, že to zdaleka není tak ideální, jak jsem si vysnila…  

A tak jsme se rozešli a skoro rok spolu nebyli. Rozchod i období to bylo dost složité a náročné, nakonec ale vyústilo 

v to, že jsme spolu začali znovu chodit a po třech letech se vzali. 

Dozvěděli jsme se, že Eva pracuje ve školce. Kde pracuješ, Jirko, ty? 

Jirka: Pracuji u hasičů. Jsem na výjezdu a dělám cokoli, co je třeba. Sundávám kočky ze stromu, holuby z okapu, 

dělám otvíračky bytu, pomáhám záchrance se snesením pacienta a spoustu dalšího. Požáry jsou málo. Mám na starosti 

i údržbu dýchací přístrojů a dalších věcí k zásahu, říká se tomu chemická služba.  

Prožil si v rámci nějakých zásahů něco opravdu smutného?  

Jirka: Takové vzpomínky moc nemám. Špatná ale byla směna, když se vybourala cisterna s kolegy ze Zábřeha a 

zůstal tam velitel, to bylo tenkrát těžké.   

(Děti u zmínky o hasičích ožívají a vyprávějí spletité historky) 

Eva: Každý večer se u nás povídá, co tatínek zažil práci. Já povídám pohádky, tatínek o práci.  

(Ke Kristýnce) Jaký to je, být s těmito rodiči? 

Kristýnka: Dobrý! 
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(K Jirkovi a Evě) Co naplňuje váš čas? 

Jirka: Stavba, stavba, stavba – dostavování (opravování) našeho domu a zahrady. 

Eva: Jirka buduje ve dne v noci… 

Jirka: A ještě dlouho budu. Ale občas i někam zajdeme – na skály, na kolo. 

Jsi horolezec? 

Jirka: Nejsem, ale dětem stačím😊. Kromě lezení 

s dětmi každý rok s kamarády salesiány jedeme na „Le-

zbu“ - lezení po skalách... Tatínci a kněží, bez dětí a 

manželek. Jedná se o poznávání okolí, letos jsme byli u 

Mostu na hnědouhelném safari a podívali jsme se do 

hnědouhelných dolů, či byli v elektrárně Levice na nej-

vyšší vyhlídce v Česku. A občas do toho někdy lezeme.  

S dětmi chodím tady nedaleko za dům, jsou tu takové 

sedmimetrové skalky. Chtěli jsme na Městské skály, ale 

to ještě s holkami nezvládneme.  

Maminka taky leze?  

Eva: Maminka fotí.  

Kristýnka (k Evě): Maminko, proč nemáš ráda skály? 

Eva: Já mám, Kristýnko, skály ráda, ale nedělají mi 

dobře výšky a mám moc živou fantazii, vidím hned ti-

tulky, kde se kdo odněkud zřítil, a tak si hned přestavuju, co by se mohlo stát. 

Jirka: Kromě lezení a cyklistiky také rád chodím na túry na hory… Ale nyní čekám, až dětí dorostou – zatím daleko 

nedojdeme.  

Eva: Kde začít… mám hrozně moc zájmů a mám je v určitých fázích, kdy se pro něco nadchnu a intenzivně to dělám. 

A pak to opadne a dělám zase něco jiného.  Třeba na podzim pletu, na Vánoce tvořím spoustu dekorací, na jaře našiju 

a vnutím všem dětem v rodině softshelovou výbavu, taky ráda běhám, cokoli zdobím, vylepšuju byt, maluju… Mám 

ráda hudbu, takže poslouchám a zpívám, co se mi zrovna chce a líbí, a taky se nám konečně podařilo přestěhovat 

klavír, takže můžu oprášit, co jsem se v mládí naučila. Jo a ještě ráda nakupuju, byť už tak mám plnou skříň hader.  

A jakou máš teď fázi? 

Došívám trička a šatky s koníčkama pro Kristýnku (má jako každá správná holčička koníčkové období) a kostým 

mořské panny pro Míšu. Nutně ho teď potřebuje ke štěstí.  A taky je období zahrádky, takže průběžně chodím z města 

s taškama plnýma kytek, nadšená, jakou krásu jsem pořídila, Jirka méně nadšenej, za kolik jsem to pořídila…☺ A 

fotím – tomu jsem taky propadla (o tom svědčí nádherné fotky dětí na stěně v hnědém odstínu – pozn. autora). 

Prostě baví mě cokoliv kreativního.   

Jak to bylo/je u vás s vírou 

Jirka: Já mám tři o dost starší sourozence a maminka a tatínek s námi chodili pravidelně do kostela. Maminka je 

hodně tradiční katolička, její maminka – moje babička – je ještě tradičnější. Mám to v sobě tudíž velmi zakořeněné.   

Kristýnka: Mně se líbily ovečky, když jsme tam byli minule, jedna ovečka čekala jehňátko. 

Jirka (vysvětluje): Moje babička měla hospodářství. Proto ta vsuvka o ovečkách😊 

Co se týká víry, hodně mi pomohlo, že jsem po střední škole šel studovat do Ostravy a bydlel jsem na internátu u 

salesiánů. Původně dočasně, než si najdu privát, ale pak jsem tu zůstal celé studium. Hodně mi sednul kněz Pavel 

Ženíšek a jsem strašně rád za ten čas, co jsem zde strávil.   

Poznal jsem, že i kněží mohou být normální lidi, kteří se dokážou s ostatními normálně bavit a jít třeba i na pivo. 

Jednalo se o centrum, kde se pracovalo hlavně s Romy. Ale i s dětmi z farnosti. Na baráku byla kaple, to bylo pří-

jemné.   

Jak jsi zapadl do šumperské farnosti? 

Díky tomu, že jsem tu měl bráchu, spoustu lidí jsem zde znal. Nebyl to vstup do neznáma. Je super, že v současnosti 

je tu spousta mladých rodin, které mají podobně staré děti. Založili jsme spolčo a scházíme se jednou do měsíce. Je 

v tom dobrý potenciál i pro děti, že mají kamarády z kostela. To mi přijde super.  Nedávno jsme byli se spolčem na 

chalupě v Tylově, bylo nás tam sedm rodin. Zjistili jsme, že tam je pumptracke (dráha pro kola s malými překážkami 

a zatáčkami) a já jsem nevěřil, že to děti zvládnou, ale daly to úplně krásně. 

Kristýnka: A byli jsme i na zarostlých sopkách… 
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Jirka: Kristýnka se nejvíce těšila na sopku. Kousek ve-

dle Slezské Harty jsou dvě vyhaslé sopky, byli jsme ve 

Velkém Roudném a na Uhlířském vrchu. Bylo to fajn, 

počasí nám vyšlo.  

Evi, a co ty a víra? 

Eva: No, v dětství jsem neměla na výběr – do kostela 

chodila celá rodina😊. Období školky a základky se dá 

shrnout tak, že jsem vyrůstala v určité katolické bublině. 

Kamarádi ze spolča mých rodičů měli stejně staré děti, 

jako jsme byly my – chodily jsme do stejných kroužků – 

do scholy, do sboru, do skautu, do náboženství, do hu-

debky – všude jsme byly spolu, jiné děti jsem vlastně ani 

nepotřebovala. Byla to tradice, zvyk, kamarádi a nikdy 

mě nenapadlo, že bych do kostela nešla či přestala chodit.  

V pubertě jsem o víře začala přemýšlet víc. Zlomový zážitek pro mě byl, když jsme byli se školou v kapucínské 

hrobce v Brně, kde byli pohřbeni mniši, a byl tam známý nápis: „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme my, budete i 

vy“. Začala jsem poprvé nějak víc reálně uvažovat o životě a smrti. To téma smrti ve mně hrozně rezonovalo a 

vyvolalo vlnu otázek a pochybností o všem, co jsem do té doby z hlediska víry považovala za jistotu. Vlastně mi 

naplno došlo, že se mě to taky týká a že se tomu s velkou pravděpodobností nevyhnu. Připustila jsem si, že Pán Bůh 

možná třeba vůbec není, nebo je úplně jinej, než si myslím, a že celá realita je možná úplně jiná, než si myslím… 

Děsila mě představa, že by to smrtí končilo a pamatuju si jak dnes, jak jsem ve třinácti po nocích zírala do stropu a 

prosila Pána Boha, aby existoval, aby to tady všechno mělo nějaký smysl.  

Otázku „jestli“ mám po těch letech snad vyřešenou, prostě věřím a víru k životu nutně potřebuju. Stále ve vývinu a 

aktuální je otázka: „Jaký ten Pán Bůh vlastně je a spíš, jaký není, jak mám žít, co je podstatné, co se tady ode mě 

chce a co se teda rozhodně nechce…?“ Ovlivňovala mě postupně spousta věcí i lidí – příprava na biřmování s Mirkem 

Bambuchem, charismatické duchovní obnovy, akademický křesťanský klub na vysoké škole v Hradci, teď spíš různé 

podcasty, rozhovory, přednášky, nechám si poradit dobré knížky…, a při tom všem snažně věřím a pevně doufám, 

že mi to společně s modlitbou aspoň decentně pomůže tu moji životní cestu a poslání úplně nezpackat. Hodně se 

praktikování taky změnilo s příchodem dětí. Na jednu stranu už nebylo tolik času a klidu a sil na nějakou soustředě-

nou modlitbu, na druhou stranu si člověk víc ujasní, v co vlastně věří, a co a jak chce těm dětem předat.  

Jakou roli by měli hrát ve farnosti/církvi laici?  

Eva: Velkou. Vždyť církev tvoří hlavně laici. Samozřejmě kněz je kněz, a v určitých věcech je nezastupitelný, ale 

nemůže a myslím, že ani nemusí v jedné osobě pojmout to, co by s přehledem zvládlo několik jiných laiků.  

Jirka: Mně přijde fajn, aspoň si to tak myslím, že na mnohé věci má kněz více času. S malými dětmi a dalšími 

povinnostmi je najít prostor pro aktivní zapojení se v církvi opravdu mnohdy problém.   

Evi. V současnosti jste se zapojily s dalšími maminkami do doprovodu mší svatých v domově důchodců. Jak 

to probíhá?  

Eva: Zapojilo se nás tak čtyři pět maminek, chodíme tam i s dětmi – idea je jednou měsíčně a zatím se to daří. 

Zajišťujeme hudební doprovod ordinária – ten je na varhany, a písniček – ty jsou s kytarou. Docela mě překvapilo, 

že je tam i přes dvacet lidí. Většina klientů domova se na nás usmívá, tak snad jsou rádi, že tam jsme. 

Jirka: Chodil jsem na mše do domova důchodců i s dětmi kvůli službám v práci. Bylo vidět, že z přítomnosti dětí na 

bohoslužbě mají všichni radost. I naším dětem se tam líbí. Motivace jít na mši je o hodně větší.  

A jaké máte vize do budoucna, co se týče služby ve farnosti?  

Jrika: Já jsem se kdysi pokoušel o ministranty. Přijde mi, že tady ministranti spíše skomírají, chtělo by to podchytit, 

ale v současnosti na to nemám kapacitu. Já sám jsem ministroval od pěti let, tak mi to je blízké.  

A neuvažuješ nad tím, zapojit se do služby akolyty?   

Jirka: Nad tím jsem už vícekrát uvažoval. Ptal se na to i otec Slávek. Je fajn, že je v Šumperku akolytů tolik. Ale 

přijde mi, že by měli být duchovně vyspělí. A na to se zatím necítím. Možná někdy výhledově.   

Eva: Já asi nemám vůbec vize, žiju spíš ze dne na den. Mně by se líbilo, kdyby se nám ve farnosti povedlo uspořádat 

přednášky se zajímavými lidmi na aktuální témata. Za sebe budu v nejbližší době ráda, když zvládnu pokračovat 

v tom, co se mi daří dělat teď (kázání pro děti, náboženství, dětské stránky do časopisu, scholička a konzumace kafe 

ve farní kavárně). Myslím, že pro práci s dětmi jsem (bez vlastního přičinění) byla vybavena nejrůznějšími dary, a 

tak je fér a taky trochu povinnost, abych to využila. Mám takovou dětskou představu, vycházející z pohádky Tři 

veteráni, že až se jednou u té nebeské brány někdo tamní zeptá (stejně jako skřítci v pohádce): „Dali jsme vám 
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kamarádíčkové dary? Dali. A pročpak jsme vám dali dary? Inu proto, abyste měli radost, a dělali radost. A dělali jste 

ji?“  Tak abych v té chvíli mohla říct, že sice byla spousta chvil, kdy ne, ale přece jen pár těch, kdy se to povedlo.  

A co vy jako pár a příprava snoubeneckých párů?  

Eva: Jirka nechce, už jsme se o tom vícekrát bavili, ale nechce. Do budoucna to ale nevylučuju. 

Jirka: Prožili jsme spolu přípravu na manželství ve Fryštáku a příprava nebyla úplně taková, jak jsme nadšeně oče-

kávali… Připadlo mně, a nejen mně, že nekorespondovala s tím, co je pro snoubence aktuální, možná byla dobrá 

v devadesátých letech.  Ale od těch dob se toho mnoho změnilo. Nerad bych, aby třeba ti, co se připravují na man-

želství, odcházeli od nás s podobným pocitem.  

Co stmeluje váš manželský život? Že jste spolu těch deset krásných let vydrželi. Nejen přežili, ale i prožili. 

Jirka: To stíháme i prožívat?  😊 Když jsme stavěli, bylo to opravdu náročné. To byl masakr. Skoro vůbec jsme se 

neviděli, hned z práce jsem šel na stavbu, domů jsem se   vrátil se až v 11, kdy všichni spali. Ale to zná asi spousta 

lidí, kteří opravují barák… 

Eva: To byly děti ještě hodně malé a od té doby nesoudím žádnou maminku v žádné situaci.  

