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Řekne-li se slovo pouť, mnozí z nás si
představí atrakce pro děti, kolotoče nebo
všudypřítomné
obchody
s
nejrůznějším
zbožím. Hlavní rozměr pouti je však pro křesťany
především duchovní. Při putování, kdy se člověk
vymaní ze všedních stereotypů, se člověk snáze
podívá na svůj život s odstupem. Je tak lépe
disponován k modlitbě i přemýšlení o vlastním životě.
Poutě jsou často příležitostí k hlubšímu setkání
s Bohem, změně života, smíření. Poutníci čerpají
na posvátných místech sílu k životu z víry nebo
nějakému světci svěřují svou konkrétní starost
či úmysl.
Ano, začínají prázdniny, a je zapotřebí, aby to
nebyl jen čas dovolených, táborů či zájezdů. Pro nás
by to měl být také prostor pro putování, hledání
Pánovy přítomnosti. Ať jsou to velká poutní místa
někde ve světě, nebo malinkatá někde blízko,
vždy jsou pro nás výzvou a příležitostí pro osobní
či společné putování a osobní setkání s Pánem.
Papež František řekl jednou poutníkům
do Lorety: „V pouti se vždy zrcadlí život. Putujeme,
aniž bychom věděli, co děláme, anebo putujeme
v naději? Je můj život poutí k horizontu – tedy
za nadějí – anebo procházkou či blouděním
v labyrintu, který nikam nevede? Řeknu vám, co sám
prožívám. Naděje nikdy nezklame a naděje spočívá
v tom, že putujeme za cílem na obzoru. Nejděme však
sami – putujme s druhými a navzájem si pomáhejme
v pochodu, zůstávejme spolu a dodávejme si naději –
když naději ztratím, druhý mi ji pomůže opět najít.”
Přeji na začátku prázdnin nám všem, abychom
si našli čas pro nějakou pouť – kratší či delší, pěší,
na kole či autem nebo vlakem, ale hlavně s úmyslem
prožít tento čas a cestu v blízkosti Ježíše a jeho matky
Panny Marie, svatého Josefa, svaté Ludmily či dalších
svatých. V naději, modlitbě a důvěře.
O svých poutích nám můžete napsat. Třeba to
bude pro druhé povzbuzení či inspirace do budoucna,
ale hlavně svědectví víry a znamení, že nejsme
bloudící pocestní. Je pravdou, že jsme pocestní,
ale nikoli bloudící. Jsme na cestě. Víme však, kam
jdeme. Nebloudíme. Jsme poutníci, nikoli tuláci.
P. Slawomir
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svátek sv. Tomáše, apoštola
14. neděle v mezidobí
slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,
biskupa

27. srpen
28. srpen
29. srpen

sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
sv. Augustina Zhao Ronga, kněze,
a jeho 119 druhů, mučedníků
sobotní památka Panny Marie
15. neděle v mezidobí
sv. Jindřicha II.
bl. Hroznaty, mučedníka
památka sv. Bonaventury, biskupa
a učitele církve
Panny Marie Karmelské
bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
16. neděle v mezidobí
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele
církve
svátek sv. Marie Magdaleny
svátek sv. Brigity, řeholnice
sv. Šarbela Makhlúfa, kněze
17. neděle v mezidobí
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů
Panny Marie
památka sv. Gorazda a druhů
památka sv. Marty
sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele
církve
památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

18. neděle v mezidobí
sv. Eusubia z Vercelli, biskupa
památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
posvěcení římské baziliky Panny Marie
svátek Proměnění Páně
sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků
19. neděle v mezidobí
svátek s. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
svátek sv. Vavřince, mučedníka
památka sv. Kláry, panny
sv. Jany Františky do Chantal, řeholnice
sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta, kněze,
mučedníků
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
slavnost Nanebevzetí Panny Marie
sv. Štěpána Uherského
sv. Jana Eudesa, kněze
památka sv. Bernarda, opata a učitele
církve
památka sv. Pia X., papeže
21. neděle v mezidobí
sv. Růženy z Limy, panny
svátek sv. Bartoloměje, apoštola
sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka
a Kristýna, mučedníků
památka sv. Moniky
památka sv. Augustina, biskupa a učitele
církve
22. neděle v mezidobí
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MŠE SVATÁ XVII.
Od určité doby si většina věřících stále zvyká na – pro mnohé dosud nemyslitelné – přijímání Eucharistie
na ruku. Někteří tento způsob přijali za svůj za krátko, pro jiné to je i po čase okamžik, kdy si nejsou zcela
jisti, jak se v této chvíli zachovat, jaký zaujmout postoj apod.
Proto v dnešní rubrice bude část věnována i jakýmsi radám, které mohou pomoci zbavit se určitého stresu
či neklidu, abychom tuto chvíli prožili skutečně ve zbožnosti.