Myslím si, že velkou zásluhu na tom má vytrvalá modlitba našich rodičů a babiček. Až jednou nahlídnem, za co 

všechno jim vděčíme, stoupnou v našich očích ještě víc, než doteď.  V lidské rovině máme velkou výhodu v tom, že 

už jsme se skoro naučili brát se takoví, jací jsme. Jsou věci, které nám na druhém vadí, a je jich hodně. Ale respek-

tujeme sebe i svá rozhodnutí, byť u toho oba často velmi pomalu počítáme do deseti.  Dost otevřeně komunikujeme, 

ale samozřejmě je to pořád běh na dlouhou trať. Kolikrát je fakt až zábavný zjišťovat, jak může být stejná informace 

a situace naprosto jinak vnímána a pochopena každým z nás. Velká obrovská výhoda je, že se shodneme ve výchově.  

Jaký styl výchovy preferujete? 

Na vysoké jsem studovala výchovy všech směrů, to pravé jsem však obje-

vila až s dětmi. Částečně to vychází z principů Respektovat a být respek-

tován, trochu i z knihy AHA rodičovství. Ale hlavní gro jsme načerpali 

z přednášek Výchova nevýchovou. Spousta lidí si myslí, že je to výchova 

bez hranic, ale je to přesně naopak. Je to založeno na opravdovém respek-

tování, vycházení si vstříc a současně určování mantinelů, přes které už jít 

nelze. Funguje to nejen ve výchově, ale i ve vztahu mezi partnery a lidmi 

vůbec.  Někdo něco potřebuje, zeptá se, jak by to šlo udělat, aby to bylo 

přijatelné pro všechny zúčastněné, a tak dlouho hledáme cestu, až jsme 

všichni spokojení.  Nejde to vždycky hned, nejde to za každé situace a 

mnohdy je náročný než si věci vykomunikujeme, ale jde to. Děláme to od 

mala, děti jsou zvyklé, že se domluvíme. A udělají to ne proto, že jsme jim 

něco nařídili, ale proto, že se na tom s námi domluvili a je to tím pádem i 

jejich rozhodnutí. 

Máte nějaké vzory lidí, světců, kteří vás v životě inspirují? 

Eva: Já mám vzor moji mamku. Obdivuju její přístup k životu, k lidem, ke světu, k pánu Bohu. Hrozně moc toho ví, 

hrozně moc dobrýho dělá a nemá nejmenší potřebu to někde prezentovat a sklízet za to obdiv a ocenění. Jsem vděčná 

za náš vztah, můžu přijít kdykoli s čímkoli a buď najdu podporu a pochopení, nebo mi laskavě sdělí, že bych zaslou-

žila pár facek. A má pravdu. Je neskutečně sečtělá a ví, co kde vyšlo a co stojí za to si přečíst, poslechnout, vidět.  

Jirka: Vždy, když se vidím s otcem Markem Ženíškem, spadne mi brada. Jak dokáže oslovit obrovské spektrum lidí. 

Většinou, když známe dobrého člověka, osloví určitou skupinu. On ale oslovuje všechny. Neskutečně si ho vážím. 

Je hrozně upřímný a férový. Když se s tebou baví, máš pocit, že má o tebe opravdový zájem a tento pocit mají všichni, 

s kým se on baví. Takhle si představuji Dona Bosca. 

Rozloučíme se netradiční otázkou, která by mohla být zamyšlením i pro čtenáře. Jaké vlastnosti by měl mít 

současný křesťan? 

Jirka Aby byl autentický. A že by to nemělo být pravidlo pro pravidlo ve stylu, že se to musí udělat a dodržovat, 

protože se to řeklo v kostele. Je potřeba, aby to pravidlo přijal za své a žil jím.  Pokud to žiješ, tak to funguje. 

Eva: Já bych to řekla podobně. Myslím, že by měl být v první řadě normální, aby byl přijatelný pro společnost. 

Upřímný, pokorný, ale zdravě sebevědomý, s vlastnostmi a povahovými prvky všeho druhu, protože každému sedí 

něco jiného a každého osloví něco jiného.  

 
za rozhovor děkuje Lenka Špatná 
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Slezské alžbětinky 
 

Dne 11. června 2022 se v katedrále ve Wrocławi uskuteční slavnost, při které bude blahořečeno, a tak nám předsta-

veno jako příklad, deset mučednic z Kongregace sester sv. Alžběty z oblasti Nysy. Všechny zahynuly rukou sovětských 

vojáků v rozmezí února až května 1945 při hájení své čistoty či životů druhých lidí. V čele skupiny desíti alžbětinských 

mučednic stojí nejmladší z nich – 29letá Maria Paschalis Jahn, o které jste si mohli přečíst již v minulém čísle 

Tam&Tamu. 

 

Kongregace sester sv. Alžběty byla založena v r. 1842 ve slezské Nyse. Podstatným rysem jejich spirituality 

je již od samého počátku úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a k eucharistii, z níž čerpají sílu pro službu druhým. 

Původním záměrem zakladatelek bylo pečovat o nemocné v jejich vlastních domovech, protože mnoho především 

chudých nemocných v tehdejším Slezsku, kdy řádily epidemie cholery a tyfu, nemohlo být přijato do žádného špitálu. 

V současnosti působí také v nemocnicích, domovech pro seniory, v dětských domovech, v zařízeních pro postižené 

lidi, nadále provozují terénní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, ale působí také v hospicích, školách a školkách, 

ve farnostech i na misiích. Kromě šesti provincií v Polsku existují řeholní domy v Německu, Švédsku, Dánsku, Nor-

sku, Rusku a na Sibiři, Litvě, Ukrajině, Gruzii, Kazachstánu, Itálii, Izraeli, Brazílii, Bolívii, Paraguayi a také v České 

Republice (v Ostravě), kde sestry působí od r. 1878. 

Na počátku roku 1945 vstoupila Rudá armáda do Polska a působila lidem ve Slezsku mnohá utrpení. Sestry 

sv. Alžběty zažívaly bolestné dilema. Některé se v obavách před postupujícími vojáky rozhodly zachránit útěkem a 

vzaly s sebou i ty, kteří jim byli svěřeni do péče. Jiné zůstaly navzdory nebezpečí se svými žáky, sirotky či vážně 

nemocnými, kteří neměli oporu a pomoc své rodiny, aby jim nabídly útěchu a útočiště. Sestry jako způsob ochrany 

často používaly místo řeholního hábitu civilní oděv, přesto nebyly uchráněny před násilím, znásilňováním a vraždě-

ním. Jejich odpor vůči útočníkům byl bezvýsledný. Zaplatily nejvyšší cenu za svou obětavost, nasazení, odvahu a 

víru. Dostupné prameny uvádějí, že obětí násilí z rukou vojáků Rudé armády se stalo ve Slezsku zhruba tisíc žen a 

dívek, z toho asi sto náleželo ke Kongregaci sester sv. Alžběty. Zemřely za různých okolností, nejčastěji při hájení 

vlastní čistoty či obraně života jiných lidí, zvláště mladých žen a dívek. Je také potřeba zmínit, že sestry mnoho 

vytrpěly i po kapitulaci Třetí říše a skončení 2. světové války. 

„Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.“ 

(J 12, 24) V okamžiku smrti se ukáže pravda o nás, proto je důležité připravovat se na ni celým svým životem. Sestry 

se na tuto rozhodující chvíli připravovaly věrným plněním řeholních a každodenních závazků a obětavým konáním 

skutků milosrdenství. V plánech Boží Prozřetelnosti byly vyvoleny k tomu, aby přinesly oběť života. Strach, nejistota 

a utrpení vystavily zkoušce jejich víru, naději i lásku, ale ony obstály. 

Navzdory dlouhé době, která uplynula od těchto událostí, a nepříznivým politickým okolnostem v období 

reálného socialismu u nás i v Polsku vzpomínka na jejich mimořádné hrdinství přetrvala. Všechny sestry byly od 

okamžiku smrti vnímány jako mučednice. Svědčí o tom slova matky generální představené M. Mathildis Küttnerové, 

která v r. 1946 v dopise adresovaném všem alžbětinkám napsala: „Rok 1945 dozajista uspíšil naše zrání o celá léta, 

obdařil nás spoustou zvláštních milostí, nás i celou naší Kongregaci. Co do utrpení se jednalo o nejhorší rok od jejího 

založení. Boží milost se s našimi sestrami v tom těžkém utrpení snoubila tak silně, až se staly hrdinkami oběti lásky 

k bližnímu a mučednicemi.“ 

Podklady pro beatifikaci slezských mučednic začala sbírat již v devadesátých letech s. M. Margarita Cebula 

CSSE, která od roku 1983 pracuje jako postulátorka v kauzách blahořečení v několika různých případech, týkajících 

se Sester sv. Alžběty (nejvýznamnější z nich byla první představená a spoluzakladatelka kongregace bl. Maria Luisa 

Merkert). 

Do beatifikačního procesu, který má na starosti s. Miriam Zając, bylo zahrnuto deset řeholnic z Kongregace 

sester svaté Alžběty v oblasti Nysy. Samotný proces byl zahájen v pátek 25. listopadu 2011 v katedrále sv. Jana 

Křtitele ve Wrocławi arcibiskupem Marianem Gołebiewskim. Do roku 2015 speciální diecézní tribunál shromažďo-

val a zkoumal dokumenty, doklady svatosti života a okolnosti umučení sester. Věřící byli vyzváni, aby se k nim 

modlili se svými úmysly a vytvářeli tak příležitost k zázračnému konání. Dne 19. června 2021 papež František po-

depsal dekret o tom, že Maria Paschalis a jejích devět spolusester zemřely „in odium fidei“ (z nenávisti k víře), čímž 

se uvolnila cesta k jejich beatifikaci, která proběhne 11. června 2022. 

Sestry jsou nám vzorem ve věrnosti lásce navzdory bolesti, vzorem pro odvahu převzít zodpovědnost, i když 

je to nebezpečné; ukazují nám model svobody, který nemůže být přemožen zastrašováním, a ukazují směr každému, 

kdo hledá hodnotu a smysl života. 

 

 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 



 
 

Tam&Tam – číslo 6, ročník 13, červen 2022  strana 11 

 

Maria Edelburgis (Juliana) Kubitzki 

(* 9. února 1905 Dąbrówka Górna – † 20. února 1945 Żary) 

 

 Sestra Edelburgis vstoupila k alžbětinkám ve věku 24 let, o sedm let později (29. 

června 1936) složila věčné sliby. V Kongregaci se věnovala domácí ošetřovatelské péči, 

nejprve ve Wrocławi, potom ve vesničce Żary, kde ji zastihl vpád Rudé armády.  

Když její vítězně postupující oddíly obsadily město, vyhnaly alžbětinky z jejich 

kláštera. Ty následně našly útočiště na faře, spolu s dalšími lidmi, kteří jim byli svěřeni 

do péče. V noci ze 17. na 18. února odvlekli rudoarmějci násilím tři řeholnice a několik 

děvčat a následně je brutálně znásilnili. Sestra Edelburgis tehdy prohlásila: „Déle už to v 

žádném případě nesnesu, i kdybych měla zemřít.“   

Dne 20. února vtrhli vojáci do místnosti, kde byly sestry spolu s několika starými 

lidmi. Vyzvali s. Edelburgis, aby je následovala, ale ona odmítla. Jednoho vojáka její 

odpor rozzuřil natolik, že jí začal vyhrožovat zastřelením. S. Edelburgis mu bez váhání odpověděla: „Jestli chceš, 

střílej!“ Několikrát jí namířil zbraní k hlavě, ale ona neustoupila. Poté přistoupil blíž a vystřelil. Sestře se vydral 

z hrudi krátký povzdech, načež ztratila vědomí. Po přijetí svátosti nemocných vydechla naposledy. 

Tělo zastřelené řeholnice leželo v pokoji tři dny, aby se tak předešlo dalšímu zneuctění ze strany vojáků. 

Pochována byla naproti hlavnímu portálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Żarech. Na jejím hrobě sestry zasadily 

červené květiny jako symbol jejího mučednictví. 

 

Blahoslavená sestro Edelburgis, růže moudrosti, nauč nás správně rozlišovat dobro a zlo a s rozhodností jít za tím, 

co je správné. 

 

Maria Rosaria (Elfrieda) Schilling 

(* 5. května 1908 Wrocław – † 23. února 1945 Nowogrodziec) 

 

Obětí surového násilí se stala také sestra Rosaria. Narodila se v protestantské 

rodině. Vyučila se v nyské rodinné škole vedené sestrami sv. Alžběty a po konverzi ke 

katolicismu se ve svých 20 letech stala jednou z nich. Po věčných slibech (29. července 

1935) vystřídala několik domů kongregace, v nichž plnila rozličné úkoly v pastoraci a 

administrativě. Když působila v klášteře v Nowogrodzci, dorazila dne 18. února 1945 

do města Rudá armáda. Z důvodu bezpečnosti se s. Rosaria spolu s ostatními spolus-

estrami schovala v protileteckém krytu. 

Pozdě večer 22. února vtrhla do krytu trojice vojáků a na rozkaz velitele od-

vlekli s. Rosarii na velitelství. Kolem půlnoci se s. Rosarie vrátila zpět do krytu, vy-

čerpaná, vážně zraněná, krvácející na hlavě i z dalších ran, v roztrhaném hábitu. Ocitla 

se na pokraji smrti, nicméně její stav se později natolik stabilizoval, že stihla sestrám 

sdělit, co ji potkalo: po několik hodin byla opakovaně znásilňována asi třiceti rozzu-

řenými vojáky. 