FORMA ČI ZPŮSOB PŘIJETÍ EUCHARISTIE
Jak přijímat na ruku:
Svatý Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve 4. století
říká: „Přistupuj k přijímání, když si učinil levou rukou trůn pravé, tak,
že bude moci přijmout Krále.“ Jinde se píše, že se dlaně mohou položit
přes sebe ve tvaru kříže a z té horní vytvořit obětní misku, do které je
Kristovo tělo položeno. Tou spodní rukou pak Kristovo Tělo uchopím
a vložím do úst. Lidé, kteří pro přijetí Krista nemají obě ruce volné
(například proto, že se potřebují opírat o hůlku), nemohou na ruku
přijímat. Protože k přijetí na ruku jsou tedy nutné obě ruce, není
možné, aby jedna z rukou byla zaneprázdněna něčím jiným.
Kněz pozvedne hostii, řekne „Tělo Kristovo” a odpovídající odpoví: „Amen”. Poté mu kněz položí hostii
na rozevřenou dlaň. Přijímající buď hned na místě uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si ji
do úst, nebo poodstoupí krok stranou a tam postupuje stejně. S hostií neodchází dál do kostela (jinak ho podávající
právem zadrží), nad hostií nekoná žádnou soukromou adoraci, je mu podána v tu chvíli proto, aby ji přijal. Také není
možné dávat si hostii z dlaně přímo do úst (jako když dětem nasypeme na dlaň malé bonbóny). Smyslem je,
aby přijímání na ruku vyjádřilo respekt a úctu k Tomu, koho přijímám.
Roušku je potřeba si sundat ještě před tím, než mi kněz Kristovo
Tělo na ruku podá. Eucharistii nikam v dlani neodnáším, ale přijmu ji
bezprostředně poté, co mi ji kněz podá. Tak jako kněz pečlivě dbá,
aby v misce nezůstaly drobečky proměněného Těla, je třeba, aby i věřící
po přijímání zkontrolovali své dlaně, jestli tam nezůstal malý úlomek.
Pokud ano, pak je třeba ho nabrat konečkem prstu a také přijmout. I na ruku
je možné přijímat s hlubokou úctou a zbožností jako to dělali křesťané
v prvních generacích, kteří rozhodně nebyli méně zbožní.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ
Svaté přijímání je neuvěřitelná věc! Aby jej člověk mohl docenit, je třeba zůstat ještě chvíli v modlitbě,
setrvávat se svým Pánem, chválit ho, „hřát“ se v jeho blízkosti. Církev proto po přijímání doporučuje chvíli ticha,
případně zpěv, který slouží jako společné poděkování za milost obdrženou v eucharistii.
Po přijímání se také čistí nádoby, v nichž byla eucharistie – tedy paténa/miska a kalich. Celé přijímání uzavírá
modlitba po přijímání, v níž kněz jménem všech přítomných za eucharistii děkuje a prosí, aby v nás Bůh uchoval to,
co jsme přijali.

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY
Mše svatá je uzavřena požehnáním neboli prosbou, aby Bůh dával svou milost a své dobro všem přítomným
i jejich blízkým, a propuštěním jáhnem neboli vybídnutím, abychom to, co jsme při mši získali, nesli do našeho okolí.
Kněz políbí oltář, pozdraví ho úklonou a s asistencí odejde do sakristie. Mše svatá nekončí dříve, než se dozpívá
závěrečná píseň, která doprovází odchod kněze a ministrantů.

převzal P. Jiří Luňák
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MAMINKY Z ŠUMPERSKÉ FARNOSTI

Dnešní rozhovor bude tak trochu netradiční, protože do Křesla pro hosta usedne hned několik maminek
šumperské farnosti. Ty tvoří její důležitou součást a Pánu Bohu díky za to, že se to v našem kostele hemží
jejich dětmi. Mladé rodiny jsou aktivní, a proto je můžeme vidět jak při přípravě, tak při návštěvě různých
programů, které jim šumperská farnost nebo Centrum pro rodinu zprostředkovávají. Zeptali jsme se jich,
jak jako rodina (rodiny) prožily dlouhý covidový rok, co jako rodiny oceňují v naší farnosti a jaké mají
dojmy z právě proběhlé farní pouti. Moc děkujeme za jejich rychlé a trefné odpovědi, protože tento
rozhovor proběhl opravdu za pět minut dvanáct 😊.
Jak jste prožily celý dlouhý rok ovlivněný koronou jako rodina či jako rodiny?
Dáša Selingerová
Po celý rok a zejména v období, kdy nebylo možné se zúčastnit mše svaté, jsme
rádi sledovali nedělní kázání pro děti na youtube kanálu Vlčí doupě a také pořad
Ovečky v karanténě na TV Noe. Bavily nás také výzvy Centra pro rodinu –
natáčet vánoční Radostnou zvěst, objevovat kříže v okolí a následně u nich
natáčet zdravici (když nebylo v březnu možné vycestovat mimo okres) a během
postní doby sledovat a podílet se na vzniku společného cyklu Pod pokličkou
postní doby. I když během jarních i podzimních lockdownů bylo hodně online
povinností (škola, kroužky atd.), čas strávený stříháním a posíláním našich video
příspěvků byl vždy příjemným osvěžením. Výsledné video nás pokaždé naplnilo
údivem, co vše je možné vyprodukovat v domácích podmínkách (myšleno v tom
nejlepším slova smyslu).
Jana Kupková
„Koronarok“ jsme prožili v radostném čekáni na naše
třetí miminko. S blížícím se porodem a dlouho po něm
jsme se s nikým z farnosti nestýkali. Ida se nám
narodila brzy zjara, v období, kdy epidemie byla
v plném proudu. Pán nás ale chránil před
onemocněním. 😊 Neúčastnili jsme se téměř žádných
aktivit a akcí. Byli jsme rádi, že máme klid a prostor
na sžívání se s dalším členem rodiny. 😊

Pavla Čermáková
Celý život vlastně pořád něco organizuju nebo alespoň
spoluorganizuju...  Takže tento rok byl pro mě tím pádem
dost zvláštní. Vše, co už nějakou dobu fungovalo a bylo
zaběhnuté, najednou na dlouhou dobu skončilo. Ať už
scholička, programy pro děti během kázání, náboženství nebo
třeba jednorázové akce jako například karneval apod. Měla
jsem najednou více volného času a nebyla jsem pořád někde
pryč. Pro mě tedy z tohoto hlediska karanténní školní rok
nebyl úplně marný. Ale vlastně na druhou stranu, já se nerada
nudím. Takže když nebylo do čeho píchnout, začínala jsem
mít roupy, co by se kde dalo... Teď už mě ale roupy zase
honem rychle přešly, protože se vše vrací do předchozích kolejí. A nevím, kam dřív skočit. Uf, už aby byly ty
prázdniny....
Jako rodina jsme vymysleli akci, která už trvá vlastně přes rok - Hledání pokladů v Šumperku a okolí. Mělo a má to
velký úspěch. Rodiny hledají poklady ukryté jinými rodinami na zajímavých místech podle předem daných indicií.
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Díky této akci jsme poznali v našem okolí tolik krásných míst, o kterých jsme neměli vůbec tušení... Zapojili jsme
se také do natáčení vánočních a postních videí, to nás moc bavilo. Vlastně jsme v té pasivní době byli docela
aktivní. 
Věrka Šlosárová
Rok s covidem byl opravdu jiný. Poprvé jsme v rámci přenosů zažili mše svaté přes televizi Noe. Byl to také rok
společné modlitby za ukončení pandemie. Nikdy jsme tolik nemysleli na nemocné jako nyní a pak, když jsme sami
byli nemocní, společně jsme se modlili ještě více o sílu to vše zvládnout. Postní pokličky byly super, těšili jsme se
na ně každý týden, a i když jsme se navzájem neviděli, tak jsme se mohli sdílet navzájem přes videa.
Jana Korgerová
Velké dík patří Centru pro rodinu – hlavně Lence Špatné, že nás
v době karantény a nemožnosti se navštěvovat vybičovala 
k nahrávání vánočního i postně velikonočního videa. Takto jsme
mohli toto období prožít „společně“ ve farnosti. Od Vánoc
do poloviny května jsem pracovala na oddělení COVID JIP,
a když přišla Lenka s nápadem natočit postní video, tak jsem to
zvažovala, únava byla znát. Ale byla to výzva, jak to nazval
manžel, a šli jsme do toho. Taky jsme se zapojili do hledání
pokladů a i sami jeden ukryli.