Nazítří nařídil velitel řeholnicím, aby se s výjimkou s. Rosarie odebraly na velitelství. Ta však, navzdory 

povážlivé ztrátě sil, aby se vyhnula dalšímu znásilňování, šla s ostatními. Když ji rozzuřený velitel uviděl, dvakrát 

na ni vystřelil. Po prvním výstřelu ještě stihla zašeptat:„Ježíši! Maria!“ Další rána již byla smrtelná. Tělo neohrožené 

alžbětinky bylo uloženo do hrobu na farním hřbitově v Nowogrodzci. 

 

Blahoslavená sestro Rosarie, rudá růže vytrvalosti, nauč nás, abychom byly věrné v dobrém i tam, kde se to zdá z 

lidského pohledu nemožné a nesmyslné.  

 

Maria Adela (Klara) Schramm 

(* 3. června 1885 Łączna – † 25. února 1945 Godzieszów) 

 

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ 

 (Mt 25,40) 

S. Adela byla do řeholní rodiny sester sv. Alžběty přijata v roce 1912 a věčné 

sliby složila 29. června 1924. Sloužila v Ramułtowicích, Sklářské Porubě, Valbřichu-

Sobięcině a Godzieszówě, kde zastávala post představené tamní komunity sester. Při 

evakuaci vesnice Godzieszów se sestra Adela dobrovolně a s plným vědomím rozhodla 

zůstat na místní faře a pečovat o staré ženy, které měla na starosti a které nebyly kvůli 

svému věku a špatnému zdravotnímu stavu schopné odejít.  
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Dne 20. února 1945 obsadily vesnici sovětské jednotky, ničíce vše, co jim přišlo pod ruku, a s obzvláštní 

krutostí týrající zejména mladé ženy a dívky. S. Adela ženám pomáhala, jak jen mohla. Spolu s několika dalšími 

osobami se ukryla na farmě u Marie a Pavla Baumových. Dne 25. února 1945 vrazili vojáci dovnitř. Sestra Adela 

byla při obraně Bohu slibované čistoty a svých svěřenců zastřelena, spolu s ní i majitelé farmy a další osoby, které 

se zde ukrývaly. Všichni našli poslední místo svého odpočinku v Godzieszówě na pozemku patřícím k farmě, v jámě 

vytvořené zásahem letecké pumy. Na tomto místě byla umístěna tabulka připomínající jejich smrt. 

 

Blahoslavená sestro Adelo, růže odhodlanosti, nauč nás, abychom následovali Boží vůli vytrvale a hledali cesty, 

které povedou nás i druhé k věčnému cíli. 

 

Maria Sabina (Anna Jadwiga) Thienel 

(* 24. září 1909 Rudziczka – † 1. března 1945 Lubáň) 

 

S. Sabina vstoupila k alžbětinkám v roce 1933 a věčné sliby složila 31. července 

1940. V domě sv. Mikuláše ve Wrocławi ošetřovala staré a nemocné lidi, v roce 1944 byla 

kvůli bezpečnosti poslána do Lubáně, kde sestry alžbětinky provozovaly ambulantní a ošet-

řovatelskou praxi.  

Dne 28. února 1945 se města zmocnila Rudá armáda. Asi 150 ruských vojáků si 

zabralo klášter sester pro své potřeby. Sestry ani jejich svěřenci nesměli opouštět budovu, 

stali se terčem šikanování, ponižování a znásilňování. Sestra Sabina byla na pokoji spolu 

s dalšími 50 lidmi. V ten večer přišel jeden z rudoarmějců k s. Sabině, prudce s ní třásl a 

poručil jí, aby se mu podřídila. Navzdory strachu, který cítila, svírala s. Sabina pevně kříž 

ve svých rukou a hlasitě volala na pomoc Pannu Marii: „Svatá Matko Boží, ochraňuj mé 

panenství, dovol mi, abych zemřela jako panna!“ Agresor ji pustil a šel hledat jinou oběť.  

Následujícího dne, když se spolu s ostatními sestrami modlila, zopakovala s. Sabina svou prosbu k Matce 

Boží, aby mohla umřít jako panna. V tu chvíli se ozval výstřel a z vedlejšího pokoje prolétla skrz dveře střela, která 

sestru Sabinu zasáhla přímo do srdce. Byla na místě mrtvá. Nikdo si neuměl vysvětlit tento neočekávaný výstřel. 

Sestry byly přesvědčeny, že Panna Maria vyslyšela modlitbu sestry Sabiny. Její tělo leží na katolickém hřbitově v 

Lubáni. 

 

Blahoslavená sestro Sabino, růže zbožnosti, nauč nás pravé důvěře v Boží vedení v každé chvíli našeho života. 

 

Maria Melusja (Marta) Rybka 

(* 11. července 1905 Pawłow – † 24. března 1945 Nysa) 

 

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život.“ (J 15,13) 

 

Krom obav o vlastní životy a panenství bránily sestry taktéž důstojnost jiných 

žen, řeholnic a děvčat. Sestra Melusja vstoupila k sestrám sv. Alžběty v roce 1927, 

věčné sliby složila 31. července 1934. Řeholní život strávila v domě sv. Jiří v Nyse, 

kde pracovala v zahradě, pekárně a hospodářství. Během války ošetřovala staré a ne-

mocné osoby a starala se o 

mladé dívky – učenky rodinné školy.  

Když 24. března 1945 vstoupila sovětská vojska do Nysy, našla s. Melusja 

úkryt v suterénu domu sv. Jiří spolu s dalšími více než 30 lidmi, zejména dívkami z ro-

dinné školy.  

Odpoledne téhož dne se objevil v domě sovětský voják a chtěl si odvést jednu z dívek. S. Melusja se statečně posta-

vila před dívku a doufala, že se děvčeti podaří uniknout. Rozzuřený rudoarmějec odešel. Po chvíli se vrátil se svým 

kamarádem a odvedli s. Melusji ještě s jinou řeholní sestrou do přízemí domu. Sestry, vědomy si nebezpečí, obnovily 

své řeholní sliby a modlily se za šťastnou smrt. Lidé v suterénu slyšeli zvuky zápasu a pak střelbu. Po dvou dnech 

našli tělo s. Melusji v kaluži krve, s rukama široce rozhozenýma a hlavou provrtanou kulkami. 

 Vojáci hned po činu uprchli, ale ještě stihli dům zapálit. Oheň se však zastavil před pokojem, ve kterém stále 

leželo mrtvé tělo s. Melusji. Podle svědků uchránila s. Melusja dům před úplným shořením. Je pochována spolu 

s dalšími ženami v klášterní zahradě na Slovanské ulici v Nyse. 

 

Blahoslavená sestro Melusje, růže umírněnosti, pomáhej nám zodpovědně přistupovat k našim bližním, pomáhej nám 

zhášet ohně nesvornosti, které ničí naše vzájemné vztahy. 
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Maria Sapientia (Lucja) Heymann 

(* 19. dubna 1875 Lubiesz – † 24. března 1945 Nysa) 

 

Sestra Sapientia vstoupila k alžbětinkám v roce 1894, věčné sliby složila 2. čer-

vence 1906. Působila jako ošetřovatelka v Hamburku a posléze v Nyse. Vpád Rudé ar-

mády do Nysy prohloubil atmosféru strachu a nejistoty. Sestře Sapientii bylo v tu dobu 

70 let a spolu s dalšími 139 řeholnicemi žila v Domě sv. Alžběty pro emeritní sestry.  

Dne 24. března 1945 se sestry shromáždily na rozkaz vojáků v refektáři. Jeden z 

rudoarmějců přistoupil k mladé řeholnici a chtěl ji násilím odvléct. Sestra Sapientia, která 

stála poblíž, ho prosila, aby si svůj úmysl rozmyslel: „Ne, prosím tě, ne!“ Voják se k ní 

otočil, přiložil jí pistoli ke spánku a vystřelil.  

Její tělesné pozůstatky leží ve společném hrobě v klášterní zahradě Domu sv. 

Alžběty na Slovanské ulici v Nyse. 

 

Blahoslavená sestro Sapientie, růže obětavosti, nauč nás opravdové laskavosti vůči všem, které nám Pán svěřil. 

 

Maria Adelheidis (Jadwiga) Topfer 

(* 26. srpna 1887 Nysa – † 24. března 1945 Nysa) 

 

Další obětí brutality sovětských vojáků se stala s. Adelheidis. Tato rodačka 

z Nysy vstoupila do kongregace spolu se svou rodnou sestrou v roce 1907, věčné sliby 

složila 28. července 1919. Toužila být misionářkou, zemřít jako mučednice. Oplývala 

výtečnými pedagogickými schopnostmi, dlouhá léta byla učitelkou a ředitelkou na ro-

dinné škole (zároveň i škole ručních prací) ve městě Koźle a od roku 1942 v klášterní 

škole sv. Jiří v Nyse.  

V roce 1943 byla poslána do Domu sv. Notburgy. Poté co Nysu obsadila sovětská 

vojska, některé rodiny se rozhodly pro útěk z města. Nemocní a staří členové těchto rodin 

byli příliš slabí, než aby mohli také utéci. Hledali tedy azyl u sester. S. Adelheidis zůstala 

s nimi. Navzdory mimořádně obtížným podmínkám s ubytováním našla vždy místo i pomoc pro potřebné, ke kaž-

dému přistupovala s láskou a pochopením. Byla milujícím srdcem a duší toho domu.  

Dne 24. března 1945 se s. Adelheidis spolu s dalšími lidmi nacházela v jídelně, když náhle vstoupil ruský 

důstojník. Demonstrativně ukazoval na svou zakrvácenou ruku a zeptal se, kdo odtud vystřelil. Protože samozřejmě 

v místnosti nikdo střelnou zbraň neměl, všichni jednohlasně popírali jakoukoli střelbu. Důstojník však bez váhání 

zastřelil s. Adelheidis a její spolusestru. Jejich těla spočinula na Jeruzalémském hřbitově v Nyse. 

 

Blahoslavená sestro Adelheidis, růže nezištnosti, nauč nás moudrému soucítění s těmi, kteří se mýlí, i s těmi, kteří 

nám ubližují. 

 

Maria Felicitas (Anna) Ellmerer 

(* 12. května 1889 Grafing – † 25. března 1945 Nysa) 

 

S. Felicitas se narodila v Grafingu u Mnichova. K alžbětinkám vstoupila v roce 

1911, v červenci 1923 složila ve Wrocławi věčné sliby. Působila jako učitelka a vycho-

vatelka v Düsseldorfu, Kupu a nakonec v Nyse. 

Když vojáci Rudé armády obsadili Dům sv. Alžběty, neustále obtěžovali sestry, 

které kvůli tomu prožívaly nepřetržité hodiny strachu a hrůzy. Na jejich hrubé chování 

reagovala matka představená prosbou, aby nechali sestry na pokoji. Jeden z vojáků ji vzá-

pětí několikrát a se stále větší silou udeřil pažbou pušky, čímž jí přivodil ztrátu vědomí.  

S. Felicitas přiběhla, aby matce představené pomohla. Voják toho chtěl využít a 

pokusil se ji odtáhnout někam do ústraní. S. Felicitas se bránila, takže voják vystřelil pro 

výstrahu do vzduchu. Sestra se statečně postavila ke zdi, roztáhla ruce tak, že připomínala 

znamení kříže, a hlasitě zvolala: „Ať žije Kristus Kr(ál)!“ Poslední slovo jí přervala v půli smrtící střela. Rozběsněný 

útočník poté svými těžkými botami skákal po její hlavě a hrudi, dokud nevydechla naposled. Tělesná schránka za-

střelené řeholnice byla uložena do půdy klášterní zahrady domu sv. Alžběty na Slovanské ulici v Nyse. 

 

Blahoslavená sestro Felicitas, růže horlivosti, uč nás, jak můžeme v šedi všedních dnů plnit své povinnosti v radostné 

oddanosti Kristu. 
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Maria Acutina (Helena) Goldberg 

(* 6. července 1882 Dłużek – † 2. května1945 Krzydlina Mała) 

 

S. Acutina se narodila v oblasti Varmie, v severovýchodním Polsku. Do kon-

gregace vstoupila v r. 1905. Po věčných slibech skládaných 25. července 1917 sloužila 

dlouhá léta jako ošetřovatelka ve vodoléčebném sanatoriu ve Wleni, poté působila v domě 

pro přestárlé kněze v Nyse a od roku 1941 v sirotčinci v Lubiążi, kde pečovala o děti, které 

přišli během války o své rodiče.  

Sestra Acutina měla na starosti dospívající dívky. Když do města vstoupila dne 

26. ledna 1945 Rudá armáda, bděla s. Acutina, dobře obeznámena s bestiálním počínáním 

vojáků, nad bezpečností svých svěřenkyň. Dne 2. května prchala se svými děvčaty do ve-

dlejší vesnice Krzydlina Wielka, když na ulici narazily na skupinu sovětských vojáků. 

Vidouce mladé dívky, vojáci se zastavili s úmyslem je znásilnit. S. Acutina bránila dívky 

vlastním tělem, takže se k nim vojáci nemohli dostat. Během tohoto zápasu vytáhl velící 

důstojník z pouzdra pistoli a s výsměšným úšklebkem vystřelil na s. Acutinu. Vojáci pak se smíchem odešli.  

Místní obyvatelé pomohli dívkám naložit mrtvé tělo s. Acutiny do vlaku a převézt do obce Krzydlina Mała, 

kde bylo uloženo na farním hřbitově. 

Blahoslavená sestro Acutino, růže prozíravá, nauč nás pravé mateřské lásce, která umí chránit rozvíjející se květ 

nevinnosti a čistoty v našem vlastním srdci i v srdcích našich bližních. 

 

 

Sestry sv. Alžběty uchovávají ve svém mateřinci v Nyse na ulici 

Sobieského zvláštní relikvii. Je to mešní kalich, který byl až do prvních 

týdnů roku 1945 používán při slavení mešní oběti v kapli Nejsvětějšího 

Srdce Páně v domě sv. Alžběty v Nyse na Slovanské ulici. 