Co v naší farnosti jako rodiny oceňujete, co postrádáte?
Jana
Co oceňuji v naší farnosti? Za mě musím říct, že jsem ráda za možnost adorace (nejen) v postním období v kapličce
na středisku. S manželem jsme se střídali, nebo když jsme měli hlídání naší Marušky, tak společně vyrazili na hodinku
tiché adorace před svatostánkem.
Dáša
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat Pavle Čermákové a Evě Heiserové, které se ujaly katecheze nejmenších
dětí, kterých je v současnosti ve farnosti mnoho. (Bohu díky za to.) Jejich nasazení je obdivuhodné. Za všemi těmi
balíčky s mýdlíčky a sušenkami, písničkami, programem na hodinách a dalšími věcmi je mnoho času, kterého – jsem
si jistá – jako pracující maminky malých dětí na rozdávání nemají. Snad jim bude alespoň malým zadostiučiněním,
že děti se do náboženství těší a „tety nebo paní učitelky, pořád se mi to plete“ mají moc rády.
Pavla
Už několikrát jsem se zamýšlela nad touto otázkou, ale zjistila jsem, že mi vlastně vůbec nic v naší farnosti nechybí.
Připadá mi, že je tu v tuto dobu velká parta rodin, maminek, tatínků, dětí... Je tu skvělé zázemí na farním středisku,
spousta programů, akcí, pravidelných aktivit... Jsem moc spokojená a vůbec nic bych neměnila... Je mi jen líto, že je
v kostele vidět málo ministrantů. Ale něco se chystá!!! Takže od září jich snad přibude!!! Jupíííí! 
Věrka
Jsem moc ráda, že máme Centrum pro rodinu, které nám nabízí různé putování (dušičkové, velikonoční, májové aj.),
a tudíž i poznávání našeho města, naší malé země.
Jsem v naší farnosti šťastná, jako dítě jsem nikdy nezažila tolik aktivit pro rodiny s dětmi.
Jana
Moc oceňuji zpovědní dny a jiné časté možnosti svátostí smíření. Možná to bereme jako samozřejmost, ale je to
velký dar, že můžeme ke zpovědi, a těch příležitostí tu máme opravdu hodně. Škoda je nevyužít.  Taky mám moc
ráda páteční adorace. A možnost kdykoli během dne navštívit kostel, třeba když jdeme s dětmi kolem a společně si
můžeme kleknout v tichu před Pánem.
Líbí se mi, kolik krásných akcí je tu organizovaných pro děti. A jsem ráda, že děti mají ve farnosti spoustu kamarádů
vrstevníků.
Oceňuji originální nápady našich kněží pro zpestření života manželů a pro jejich společné zastavení a radost.
Vždycky se těším na obnovu manželského slibu a na to, jak stojíme ruku v ruce všichni manželé vedle sebe.
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Jak hodnotíte právě proběhlou farní pouť?
Dáša
Letošní pouť hodnotím samozřejmě kladně. Ač jsme tomu s ostatními ochotnými ochotnicemi a ochotníky zpočátku
nevěřili (zejména když jsme zjistili, že letošní pouť se bude konat o týden dříve než obvykle), divadelní představení
o neskromné délce 45 min se dá nacvičit i za měsíc. (Letos to byla pohádka „Tajemství staré bambitky“). Celkový
umělecký dojem ponechám na shovívavém divákovi, my „herci“ jsme si na každý pád společný čas při zkouškách
jako vždy užili a vynahradili si jarní absenci společného setkávání. Konzumní část pouti hodnotím rovněž pozitivně,
děti naše peněženky řádně provětraly (a to je dobře).
Věrka
Na pouť se vždycky moc těším, protože po hraní a představení v pohádce mám pocit, že můžeme ukončit školní rok
a začnou nám prázdniny, kdy můžeme i v odpočinku hledat Pána, a to třeba na dovolené jako rodina. Jeden rok jsme
využili prázdninovou aplikaci Cestička, kdy jsme se mohli modlit nové modlitby a poslechnout si i písně-to se mi
moc líbilo.
Pavla
Na pouť se každý rok moc těšíme. Děti minimálně dva týdny předem nemluví o ničem jiném... Opět jsme vlastně
součástí týmu organizátorů. Martin jako technická četa a párkař v jednom, já jako divadelní ochotník v pohádce pro
děti. Pekli jsme také s dětmi v náboženství sušenky k prodeji, jehož výtěžek byl určen na adopci na dálku farního
chlapečka. Mám radost, že se vždy sejde tolik lidí, že je všude skvělá atmosféra, radost, úsměvy, pohoda, zpěv,
tanec... Jsem vlastně moc vděčná za tak úžasnou farní rodinu!!! A za to, že naše rodina může být její součástí!!!
Jana
Letošní pouť byla opět moc fajn. Maminky
s dětmi a mládeží z farnosti nacvičily krásnou
pohádku pro děti, myslím si, že se líbila
i dospělým. Velké dík taky patří všem, kteří se
starali, abychom neměli žízeň a hlad a taky
něco sladkého ke kávě. I když tam nebyl
skákací hrad (za což jsem já ráda), děti si užily
pěkné odpoledne.