Nazývají ho „kalich utrpení“, protože tato bohoslužebná nádoba se 

na konci války stala svědkem a součástí rouhavého zneuctění. Když ruští 

„osvoboditelé“ vpadli do kláštera, vyhnali sestry i všechny přítomné do 

sklepa. Klášter, včetně kaple a sakristie prohledali a vyrabovali. Tento „ka-

lich utrpení“ je provokoval, protože pochopili, že má pro sestry hlubší hod-

notu, nejedná se jen o obyčejnou nádobu, ale o symbol toho, co jim je nade 

vše svaté. 

Proto ho tehdy ruští vojáci znesvětili – použili ho jako nádobu na 

jídlo a pití, pak si z něj udělali hračku, terč, na který stříleli a provrtali ho 

kulkami. Nakonec ho zkroutili a pohodili. 

Znesvěcený svědek toho, co dokáže lidská zloba, byl později na-

lezen a sestry ho v úctě uchovaly, pokřivenou nohu narovnaly. Dnes je 

s velkou úctou přechováván v klášteře alžbětinek jako symbol utrpení a 

hrůzy oněch těžkých dní, kdy se nenávist vojáků střetla s láskou sester k 

jejich Božskému Ženichovi. Raději podstoupily mučednickou smrt, než 

aby zradily Ježíše. „Kalich utrpení“ uchránil od zapomnění jejich mučed-

nickou smrt a pro příští pokolení zůstane symbolem hrdinného zápasu ses-

ter sv. Alžběty o zachování věrnosti Bohu. Tento kalich je dnes viditelnou 

připomínkou našich nových blahoslavených. 

 

 

Modlitba o potřebné milosti 

 

Pane Ježíši Kriste Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý, Ty jsi posilnil sestru Marii Paschalis a její družky, aby obětovaly 

své životy. Prolitím krve hájily svou panenskou věrnost Tobě, ženskou důstojnost a plnily skutky milosrdenství. Tvá 

církev je poctila chválou oltáře a tím ukázala jejich svědectví dnešním věřícím. Kéž nás příklad jejich života povzbudí 

k velkorysé službě bližním a k horlivému plnění Tvých přikázání. Pokud se to shoduje s Tvou vůlí, uděl mi na jejich 

přímluvu milost……, o kterou s důvěrou prosím; který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen. 

 

s. M. Diana Eliška Kopřivová OP 

Anička Rozsívalová 
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Odkud vyrůstá Bílá růže – doslov 
 

Nemohu říct, že jsem o ní nevěděla. Ale teprve když mi ji krátce po 24. únoru otec Slávek připomenul, došlo 

mi, jak málo ji znám. A že je to vlastně velká škoda. Máme tady na dosah ruky hrob někoho, koho církev staví na 

oltář, mezi námi bydlí světice. A tak jsem udělala první krok. 

Na Bílou sobotu jsme s Aničkou navštívily sobotínský hřbitov, pak i štětínovskou školu, a potom jsme šly 

dál po stopách Bílé růže ze Sobotína. Materiálů, které mi byly dostupné, nebylo mnoho, drtivou většinu z nich nám 

zpřístupnila Anička v minulém čísle tohoto časopisu, ale jednotlivé střípky informací do sebe stále lépe zapadaly. 

Náležím Kristu! To byla věta, se kterou se sestra Marie Paschalis postavila tváří v tvář smrti. Poslední slova. 

Ale byla to i první slova, která napsala v dopise svým rodičům krátce po přijetí do noviciátu. Nyní náležím Kristu. 

To byl její program, to byla její touha. A touto touhou žila. Čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. 

Ptala jsem se: Odkud tato Bílá růže vyrostla? Nespadla z nebe, ne, vyrostla z kořenů. Jaké kořeny to jsou? Touha 

zasvětit se Bohu, hluboký osobní vztah s Ježíšem, odhodlání sloužit Kristu v druhých.  

Je tu ale také duchovní zázemí, svědectví 

odhodlanosti a tvořivosti společenství sester, do ně-

hož vstoupila. Čtyři mladé odvážné ženy se roz-

hodly odpovědět na palčivou potřebu doby. Ve 

Slezsku, zmítaném epidemiemi tyfu a cholery, 

praskají ve švech nemocnice a špitály. Přijímáni 

jsou především ti bohatí. Ale kdo pomůže chudým? 

Maria Merkert, její rodná sestra a další dvě přítel-

kyně, obcházejí příbytky chudých nemocných, 

ošetřují je, bdí u jejich lůžek. Nechtějí to však dělat 

samy za sebe, chtějí sloužit jménem církve, chtějí 

požehnání, posvěcení, chtějí založit řeholní spole-

čenství. Biskup je posílá do noviciátu pražských 

boromejek. Už tam zůstanou? Ne, svatá tvrdohla-

vost je žene zpět do Nysy, kde zaslechly Boží vo-

lání. A o milost příslušnosti k řeholní družině se 

chtějí dělit s mnohými. Téměř mi vyrazilo dech, 

když jsem se dověděla, že podle tehdejších práv-

ních předpisů nebylo možné, aby do řehole vstoupila dívka s nemanželským původem nebo služebná. První překážka 

se řešila právním úkonem legitimizace, tu druhou se rozhodly šedé alžbětinky řešit šalomounsky. Založily v Nyse 

Dům sv. Notburgy, kde probíhaly rekvalifikační kurzy pro služebné. Po absolvování už tyto dívky měly novou pro-

fesi, byly to švadleny, kuchařky apod., a mohly tudíž být přijaty do kláštera. 

To vše jsme se dozvěděly jedné pěkné květnové soboty, kdy 

jsme s Aničkou opět nasedly do auta a vydaly se po stopách Bílé 

růže. Cesta nás přivedla do malebného slezského města Nysa, 

k bráně mateřince Kongregace sester svaté Alžběty – kdysi si daly 

do názvu slovo „šedé“, ale to, co jsme zažily, bylo barevnější, než 

jsme čekaly. 

Sestra vrátná nás uvedla do hovorny a nechala nás čekat velmi dlou-

hých pět minut. Pak do dveří vstoupila s. Margarita Cebula, sestra, 

která již téměř 40 let pracuje jako postulátorka několika různých be-

atifikačních procesů, které se týkají jejího společenství. První alžbě-

tinka, kterou s. Margarita pomohla „postavit na oltář“, byla spoluza-

kladatelka a první generální představená, matka Maria Luisa Mer-

kert. Nyní pracuje na procesu její vrstevnice a spoluzakladatelky 

kongregace, sestry Františky Werner.  

Neustále jsme se s Aničkou vracely k našim „Růžím“, mu-

čednicím roku 1945, jejichž životy s. Margarita také mnoho let stu-

dovala, dohledávala v archivech potřebné dokumenty. Vyprávěla 

nám o svých návštěvách šumperského archivu, několika archivů 

v Olomouci, o lidech ochotných i bázlivých, na které u nás narazila. 

Ona zase naopak byla tak přeplněná myšlenkami na zakladatelky 

kongregace, že její vyprávění stále znovu sklouzávalo k nim. Ke ko-

řenům naší Bílé růže – a my jsme přece přijely hledat tyto kořeny. 
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Ale i my jsme byly vytrvalé, s. Margarita nás po důkladné prohlídce celého kláštera zavedla i do své pracovny, kde 

měla pečlivě srovnané cenné dokumenty. Směly jsme si prohlédnout originály pohlednic a přepisy několika dopisů, 

které s. Paschalis posílala svým rodičům. 

A rozumělo se samo sebou, že jsme naložily naši hostitelku, kterou 

zrovna bolelo koleno, do auta a ona s námi jela navštívit druhý kláš-

ter alžbětinek v Nyse. Dům sv. Alžběty pro emeritní sestry a dům sv. 

Notburgy stojí bok po boku na druhém břehu řeky, tedy v té čtvrti, 

která byla Rudou armádou „osvobozena“ jako první. Zde v klášterní 

zahradě odpočívá osm sester a čtyři jiné ženy, které byly v té době u 

sester. Tři z nich najdeme na seznamu blahořečených, sestry Melusii, 

Sapientii a Felicitas. Sestry Theodora a Longina byly nalezeny 

v květnu roku 1945 znásilněné a zavražděné, svázané zády k sobě – 

a mezi nimi byl samopal – na břehu řeky, do které vojáci jejich těla 

vhodili. 

Na keři hned vedle hrobu rozkvetly dvě bílé růže. Do Nysy jsme 

s Aničkou vezly jednu bílou růži jako dar sestrám, nyní jsme si od-

vážely dvě, jako dar sester pro nás. Takto se množí dobro… 

Když jsme si v dubnu s Aničkou povídaly o naší sestře Ja-

hnové, probíraly jsme také otázku její národnosti. Pro nás, tady na 

Moravě, je úsměvné, že pro Poláky je vše za jejich hranicemi už 

„Czechy“, proto nazývali naši sobotínskou Růži „Bílá růže z Čech“. 

Ale ona doma s rodiči mluvila německy. Tak jak to vlastně bylo? I 

na to jsme se naší hostitelky a ochotné učitelky zeptaly. Neurazila se, 

jen vlastně chvíli nevěděla, jak odpovědět. Vždyť ony všechny – i ty, 

které měly příjmení německé a mluvily doma německy, i ty s pol-

ským příjmením, z vesnic, kde se mluvilo více polsky, všechny byly prostě Slezanky. A Slezané byli vždycky trochu 

samorostlí, většina z nich rozuměla jak německy, tak polsky. Oblast Dolního Slezska vlastně až do konce II. světové 

války patřila k Německé říši. Územně tedy náleželi ke státu, jehož vůdce válku rozpoutal. Když sem „osvoboditelé“ 

vtrhli, jaké asi měli úmysly? Jistě chtěli zneškodnit nepřítele.  

Ale týkalo se to i civilistů, žen a dětí? Nehrála tady roli touha po pomstě? Nebo chtěli nepřátelský národ 

pokořit tím, že znesvětí to, co je mu nejvíce svaté? Ano, většina našich mučednic mluvila ve svých rodinách a ko-

munitách německy, ale jaká to byla slova? Neprovokovalo k násilí právě to, že sestry se modlily i za své nepřátele? 

Proč brutalita tohoto boje dopadla zvlášť tvrdě právě na řeholní sestry? Nepřítel tehdy stejně jako v současnosti má 

spadeno na to nejkrásnější, nejčistší a nejsvětější. Znásilňuje, snad i plánovitě – i to je projevem jeho agrese. Jeho 

oběťmi jsou nejen mladé dívky, ale i nezletilé a řeholnice. Vždycky je to tragédie. Řeholní sestry patří Kristu a násilí 

na nich je tedy i znesvěcením. Proto bylo zcela pochopitelné, že naše Bílá růže i její družky v obraně svého panenství 

položily život. Nebránily sebe, ale Ježíšovo „vlastnictví“, a jejich oběť přirozeně vytryskla z hlubokého zakořenění 

do Kristovy lásky. Řeholnice, znásilněné na konci války ve Slezsku, i mnohé jiné dříve i později na mnoha místech 

světa, přece zůstávají Kristovými pannami, protože nejde především o anatomický stav, ale o stav ducha a motivaci. 

Svou vůlí zůstaly Pánu věrné, jejich duše zůstala panenská navzdory nepřátelskému útoku, byly ochotné raději položit 

život než se vzdát věrnosti. 

Proč se to děje stále znovu? Co je na nás, ženách Bohu 

zasvěcených, a na ženách vůbec stále tak provokuje? Je to svo-

boda. Svoboda, kterou nám nikdo nemůže vzít, svoboda, která 

se projevuje navzdory slabosti, svoboda, s jakou jdeme za Bo-

žím voláním, s jakou hledáme cesty tam, kde nám lidské síly 

nestačí a nepřátelé znovu a znovu kladou překážky. 

Z každého kořene může vyrůst něco krásného. Každý 

z nás je stvořen k tomu, aby vykvetl. Každý květ je tu proto, 

aby vydal plod. Máme zodpovědnost za to, co z nás, jako z ko-

řenů, vyroste. Máme zodpovědnost za to, jestli (a jak) kveteme 

a neseme plody… 

Správný turista se nikdy nevrací stejnou cestou. Ta 

zpáteční vedla jinudy, byla rovněž velmi zajímavá. Ale to už 

je jiný příběh, snad se mi také podaří ho sepsat a nabídnout 

našim čtenářům. 

s. M. Diana Eliška Kopřivová OP 
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PUTOVNÍ NAUČNÁ HRA: „Bílá růže z Čech“ – PRO MALÉ I VELKÉ 
  
V rámci příprav a oslav beatifikace sestry Marie Paschalis Jahn, která je pohřbena na sobotínském hřbitově, Vás 

Římskokatolická farnost v Sobotíně srdečně zve na putovní naučnou hru. Hra je určena pro rodiny s dětmi, i pro 

jednotlivce, bude vyvěšena v rámci jednotlivých stanovišť na území obce Sobotín v termínu od 1.6 do 3.7. 2022.  

Seznámíte se v ní s životem s. Marie Paschalis, pro starší nabídne mnohá zamyšlení, pro mladší hravé úkoly na 

každém stanovišti a luštění slov do tajenky. Nechybí ani malá odměna v cíli :-). Plánek trasy obdržíte na startu – tj. 

v předsíni kostela sv. Vavřince v Sobotíně.  

Těšíme se na Vaši účast! 
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Postní almužna 2022 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní 

Postní almužny svým odřeknutím si věcí pro 

někoho potřebného. V následující tabulce na-

jdete přehled výsledků dle farností. 

Z Postní almužny 2021 jsme díky Vám mohli 

poskytnout podporu rodinám, osamělým 

matkám, rodinám s postiženými dětmi a 

jednotlivcům v tíživé a mimořádné finanční 

tísni. 

Snažíme se, aby tyto finanční prostředky byly 

využity ve farnostech. Obracíme se na vás 

s prosbou, pokud víte o někom ve Vaší far-

nosti, kdo se ocitl v mimořádné tíživé fi-

nanční tísni a potřebuje pomoc, abyste kon-

taktovali Vašeho kněze nebo informaci pře-

dali přímo nám na Charitu Šumperk. 

Pán Bůh zaplať. 

Jana A. Nováková, Michaela Stuchlá 

 

 

Farnost (resp. obec) Výtěžek 

Bludov 4 051,- 

Bohdíkov 1 150,- 

Bohutín 490,- 

Bratrušov 3 500,-  

Dolní Studénky 2 838,- 

Hanušovice 3 144,- 

Loučná nad Desnou 3 682,- 

Nový Malín 307,- 

Rapotín 5 431,- 

Raškov 462,- 

Ruda nad Moravou 6 125,- 

Sobotín 3 735,- 

Šumperk 19 776,- 

Velké Losiny 5 098,- 

Celkem 59 789 Kč 
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Pro více podrobností sledujte webové stránky Centra pro ro-

dinu a Aktuality na vývěsce. Na programy je nutné se přihlá-

sit předem. Telefonický kontakt – Lenka Špatná,  

731 402 395. Mail -  cprsumperk@ado.cz. 

PRO DOSPĚLÉ 

• JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.00 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Roz-

síval. Probíhá online.  

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

Rozsíval. Probíhá online.  

• MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU  

Jednou za týden, vždy ve středu od 10.30 na farním středisku/farním hřišti. Určeno pro maminky na rodičov-

ské dovolené. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759.  

 

• CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY 

Každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním středisku. Noví zájemci se mohou hlásit u 

Lenky Špatné, tel. 731 402 395. Cvičení bude do konce června probíhat stále online. 

 

• DIVADELNÍ SESKUPENÍ OCHOT(NICK)É ŽENY – setkání dle domluvy. Kontakt: Lenka Špatná, 

731 402 395. Aktuálně nacvičujeme pohádku Šíleně smutná princezna, na kterou vás zveme na farní pouti 

26. 6. 2022 

• POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – Informace ve zvláštní rubrice.  

 

PRO DĚTI 

• SEDMIKRÁSEK  

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

srdečně zveme i ukrajinské maminky.  Koordinátor setkávání – Lenka Špatná, tel. 731 402 395. Sledujte 

stránky Centra pro rodinu, v červnu nás čekají zajímavé výlety. 

• SCHOLIČKA 

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

tel. 734 265 356. 

UŽ NYNÍ INFORMUJEME 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
 

Už nyní informujeme o příměstských táborech, na které můžete přihlásit svoje děti. Tábor bude probíhat ve dvou 

turnusech. Tematika v obou táborech bude obdobná, nikoliv však identická.  Děti si každý den prožijí jeden z oblí-

bených svátků v roce a s ním spojené hry, soutěže, bojovky, výlety. Výběr jednotlivých dní se zatím upřesňuje a bude 

rezonovat s věkem dětí.  

 

 

SVÁTKY ROKU POZNEJ TROCHU 

 

1. turnus - 11. - 15. července mladší děti - 4/5 let (podle vyspělosti dítěte) - 8 let 

2. turnus - 18. - 23. července starší děti - 8–15 let 

 

Rezervace a podrobné informace na cprsumperk@ado.cz nebo 731 402 395 

 

  

mailto:cprsumperk@ado.cz
mailto:cprsumperk@ado.cz
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OSOBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE  
 

Od února 2022 nově nabízíme osobní poradenství a konzultace s PhDr. Miladou Herodkovou, a to každý čtvrtek od 

10.00 do 16.00. (Po domluvě je možné domluvit i jiný den.) Poradenství bude probíhat na farním středisku, Kostelní 

náměstí 4, Šumperk.                

Konkrétní termín si můžete objednat na tel. čísle 731 402 395.  Konzultace jsou možné i v ruštině a zdarma je nabí-

zíme ukrajinským uprchlíkům.  

 

 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN 29. 8. 2022 NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
 

Milé rodiny, zveme vás ještě jednou na pouť za rodiny a kněžská povolání do Olomouce a také na tradiční pouť rodin 

na Svatý Hostýn.  Tato pouť je zároveň arcidiecézním zakončením Roku rodiny a symbolickým „přemostěním“ Svě-

tového setkání rodin se svatým otcem Františkem, které se koná v červnu 2022 v Římě, kam jsme vyslali své zá-

stupce. Přijďte si poslechnout jejich svědectví z Říma! 

Na co vše se můžete těšit? Na programu je mše svatá na venkovním podiu v 10.15, stanoviště pro děti i rodiče (za-

jišťují centra pro rodinu olomoucké diecéze), divadélko, svědectví z Říma a závěrečné požehnání.  

    

  Lenka Špatná 
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT 

KOSTEL VŠECH SVATÝCH V BRATRUŠOVĚ 
 

 

Kdy můžete kostel navštívit?  

Je to možné každou neděli v 10. 30, a to 12., 19. a 26. června a 

3. července. 

Kde Úkolový list a obrázek skřítka Děkanátníčka najdete?  

Na stolíku v kostele. 

Co zajímavého jsme pro vás zjistili o kostele Všech svatých?  

Kostel byl postaven v roce 1603 a měl sloužit nekatolickým bo-

hoslužbám; nechal jej vystavit Jan ze Žerotína. Později byl ka-

tolizován a v roce 1784 k němu byla přistavěna katolická fara.  

Kostel je situován uprostřed hřbitova obehnaného bíle omítnu-

tou ohradní zdí, která je ze strany hlavního vstupu tvořeného 

kovovou mřížovou bránou zdobena okrovými lizénovými 

rámy. Kostel je jednolodní s osmibokou věží nad střešním hřebenem lodi. Klenba je zvenku jištěná dvakrát odstup-

ňovanými opěrnými pilíři. Ve vnější fasádě nad okny jsou střílny, pod římsou je po celé délce lemován pásem značně 

poškozených sgrafit. Stavba kostela je značně rustikální, velmi podobná již zaniklým kostelům v Rapotíně (1519) 

a Petrově nad Desnou (1524). K západnímu průčelí přiléhá velká předsíň, na severní straně u kněžiště je přístavek sa-

kristie s pultovou střechou. V roce 1833 byla na boční straně lodi směrem k hlavní bráně přistavěna malá empí-

rová předsíň. Střecha kostela je sedlová s volskými oky a věžička s bání je zakončena biskupským křížem. Střecha i 

věž jsou pokryty břidlicovými taškami. Kostel je zaklenut žebrovými křížovými klenbami.  Dřevěná kruchta je po 

bocích protažena do typických luteránských tribun. Obraz nad oltářem byl zakoupen r. 1800 od akademického malíře 

Ondřeje Schmiedta z Rakouska. 

 

Co zajímavého jsme zjistili o Bratrušově? 

První písemná zmínka o Bratrušovu pochází z roku 1371 a jedná se o závěť moravského markraběte Jana Jindřicha 

(bratra Karla IV.), který odkázal svému synu Prokopovi několik vsí, mezi nimi i Bratrušov. České pojmenování i 

německý název Brattersdorf jsou odvozeny od českého osobního jména Bratruš a znamená tedy „Bratrušovu ves“. 

Tento výklad ukazuje, že vesnici zřejmě založili Slované patrně ještě před velkou kolonizací, kterou v českých ze-

mích prováděli němečtí osídlenci zejména v průběhu 13. a 14. století. Bratrušov je svým protáhlým tvarem podél 

komunikace. V roce 1603 byl postaven pozdně renesanční kostel Všech svatých. Tehdy patrně začalo v soukromých 

domech školní vyučování a kolem roku 1800 byla postavena školní budova. Bratrušov byl podhorskou zemědělskou 

obcí, jediným výrobním zařízením byl tehdy vodní mlýn, a její obyvatelé často nacházeli uplatnění v průmyslových 

podnicích blízkého Šumperka. Počet obyvatel Bratrušova byl od poloviny 19. století do druhé světové války kon-

stantní a kulminoval v roce 1900, kdy zde žilo ve 149 domech 1016 obyvatel, z nichž se až na dvě výjimky všichni 

hlásili k německé národnosti. Česká menšina se zde postupně vytvořila. Nelze se proto divit, že ve volbách v roce 

1935 i v Bratrušově zvítězila Henleinova Sudetoněmecká strana. V letech 1945 až 1948 čekalo na německé obyva-

telstvo vystěhování a obec byla nově osídlena. V roce 1960 byla k Bratrušovu připojena osada Osikov, obě obce však 

byly v letech 1980 až 1990 připojeny k Šumperku. Změna nastala až v roce 1990 kdy se Bratrušov stal opět samo-

statnou obcí. 

 

Kam se odtud můžeme vydat na výlet?  

• Necelé tři kilometry od kostela se nachází hromadný hrob na Bratrušovské střelnici. Na tomto místě popravili 

nacisté střelou do týla šestnáct mužů – odbojářů. Stalo se tak ke konci 2. světové války, dne 31. března 1945. 

V lednu roku 1946 byla jejich těla exhumována. V roce 1965 byl poblíž silnice postaven památník na jejich 

počest. Pamětní deska byla na místě hromadného hrobu odhalena v květnu 2013. K hrobu se dostanete od 

památníku lesem a nedaleko od něj najdete i Terezčinu studánku.  

• Jestli se od hrobu vydáte do kopce po přerušované červené, dostanete se po kilometru na vrchol Kokeš. 

Vrcholovou skálu na Kokeši tvoří pegmatity a ruly. Je odtud dobrý výhled. Přes Tulinku, která je vzdálena 

od Kokeše tak cca necelý kilometr, se dostanete krásnou přírodou zpět do Šumperka.  
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – HANUŠOVICE 

 

 
V neděli 1.května jsem četla nový Tam&Tam a v něm vaši pozvánku do Hanušovic. Řešila jsem, co s tím. 

Mše svatá v kostele svatého Mikuláše je sloužena jen jednou za měsíc, každou první neděli. Tu dnešní mši nestihnu 

a příští bude až v červnu. Pokud mám pokračovat v psaní o svých výletech, chcete-li poutích, potřebuji se do hanu-

šovického kostela dostat ještě v květnu před uzávěrkou příštího čísla, tedy někdy mimo bohoslužbu. 

Zavolala jsem na číslo hanušovického pana faráře a otec Artur Górka byl velmi ochotný. Prý kdykoli během dne mi 

kostel otevře, stačí se domluvit. Měli jsme se sejít v sobotu po večerní mši svaté, která bude sloužena v kapli. Odtud 

mě Otec Artur sveze autem ke kostelu. 

Řekla jsem si, mám-li tuto možnost, pozvu další, kteří také chtějí tento kostel navštívit. Zavolala jsem tedy 

Lence Špatné a té se můj nápad líbil. Hned obvolala lidi, kteří se naší poznávací hry účastní, a několik lidí nabídku 

přijalo. Do Hanušovic. To znamená lesní cestou po modré turistické značce do Rejchartic a pak na Kopřivnou. Nebo 

po silnici přes Bratrušov a Kopřivnou. Ten kopec! Kdybych bydlela v Hanušovicích, asi bych vážně uvažovala o 

elektrokole! 

A což takhle přes Temenici? Nebo na to vyzraju, pojedu vlakem až do Branné a z Branné do Hanušovic je 

to z kopce. Po zvážení těchto možností jsem nechala kolo doma a jela vlakem. Dobré řešení, ne? Lepší ještě o to, že 

mi manželé Jája a Honza Klusoňovi nabídli, že mě zpátky vezmou autem. Kolem Hanušovic je hodně zajímavých 

míst. Nový hrad. O této mohutné zřícenině, o hradu, který je nový jen podle jména, už jsem vám kdysi psala. Potůč-

ník. Zajímavá moderní křížová cesta. Když jsem tam byla poprvé, myslela jsem si, že ty obrázky mohou vydržet do 

prvního deště, déle ne. Zatím vydržely a myslím, že vydrží ještě hodně dešťů i mráz. Pod obcí Žleb je Žlebský vo-

dopád. Ani tam jsem tentokrát nezamířila. To víte, bez kola! A bude v tomto čase, kdy chybí déšť, co obdivovat? 

Žlebský vodopád jsem si fotila před dvěma lety zamrzlý, ale to opravdu nebylo v květnu! 

Když se řekne Hanušovice, mnoho lidí si jako první vzpomene na hanušovický pivovar. Zdejší pivo je sa-

mozřejmě známé i daleko za hranicemi našeho děkanátu. Rozhodla jsem se navštívit pivovarnické muzeum. Malé, 

zajímavé. Víte, nejsem pivař. Malé pivo je pro mě moc velké. Na tomto místě jsem dostala ochutnat své tři hlty a 

nemusela upíjet z cizího, jak to občas dělám doma. Nechci vám zde předávat historická fakta, jen napíšu pár postřehů, 

které mě zaujaly: V roce 1595 vznikla ves s názvem Holba.  Pivovar byl založen v roce 1874. V roce 1923 byla obec 

Holba připojena k Hanušovicím, od té doby se pivu říká hanušovické. A ještě něco: v roce 2006 došlo v areálu 

pivovaru ke kurióznímu setkání lidí s příjmením Šerák a Holba. Chci ještě upozornit, že pro objednanou skupinu 

návštěvníků je možná prohlídka pivovaru s průvodcem. Tak vidíte, někdo se u piva zdrží často, někdo nezdravě 

dlouho. Já se u něj zdržela těchto pár řádků. 

Hanušovický kostel. Proto jsem sem přijela, že? Hanušovický kostel je zasvěcen svatému Mikuláši, je velký 

a bohatě zdobený. Procházeli jsme, prohlíželi oltářní obraz svatého Mikuláše, zvláštně opravená okna, další obrazy 

svatých... Kostel na mě působil krásně, ale studeně. Rozumějte, teď nemyslím jen ten tělesný chlad. Bohoslužby se 

zde konají, jak už jsem psala, jen jednou za měsíc a já vnímala, jako by tento kostel nebyl dostatečně... promodlený. 

Hodinu předtím jsme se účastnili mše svaté a májové pobožnosti v kapli Obětování Panny Marie. Kaple je 

malá, vedle ní je zvonička. Na oltářním obraze je Panna Maria jako dítě se svými rodiči Jáchymem a Annou, na 

bílých stěnách obrazy evangelistů. Tady jsme přece už byli, když jsme hledali růžencová tajemství v době koronaviru. 

Kaplička maličká, k hrstce místních farníků jsme přibyli my, hrstka poutníků. A když nebyl místní zpěvák, odzpíval 

celou mši svatou někdo z dáli. Tady to dýchá teplem, tady to žije! 

 

Renata Rusnáková 

 

 

MÁJOVÁ POBOŽNOST V KAPLI V KRÁSNÉM 
 

V neděli 15. května byl krásný májový den. Z kaple byli vyhnáni všichni pavouci a zničena jejich sídla, 

protože kapli čekala slavnostní událost. Po mnoha letech se zde konala májová pobožnost, které se zúčastnilo více 

než 30 věřících ze Šumperka, Krásného i Hraběšic. Zpěv mariánských písní se nesl nad údolím. 

Děkuji všem, kdo se zúčastnili, myslím, že mnozí ani netušili, že nějaká kaple na Krásném existuje i přesto, 

že Hraběšice již mnoho let spadají pod farnost Šumperk. A proto všechny zvu na „Noc kostelů“, která se bude poprvé 

konat i v hraběšickém kostele. Přijďte a nechte se překvapit programem☺. 
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A ještě pár slov o samotné kapli v Krásném.  

Kapli Panny Marie v Krásném využívali původní němečtí obyva-

telé převážně k soukromým modlitbám a jako zastávku na cestě při po-

hřbech v Hraběšicích až do konce I. sv. války. V poválečných letech byla 

značně zanedbávaná a volala po opravě. Díky místní rodině Mičových 

byla v minulosti alespoň větrána a udržována. Kaple je v současnosti v 

majetku obce Hraběšice. 

Postavena byla v roce 1842. Již koncem osmnáctého století zde 

stála dřevěná zvonička, která se nacházela zhruba v místech dnešní bu-

dovy bývalé školy. Když zvonička v roce 1840 vyhořela, požádala obec 

olomouckou konzistoř, aby jim byla povolena stavba nové zvonice. Kon-

zistoř svolila, ale místní si v roce 1842 místo zvoničky postavili rovnou 

zděnou kapli. 

Na stavbě svatostánku se podílela celá vesnice. Pozemek na ni byl 

poskytnut zdarma, byla provedena sbírka, do níž takřka každý místní ob-

čan vložil 4 zlaté a výměnkáři 1 zlatý, případně alespoň 47 krejcarů. 

Tehdy se vybralo 154 zlatých a 47 krejcarů. Celkové náklady na kapli 

nejsou známé, nicméně chybějící nevelká částka byla proplacena z obecní 

pokladny. 

Po ukončení stavby požádala obec olomouckou konzistoř, aby byl jejich nový svatostánek vysvěcen a díky 

tomu se zjistilo, že obec měla povolení na stavbu zvoničky, nikoliv kaple. Konzistoř se zjevně zdráhala dát k vysvě-

cení svolení, nicméně nakonec se nad chudou obcí smilovala a 30. srpna 1843 dala šumperskému děkanství pokyn, 

aby kapli vysvětil hraběšický kurát P. Johann Ludwig. Slavnostní akce se konala v neděli 15. října roku 1843. 

Svatostánek byl určen k individuálním modlitbám věřících, byl posledním místem, kde se zastavil pohřební 

průvod doprovázející místní zesnulé věřící na hraběšický hřbitov, avšak bohoslužby v něm povoleny nebyly. 

Do věže kaple Panny Marie byl zavěšen zvon částečně zhotovený ze zvonoviny ze starého zvonu, který se 

roztavil při požáru dřevěné zvoničky v roce 1840. Nově odlitý zvon vážil asi 57 kg a byl na něm vyryt nápis „IN 

HONOREM B. V. MARIA ET S. FLORIANI GEGOSSEN WOLFGANG STRAUB IN OLMÜTZ ANNO 1840“ 

(Ke cti Blahoslavené Marie a sv. Floriána odlil Wolfgang Straub v Olomouci roku 1840). V roce 1917 byl zrekvíro-

ván pro válečné účely. Nový zvon o hmotnosti 54 kg byl vyroben v roce 1922, byl na něm vytvořen reliéf sv. Floriána 

a německý nápis „Majetek obce Šentál“. Slavnostního vysvěcení v roce 1922 se zúčastnila i patronka zvonu baronka 

Chiariová. Také tento zvon byl zrekvírován ve 2. světové válce, ale naštěstí se nepoužíval na výrobu smrtících zbraní. 

V roce 1947 byl nalezen na šumperském nádraží a dopraven zpět. Od té doby je zavěšen v kapli Panny Marie až do 

dnešního dne. 

Největší událost pro kapli a obec představovala návštěva 

světícího biskupa Dr. Josefa Schinzela 21. června roku 1933. Bis-

kup provedl v Hraběšicích generální vizitaci a odpoledne zavítal do 

Šentálu, kde se u kaple shromáždili obyvatelé snad celé osady 

s obecním zastupitelstvem, s hasiči a školními dětmi, které vedla 

učitelka Valerie Rotterová. Biskup udílel v kapli svaté požehnání a 

po krátkém, milém proslovu se rozloučil a autem odjel do Šum-

perka. 

V letech 1928 až 1935 sloužili v kapli bohoslužby řeholníci 

kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, kteří přebývali kousek od 

kaple směrem na Hraběšice. Těchto bohoslužeb se mohli zúčastňo-

vat i věřící ze Šentálu. Řeholníci dali na své náklady kapli opravit 

a interiér nechali vyzdobit nástěnnou malbou, kterou provedl šumperský akademický malíř Alfred Meissner. 

Poté kaple trpěla tři desítky let opuštěností a zejména blízkostí lomu, takže budova vyžadovala celkovou 

opravu. V roce 1969 byla vyměněna okna a střecha pokryta eternitovými šablonami na náklady šentálského rodáka 

Johanna Spielvogela, žijícího v Rakousku. Část nákladů ve výši 150 Kčs zaplatil hraběšický farář P. Theodor Meit-

ner. Sobotínský farář P. Hurina, který tehdy měl ve správě i Hraběšice, se postaral o opravu fasády. Nepříznivé 

povětrnostní podmínky se však po čase projevily nejen na fasádě, ale i na interiéru kaple. V roce 1987 ji opravili 

Spielvogelovi synovci Jan a Richard Matisové. 

Dnes je kaple stále ve vlastnictví obce Hraběšice. V roce 2013 zde byla vyměněna střecha a opravena zvo-

nička, také bylo provedeno odvodnění budovy. V roce 2019 byla opravena vnější i vnitřní fasáda a interiér kaple 

vymalován. I přesto že v současné době již neslouží k církevním účelům, je pro místní důležitá jako upomínka na 

původní obyvatelstvo. 

Helena Večeřová 
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1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V RUDĚ NAD MORAVOU 

 

V neděli 22. května v kostele v Rudě 

nad Moravou poprvé přijalo svaté při-

jímání pět děti. Přejeme jim, aby byly 

věrné Ježíšovi a nechaly se jím vést v 

životě.  

P. Michal Krajewski  

a farníci z Rudy nad Moravou 
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ADOPCE NA DÁLKU – ŠUMPERK 

Naše farnost Šumperk je už notnou řádku let zapojena do 

projektu Adopce na dálku.  V roce 2014 byl farnosti přidělen 

nový adoptivní chlapec, Lowenson Lucas (přechozí chlapec 

se jmenoval Thelusma Wolderson), na kterého přispíváme 

doposud. Už několikátý rok se na podporu našeho adoptova-

ného dítěte pořádají benefiční akce nebo je příspěvek pod-

pořen štědrými dárci. Výše každoročního příspěvku činí 

6 500 Kč.  

Připomeňme si, na co je roční příspěvek 6 500,- Kč je využit. 

Cílem projektu Adopce na dálku je umožnit dětem získat 

bezplatně základní vzdělání.   Do Adopce jsou zařazeny děti 

z těch nejchudších rodin, které z finančních důvodů nemo-

hou školu navštěvovat. Podpora vzdělávání konkrétních dětí 

zahrnuje financování školného, školních pomůcek, uniformu 

a jedno teplé jídlo denně.   

Jistě mnohé zajímá, jak se náš chlapec má. V databázi, ze 

které získáváme aktuální informace, se můžeme dozvědět, 

že Lucas letos oslavil 15 let. Stále žije se svými rodiči v malé 

vesnici Baie de Henne, která se nachází v nejchudším regi-

onu na Haiti. Jak jsme již uváděli v minulých příspěvcích, 

Lucas by se chtěl stát teologem a velice rád chodí do školy. 

Jeho rodina patří v Baie de Henne k těm nejchudším. 

Aktuální informace o dění na Haiti nám zasílají koordinátoři Adopce na dálku. V letošním květnu práci koordinátora 

Adopce na dálku v olomoucké arcidiecézi převzal po předchozí koordinátorce Ladě Matyášové Roman Musil. I 

přesto, že kvůli koronavirové krizi i politické situaci přímo na Haiti se koordinátoři tři roky na místo nedostali, ne-

znamená to, že by adopce na dálku ustrnula. Ba naopak, pokud to situace dovolí, plánují tam letos vyrazit a s dětmi 

se přímo setkat.  

V databázi se objevila aktuálně i nová fotka chlapce a dopis, který přikládáme. Děkujeme všem, kteří na Lucase a 

jeho vzdělání přispívají.  

Lenka Špatná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blíží se letní prázdniny, a tak jsem rád, že Vám mohu psát tento dopis, který je projevem mého přátelství k 

Vám – adoptivním kmotrům. Konečně tedy tento den nastal.  

Vrcholem vánočních svátků u nás byl Štědrý večer 24. prosince, kdy se všechny rodiny setkávají na Půl-

noční. V pečlivě nazdobeném kostele to nádherně zní – kněz odříkává homilii, všechno je krásnější než 

jindy: oltář, svíce, květiny, děti ze sboru, které se pohupují do rytmu písní.  

Velikonoce na Haiti se slaví v období Svatého týdne, kromě nedělního velikonočního obědu se odehrává 

celá řada kulturních a náboženských aktivit – katolíci si připomínají smrt a vzkříšení Spasitele, během mše 

prožívají Kristovo utrpení při křížové cestě. Samotní vyznavači Voodoo využívají příležitosti, aby zaplnili 

ulice „rara“ hudbou. (Festivalová hudba produkovaná převážně pouličními hudebníky hrajícími na speci-

fické hudební nástroje během Velikonoc. - poznámka red.) Chtějí si tak připomínat víc než jenom Voodoo. 

Zpívají, tančí a slaví až do Velikonoční neděle. Karneval je národním svátkem, který probíhá v měsíci únoru 

– tento rok se slavil v polovině února. Představitelé naší obce Baie-de-Henne letos tuto akci organizovali, 

takže se všichni obyvatelé mohli účastnit. Mohli jsme vidět množství barev a tisíce lidí v průvodu. Nazdo-

bené stánky a kostýmy vypadaly jako barvy duhy, které se odrážely a zářily i v očích účastníků průvodu.   

 Posílám vřelé pozdravy a tisíceré díky!                                                                               Lucas Lowenson   
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Tématem číslo jedna bylo v minulém týdnu jmenování otce arcibiskupa Jana novým arcibiskupem pražským. Je to 

událost, která mimořádným způsobem zasáhla do jeho života, ale také do života těch, jejichž pastýřem byl téměř 30 

let. Je to jedna z těch věcí, které jsou prostě dané, nic tu nezměníme a je třeba toto rozhodnutí papeže s vírou přijmout 

a otci arcibiskupu Grauberovi přát hodně sil a Božích milostí pro nové úkoly na Boží vinici.  

Často se ale při této příležitosti objevily otázky: jak to vlastně s tím jmenováním biskupů je, kdo je volí, kdo může být 

biskupem, jaké jsou procedury atd. Proto jsem se rozhodl, ačkoli nejsem odborníkem na kanonické právo, na několik 

otázek odpovědět. 

Kdo se může stát biskupem? Kanonické právo říká, že mu musí být alespoň 35 let a musí být alespoň pět roků 

knězem, vynikat pevnou vírou, dobrými mravy, zbožností, horlivostí o duše, moudrostí, obezřetností a lidskými 

ctnostmi, mít dobrou pověst a také být doktorem biblistiky, teologie či kanonického práva nebo být přinejmenším 

opravdu zběhlým v těchto oborech. Pokud jde o poslední podmínku vzdělání, existují zde „zadní vrátka“ pro případ, 

že by kandidát neměl v ruce doktorský diplom, ale byl pro tento úřad nejvhodnější. Je zřejmé z posledních let, že 

papež František si více než akademických titulů váží pastorační praxe života s lidmi, zvláště mezi chudými a lidmi 

na okraji společnosti.  

Kdo navrhuje kandidáty? V českých a moravských diecézích jsou biskupové jmenováni přímo papežem a je tomu 

tak ve většině diecézí v západní církvi. Jen v některých diecézích Německa, Švýcarska a Rakouska z historických 

důvodů volí kandidáta na biskupa tamní kapitula kanovníků a následně jej pak potvrdí papež. Definitivní rozhodnutí 

je však vždy v rukou Svatého otce. Návrhy kandidátů pak na úrovni vatikánské kurie zpracovává Kongregace pro 

biskupy. V jednotlivých diecézích se provádí průzkum ohledně možných kandidátů na biskupy přesně stanoveným 

postupem. Právo ukládá biskupům každé církevní provincie, že se musí každé tři roky poradit o možných kandidátech 

z řad diecézních i řeholních kněží a jejich seznam pak poslat do Vatikánu Kongregaci pro biskupy (tomuto návrhu 

se říká terno). Tak mají ve Vatikánu neustále aktualizované seznamy vhodných kandidátů, ze kterých je možné vybrat 

biskupa ve chvíli, kdy se např. diecézní biskup ze zdravotních důvodů nebo kvůli věku vzdá úřadu nebo zemře. 

Jak se stalo už tradicí, nacvičily některé maminky ze šumperské farnosti pohádku Šíleně 
smutná princezna, kterou zahrají na farní pouti ke svatému Janu Křtiteli 26. června v 16.00.  
I když v pohádce vystupují převážně mužské postavy, této výzvy se maminky nezalekly a vý-
sledek bude stát určitě za to – kdo přijde, může posoudit sám.  Nejen na pohádku, ale i na 
celou pouť, srdečně zveme nejen šumperské farníky, ale i ty přespolní.  

Lenka Špatná 
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Kdo proces jmenování řídí? Návrhy kandidátů zpracovává apoštolský nuncius. Dotáže se, jaké doporučení dají 

vybraným kandidátům arcibiskup a diecézní biskupové příslušné provincie. Zároveň je povinen se vyptat i na mínění 

dalších lidí, tzv. konzultorů. Počet konzultorů, mezi nimiž jsou duchovní i laici, se pohybuje kolem padesáti. Ti 

nunciovi na požádání sdělí svůj názor podle dotazníku, v němž se hodnotí lidská, duchovní, morální a pastorační 

kvalifikace navrhovaných kandidátů na nové biskupy. Konzultoři jsou dotazováni „pod slibem uchování tajemství" 

a „podle svého svědomí" a musí své posudky zaslat písemně. Papežský slib uchování tajemství je udržován proto, 

aby byla chráněna dobrá pověst těch kandidátů, kteří nebyli vybráni. Nuncius pak všechny materiály pošle do Vati-

kánu, kde je prostudují na Kongregaci pro biskupy. Prefekt této kongregace předloží Svatému otci zpravidla tři kan-

didáty s odůvodněním, z nichž papež jednoho vybere. Papež nemusí dodržet navržené pořadí, ale může vybrat kan-

didáta, který není zařazen jako první. 

Jaký je další postup? Rozhodnutí papeže je zasláno zpět příslušné Apoštolské nunciatuře a ta diskrétně kontaktuje 

vybraného kandidáta s dotazem, zda jmenování přijímá. Kandidát má možnost ze závažných důvodů jmenování od-

mítnout. Odmítnutí tohoto papežského jmenování není však prostým „ne“. Je vnímáno jako zřeknutí se Božího volání 

a důvěry církve a dotyčný musí napsat papeži prosbu o dispenz od tohoto úkolu. V případě souhlasu kandidáta se 

stanoví termín zveřejnění jména nového biskupa. Dříve, než se kanonicky ujme svého úřadu, složí jmenovaný vy-

znání víry a přísahu věrnosti Svatému stolci a předloží příslušnému diecéznímu biskupovi jmenovací dekret. Výkon 

funkcí, které vyplývají z biskupského svěcení, je samozřejmě možný až po biskupské konsekraci jmenovaného bis-

kupa. 

Co znamená pojem „pomocný biskup“ a jiná oslovení? Kodex říká, že jsou biskupové diecézní a titulární. 

Diecézní biskup je ten, kterému byla svěřena péče o diecézi jako živé společenství lidí. Každá diecéze musí mít svého 

pastýře a pastýř své ovečky. Na začátku nebylo vůbec možné, aby biskup „svou“ živou diecézi neměl. Když ale 

začali být na biskupy svěceni ti, kteří plnili různé jiné úřady (např. nunciové, prefekti různých římských kongregací), 

a také když diecézní biskup potřeboval pomocníky do „své vlastní“ diecéze, vznikla skupina biskupů „titulárních“. 

Ti žádnou „vlastní a živou“ diecézi nemají, ale symbolicky dostávají „titul“ biskupa neexistující, už zaniklé diecéze. 

Tak např. nově jmenovaný biskup Konzbul v Brně byl předtím titulárním biskupem litomyšlským, protože tato 

diecéze neexistuje už od roku 1554. Teď dostal „živou“ diecézi brněnskou a neexistující dávná diecéze litomyšlská 

se „uvolnila“ pro dalšího titulárního biskupa. Nejčastěji se ale jedná o zaniklé diecéze v severní Africe, kde jich kdysi 

existovalo mnoho, než zemi obsadili muslimové. A tak je biskup Antonín Basler titulárním biskupem diecéze Vaga 

v dnešním Tunisku a biskup Josef Nuzík titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska. 

V našich podmínkách jsou titulárními biskupy pomocní biskupové čili ti, o které si pro pomoc při správě vlastní 

diecéze požádal diecézní biskup. Nejčastěji je pomocný biskup jmenován zejména v případech, kdy je diecéze příliš 

velká či lidnatá na to, aby všechny povinnosti zvládl jediný biskup. Dalším případem je situace, kdy stávající biskup 

potřebuje výpomoc z jiného důvodu (např. protože mu postavení biskupa přisuzuje další společenské a státnické 

povinnosti nebo protože mu jeho zdravotní stav už neumožňuje plné nasazení, ale z nějakého důvodu zůstává v 

úřadu). Někdy se pomocným biskupům říká také „světící biskupové“. Tento pojem je trochu historická zastaralost, 

jako byl kdysi např. řídící učitel, a pochází z dob, kdy byl jedním z hlavních úkolů pomocného biskupa „světit“ 

kostely, zvony, varhany atd. Pomocný biskup nemá právo nástupnictví. Občas ale může být papežem jmenován tzv. 

biskup koadjutor, který po smrti nebo odstoupení biskupa automatický zaujímá jeho místo sídelního biskupa. 

Kdo bude novým olomouckým arcibiskupem? To je ta nejčastější otázka posledních dnů. Samozřejmě to nevíme. 

Neznamená to ale, že nutně musí jmenování trvat dlouho. Jelikož se málokdy stává, aby na post arcibiskupa byl 

jmenován někdo „zbrusu“ nový, nemusí v tomto případě probíhat zdlouhavá procedura předcházející biskupské svě-

cení, kterou jsem popsal na předchozí stránce (navržení kandidátů, dotazování konzultorů atd.). V situaci, kdy bude 

jmenován už vysvěcený biskup, se jedná čistě o konzultace v rámci římského úřadu pro biskupy a rozhodnutí svatého 

otce a také samozřejmě souhlas dotyčného. Odpověď tedy zní, že to bude s největší pravděpodobností jeden z čes-

kých žijících biskupů, který nedosáhl důchodového věku 75 let. 😊 

Kdo bude řídit olomouckou arcidiecézi, když arcibiskup Jan odjede do Prahy? Do dne, kdy se oficiálně ujme 

pražské katedrály (2. července 2022), stále zůstává otec arcibiskup Graubner administrátorem čili správcem olo-

moucké arcidiecéze. Znamená to, že do července se v zásadě nic nemění. Tak například letošní přesuny kněží v rámci 

arcidiecéze proběhnou normálně na základě jeho rozhodnutí, podobně jáhenské či kněžské svěcení. Stejně tak jeho 

jméno uslyšíme v kánonu mešní liturgie. Potom ale nastanou změny. Do osmi dnů po 2. 7. musí sbor poradců (jinak 

také rada konzultorů diecéze), což je šesti až dvanáctičlenný orgán ustanovený diecézním biskupem z členů kněžské 

rady, zvolit prozatímního administrátora diecéze. Já jsem např. členem kněžské rady, která radí biskupovi v oblasti 

života, formace a působení kněží, nejsem ale členem sboru konzultorů. Do tohoto grémia si členy mezi námi vybral 
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podle svého mínění arcibiskup. Tito pak zvolí administrátora na dobu uvolnění arcidiecéze, bude jím zřejmě jeden 

z dosavadních pomocných biskupů.  

A co dál? Pak budeme jen čekat. Jistě je nám 

všem jasné, že už teď je třeba se modlit o sílu 

pro o. arcibiskupa Jana, jemuž za tolik vdě-

číme, aby úspěšně zvládal nové poslání, a 

také za to, aby naše diecéze brzy dostala no-

vého diecézního biskupa, nového arcipastýře. 

Trpělivé čekání a modlitba je náš úkol pro 

nadcházející čas.  

Proběhne nějaké rozloučení s otcem arci-

biskupem Janem? Ano, my se jako děkanát 

s ním budeme moci rozloučit v Sobotíně 18. 

6. při děkovné bohoslužbě za blahořečení se-

stry Marie Paschalis. I proto vás na tuto pouť 

do Sobotína srdečně zvu. Oficiální rozloučení 

diecéze bude ale ve čtvrtek 30. 6. v 17.00 hod. 

v olomoucké katedrále, na které jste také sr-

dečně zváni. Prosím, počítejte i s tím, že 

v tento den nebudou v celém děkanátu ve-

černí mše svaté (nebo budou posunuty na 

ranní hodiny). Všichni kněží pojedou do 

Olomouce. Podrobné informace dostanete ve 

farních ohláškách. Kvůli kvalitním spojům ze 

Šumperka nebudeme organizovat autobus, 

prosíme však, abyste svou účast zapsali na se-

znam ve svých farnostech, abychom věděli, 

kolik vás pojede. Moc nás o to prosili organi-

zátoři v Olomouci. Pokud by větší počet z vás 

stál o společnou cestu autobusem, která je 

ovšem při dnešních cenách nafty mnohem 

dražší než cesta vlakem, nahlaste to svým 

kněžím. Možné je všechno, pokud je zájem...  

Přeji krásný červen, který nám nabízí mnoho společných zážitků, a těším se na různá setkání s vámi.  

P. Slawomir 

 

 

 

 

RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

„Itálie prohraje válku“ 

Generál italského letectva Bernardo Rosini mi vyprávěl: „Když jsem v roce 1941 poprvé přijel do San Giovanni 

Rotondo, otec Pio mi řekl věci, které jsem považoval za nemožné. Nedokázal jsem si vůbec představit, že by se to 

mohlo stát. Ale všechno se stalo tak, jak předpověděl.  

Byl jsem mladý, našel jsem si dobrou práci ve státní službě, oženil jsem se. Byl jsem spokojený, ale jakmile mě otec 

Pio spatřil, řekl mi: ‚Hochu můj, nechceš-li skončit jako nezaměstnaný, musíš opustit současné místo.‘ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Jeho tvrzení mě zaskočilo. Projevil jsem svůj nesouhlas, jelikož jsem své pracovní místo považoval za ideální. Kromě 

toho jsem byl na sebe hrdý, protože jsem si to místo zasloužil bez jakékoli protekce; neměl jsem chuť znovu chodit 

na pohovory. Proto jsem dal otci Piovi jasně najevo, že jeho radu nemíním poslechnout. 

Tehdy mi řekl s ohromující jistotou: ‚Máme rok 1941. Itálie prohraje válku, fašismus padne a místa ve státní službě 

budou zrušena. Musíš se nechat zaměstnat v letectvu.‘ 

To byla studená sprcha. Připadalo mi, jako by se nejen moje budoucnost, ale i budoucnost mé vlasti zahalila do 

nejhustší temnoty. My Italové jsme byli v té době přesvědčeni, že zvítězíme. Ani ne tak díky naší armádě, ale díky 

tomu, že naši spojenci Němci se zmocnili velké části střední Evropy, obsadili Polsko a Francii a jejich vojska vítězila 

i na dalších frontách. V té chvíli vypadalo jako absurdní, že by se slova otce Pia měla naplnit. Ale pozdější události 

jeho proroctví potvrdily. 

Samozřejmě, že jsem nakonec jeho radu poslechl. Vstoupil jsem do armády, vyhrál jsem konkurz a byl jsem vyslán 

do vojenské školy pro pozemní letecký personál ve Florencii.“  

Ochrana při bombardování 

Generál Rosini pokračoval: „V roce 1944, když válka zuřila naplno, jsem zrovna sloužil na letišti v Palese poblíž 

Bari. Jednoho dne jsem díky zázračnému zásahu otce Pia jen o vlásek unikl jisté smrti. Palese nečekaně napadly 

americké bombardéry. Přiletěly od moře ve velké výšce, proto jsme jejich přílet nezachytili. Když se objevily nad 

letištěm, při střemhlavém náletu shodily desítky bomb. Všechno kolem zachvátilo ohnivé peklo, veškerá italská i 

německá letadla byla zničená. Bylo tam mnoho mrtvých a raněných. 

Prosil jsem v tu chvíli otce Pia o ochranu. V jednom okamžiku vedle mě vybuchl granát a mrak střepin prolétl těsně 

kolem. Jedna mi prolétla přímo před obličejem a spadla nedaleko. Sebral jsem ji a po léta jsem ji měl schovanou. 

O několik dní později jsem zajel do San Giovanni Rotondo, abych otci Piovi poděkoval. Rozhodl jsem se, že tam 

strávím tři dny. Cítil jsem se tam tak dobře, že jsem šel za otcem a řekl jsem mu, že se zdržím ještě jeden den. 

‚Ne,‘ odpověděl úsečně, ‚Musíš odjet ze San Giovanni Rotondo ještě dnes.‘ 

Snažil jsem se ho přesvědčit, ale bylo to zbytečné. Odešel do kostela zpovídat ženy a já zůstal v sakristii. Čekal jsem 

na něho, abych mu zopakoval své přání ještě se zdržet. 

V sakristii jsem potkal nějakého pána z Boloně, který mi vyprávěl velmi znepokojivou věc. Řekl mi: ‚Otec Pio má 

dar poznat i to, co se stane někde daleko odsud. Když jsem sem přijel poprvé, řekl mi tato slova: Škoda, že jsi přijel 

zrovna dnes. Musíš okamžitě domů, protože tvůj otec zemřel. Nastoupil jsem do prvního vlaku a dorazil jsem domů 

hodinu před pohřbem.‘ 

Zatímco jsem si povídal s tím pánem, otec Pio se vrátil do sakristie. Když mě uviděl, přikázal mi: ‚Ihned musíš odjet!‘ 

Pochopil jsem, že už nemohu dál naléhat. Cestou domů jsem byl vystrašený, bál jsem se nějakého neštěstí. Když 

jsem přijel domů do Offidi, všichni byli v pořádku a neuměl jsem si vysvětlit, proč na mě otec Pio tak naléhal, abych 

odjel. 

Odpověď přišla až v následujících dnech. Nádraží ve městě Foggia, kde bylo potřeba přestoupit, bombardovali spo-

jenci a úplně ho zničili. Mnoho lidí tam zemřelo. Kdybych ze San Giovanni Rotondo odjel o den později, ocitl bych 

se uprostřed toho pekla a nemohl bych se vrátit domů.“ 

„Budu s tebou“ 

„V roce 1961 jsem měl jet do Brazílie na důležité turné,“ vyprávěl mi neapolský zpěvák Aurelio Fierro. „Před odjez-

dem jsem ještě zajel pozdravit otce Pia a požádat ho o modlitbu. Otec na mě pohlédl zvláštním způsobem. Zdál se 

mi toho dne nešťastný, ztrápený. Položil mi ruku na hlavu, zavřel oči a krátce setrval v tiché modlitbě. Potom mi 

požehnal se slovy: ‚Neboj se, synu můj, budu s tebou.‘ Smysl té věty jsem nechápal. Nikdy jsem neměl strach z létání. 

Cesta probíhala poklidně. Na letišti už mě čekal přítel. Měl prostorné a pohodlné americké auto. Letiště v Sao Paulo 

se nachází na náhorní plošině, takže se do města sjíždí velmi klikatou cestou, lemovanou děsivými srázy. V autě nás 

bylo šest a bezstarostně jsme uháněli vpřed. 

V jednu chvíli můj přítel za volantem začal křičet: ‚Nebrzdí to! Přestaly fungovat brzdy!‘ Auto při klesání nabíralo 

strašnou rychlost. Na jedné straně silnice byla propast, na druhé příkrá stěna. Kdybychom narazili do skály, převrátili 

bychom se a stejně skončili v propasti. Nebylo úniku, byli jsme v pasti. 

V beznaději jsem pomyslel na otce Pia. Měl jsem od něho v kapse růženec, který jsem sevřel v dlani. Zavřel jsem oči 

a myslel na svou ženu a děti. Náhle jsem ucítil strašný náraz. Ze zadního sedadla mě to vystřelilo proti čelnímu sklu. 

Zkusil jsem se pohnout a byl jsem naživu, stejně jako moji přátelé. Auto v zatáčce plnou rychlostí zamířilo přímo do 

skály, ale nevysvětlitelně narazilo právě do místa, kde skálu vystřídala písečná stěna. Písek ztlumil obrovský náraz, 

takže se nikomu z nás nic nestalo. 

Když jsme vystoupili za auta, teprve nám došlo, jaké nebezpečí nám hrozilo. Nalevo od nás se po pár krocích oteví-

rala několik set metrů hluboká propast. S hrůzou jsem na to hleděl, tisknul jsem v rukách růženec a děkoval jsem 

Bohu a otci Piovi za naši záchranu. Ihned po návratu do Itálie jsem mu jel poděkovat. Jakmile mě spatřil, ještě než 
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jsem stihl cokoli říct, reagoval: ‚Řekl jsem ti, že se nemáš bát, protože budu s tebou.‘ Zjevně tedy ‚viděl‘ havárii, 

která se měla stát, už několik dní předtím, než jsem odjel do Brazílie.“ 

„Vidění“ na dálku  

Otec Pio „viděl“ nejen budoucí události, ale také události současné, které se ovšem děly na velmi vzdálených místech. 

V Pietrelcině, kde se narodil, jsem se v sedmdesátých letech seznámil s Parisem De Nunziem. Vyprávěl mi tuto udá-

lost: „V roce 1959 jsem se vydal za otcem Piem se Silviem, který byl synem Mercuria, otcova přítele z dětství. Otec 

Pio se ho proto vyptával na hospodářský dvůr v Piana Romana, kde si spolu s jeho otcem často hrávali a kam se také 

chodíval modlit. ‚Uchovávám všechny věci tak, jak byly tenkrát,‘ tvrdil mu Silvio. Otec s nostalgií vzpomínal na 

některé detaily: ‚Na konci dvora jsou dva kameny, jeden velký, s nímž se nedá hnout, a druhý menší. Na nich jsem 

často sedával a pozoroval východ a západ slunce.‘ 

Když se Silvio vrátil do Pietrelciny, šel se na ty kameny podívat a rozhodl se vzít si ten menší domů na památku. 

Řetězem ho přivázal za traktor a snažil se ho vyrvat ze země, ale řetěz se dvakrát přetrhl. Silvio si najednou všiml, 

že na místě, kde sedával otec Pio, se objevil kříž, a nechal kámen na pokoji. 

O tři měsíce později jsme byli znovu v San Giovanni Rotondo. Jakmile otec Pio spatřil Silvia, řekl mu: ‚Ty zloději, 

takhle uchováváš moje věci? Chtěl jsi mi odnést sedátko! Nech ten kámen tam, kde je.‘“ 

Otec Alberto D´Apolito, přítel a následovník otce Pia mi vyprávěl tuto příhodu: „Jednou po nešporách vyšel otec Pio 

do klášterní zahrady, jak míval ve zvyku. Procházel se tam s několika lidmi, které dobře znal. Byli tam lékaři z Casa 

Sollievo, pár přátel a já, spolu s dalšími mnichy. Všichni jsme stáli kolem otce Pia, který si sedl na kámen. V jednu 

chvíli se obrátil na Cosima Iadanza z Pietrelciny, kterého znal léta, s prosbou: ‚Vezmi klíč od mé cely a přines mi 

prosím kapesník, potřebuji si vyčistit nos.‘ 

Cosimo odešel a za pár minut přinesl kapesník. Otec Pio řekl: ‚Díky, ale teď běž zpátky do mé cely a vrať tam, co 

máš v kapse.‘ Cosimo rudý hanbou se za pochechtávání přítomných beze slova vrátil do otcovy cely a do zásuvky 

prádelníku vrátil kus látky potřísněný krví ze stigmat, který si z úcty vzal.“ 

„Dej mi už ten dopis!“ 

Angelo Battisti mi vyprávěl, že když navštěvoval otce Pia, často mu nosil dopisy od lidí, kteří ho prosili o radu. Ale 

nikdy nedosáhl toho, aby si je otec přečetl. „Otec Pio je bral do ruky a bez toho, že by je otevřel, diktoval mi pro 

každého odpověď,“ dosvědčil Battisti a pokračoval: 

„Moje žena mi pro něj jednou dala trojstránkový dopis. Byl jsem v rozpacích. Věděl jsem totiž, že otec je pořád 

v časové tísni, a tak jsem mu při prvním ani při druhém setkání neměl odvahu ten dopis předat. Při třetím setkání 

zasáhl on sám: ‚Tak co, dáš mi už ten dopis od své ženy?‘ zeptal se mě vyčítavě. Omluvil jsem se a chtěl jsem dopis 

vytáhnout z tašky, ale otec mi řekl: ‚Vyřiď manželce, že jsem udělal všechno, oč mě v dopise žádala.‘ 

Otci Piovi přicházely tisíce dopisů. Měl posléze několik lidí, kteří se starali o jeho poštu. Já jsem měl na starost jen 

dopisy, které se týkaly Casa Sollievo, a v této práci mi pomáhalo několik dalších lidí. Mám velký smysl pro pořádek. 

Na psacím stole jsem měl dokumenty a papíry vždy setříděné podle jasných pravidel. Také dopisy pro otce Pia, na 

které jsem měl odpovídat, měly své přesně určené místo. 

Občas jsem však své dokumenty našel zpřeházené a nedařilo se mi zjistit, kdo se v nich přehraboval. Proto jsem se 

jednou zeptal otce Pia, jestli je to on, kdo se probírá tou korespondencí. Odpověděl mi: ‚Ano, synu můj, chci mít 

trochu přehled, jak se věci mají.‘ Bez toho, že by opustil klášter, chodíval se tedy svým způsobem ‚podívat‘ do mé 

kanceláře, která se nacházela daleko od kláštera. 

Oddělení korespondence vedla profesorka Ida Lucibelli. Zpočátku ještě nevěděla, jak to s otcem Piem chodí, a tak 

mi přišla celá vylekaná říct, že jí přišly odpovědi na dopisy, které jsme nikdy nenapsali. Jednalo se o naléhavé potřeby 

lidí, kteří se obrátili na otce Pia s prosbou o pomoc. Jejich dopisy byly dosud v hromadě jiných a čekaly na roztřídění. 

Ale ‚kdosi‘, tedy zřejmě otec Pio, si je už přečetl, aniž by vyšel z kláštera; po svém na ně i odpověděl a my jsme už 

dostali nový dopis, který obsahoval jen poděkování.“ 

„Máme ještě padesát let“ 

Otec Pio znal i přesný den své smrti. Občas se o něm spolubratřím a přátelům zmínil v narážkách, ale někdy také 

zcela jasně. Skutečný význam jeho slov vyšel najevo až po jeho smrti. 

V této souvislosti se vypráví neuvěřitelná událost, která trvala padesát let, přičemž otec Pio pravidelně oznamoval 

přesné datum své smrti. Pronášel je ironicky, jako by laškoval a bavil se na účet přítele, který věřil, že předpovědi se 

týkají jeho. Nakonec se všechno uskutečnilo s děsivou přesností. 

O detailech této události mi vyprávěl otec Alberto D´Apolito, který jich byl zčásti svědkem. Vzpomínal: „Když otec 

Pio obdržel stigmata, Ježíš mu řekl větu, kterou pak sice nikdy nezmínil ve svých dopisech, ale svěřil se s ní několika 

svým přátelům včetně mě. 
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Když otci Piovi ráno 20. září 1919 začaly krvácet ruce, nohy a bok, obrátil se na Ježíše a zapřísahal ho, aby mu ta 

znamení odňal: ‚Nech mě trpět, nech mě třeba utrpením zemřít,‘ prosil, ‚ale odejmi ode mě tato znamení, protože mě 

uvádějí do obrovského zmatku.‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Budeš je nosit padesát let a potom přijdeš ke mně.‘ A tak se 

také stalo: Přesně po padesáti letech stigmata zmizela a otec Pio zemřel. 

Modesto Vinelli, tehdy mladý fotograf ze San Giovanni Rotondo, udělal asi měsíc poté pár záběrů otce Pia. Na 

fotografiích byla velmi dobře vidět stigmata na rukou a fotograf obrázky prodával věřícím. Ve městě Rodi Garganico 

se jednoho dne stala velká nepříjemnost. Nějaký muž při pohledu na fotografie stigmatizovaného otce Pia začal klít 

a sprostě nadávat. Jednu dokonce roztrhal a rozdupal. Vinelli odpověděl fackami a kopanci, takže se strhla zuřivá 

bitka. Rouhač byl zraněn a Vinelli musel jít na čtyřicet dní do vězení. 

Když ho propustili, přišel za otcem Piem a řekl mu: ‚Kvůli vám jsem skončil ve vězení,‘ a vyprávěl mu, co se stalo.  

Otec jen s úsměvem naslouchal a odpověděl: ‚Modesto, máme před sebou ještě padesát let.‘ 

Vinelli nepochopil význam těch slov. Ale od té doby, když mu každoročně 20. září v den výročí stigmatizace přichá-

zel popřát, ten mu pokaždé odpovídal stejnou prorockou větou o tom, kolik let ‚máme ještě před sebou‘. Každý rok 

se však tento čas o rok zkracoval. Vinelli se obával, že těmito slovy otec Pio předpovídá jeho smrt, a s narůstajícími 

obavami počítal čas, který rychle ubíhal. Každoroční návštěva u otce Pia se pro něj stala noční můrou. A otec neo-

chvějně vyslovoval tu záhadnou větu: ‚Modesto, pamatuj, že máme ještě patnáct let… deset let… osm let…‘ 

V roce 1968, na padesáté výročí stigmatizace, byl Vinelli naprosto ochromen strachem. Přešlo už padesát let! Při 

každém setkání jsem se ho snažil povzbudit, ale nic nepomáhalo. Myslel jen na 20. září a na slova, která mu toho dne 

otec Pio řekne. 

Konečně ten den nadešel. Jako obvykle jsem ho doprovázel k otci Piovi, aby mu popřál. Ten byl na tom špatně, ale 

když spatřil přítele Modesta, s láskou se na něj usmál a klidným, trochu smutným hlasem řekl: ‚Modesto, padesát let 

už přešlo.‘ Moc nechybělo a Vinelli by byl zkolaboval. Taktak jsem ho zachytil, chvěl se jako list stromu. Avšak dva 

dny na to zemřel otec Pio; Modesto žil ještě patnáct let.“ 

pokračování příště 
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