Během farní pouti proběhla tradičně
benefiční akce na podporu farního
adoptovaného chlapce Lucase Lowensona
z Haiti. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě nabízených pečených
dobrůtek, šťáv, úhledných balíčků se
sušenkami (značky „made in katecheze“),
popcornů aj, i těm, kteří prodej připravili
a prodávali a prodávali a prodávali 😊,
a v neposlední řadě i těm, kteří svojí koupí
výše zmíněného (nebo jen tak) na našeho
„Haiťánka“
přispěli.
Vybralo
se
úctyhodných 4 300,- Kč, a když
připočteme částku z minulého roku, která
nám „zbyla“ od jednoho štědrého dárce,
můžeme celou roční částku – ve výši
6 500,- Kč - na podporu chlapcova
školného uhradit obratem. Je skvělé, jak
skvělé lidi má naše farnost.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná.
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Jelikož letos dosti neobvykle naše farní pouť proběhla ještě před uzávěrkou prázdninového čísla časopisu,
rozhodl jsem se k rozhovoru s maminkami připojit malou fotografickou reportáž. Je to takové skromné
poděkování za úžasné představení, které maminky s dětmi na pouť připravily. A je to už pěkná řada let, kdy
toto dělají. Díky za to. Je to skoro neuvěřitelné, že jde v tak krátkým čase, při zaměstnání a mnohých
povinnostech, připravit něco tak krásného. Díky i Lence a Centru pro rodinu za skvělé nápady a neustálé
burcování, které přináší plody a vloženého úsilí nakonec nikdo nelituje.
Moc děkuji všem, kdo k přípravě pouti přiložili ruku:
připravili místo, občerstvení, atrakce pro děti, postarali
se o úklid. Nic z toho není samozřejmost, jak mi to kladl
na srdce jeden hodný farník. Je to pravda - vím to a
děkuji. Díky! Pěkné prázdniny!
P. Slawomir
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DOPISY DO PŘEDPEKLÍ

JONÁŠ, SYN AMITAJŮV
V městě Šumbarku, v pátém roce panování zemana Potácivého

Jonáši,
jsi snad nejznámější ze všech proroků, byť Tvůj příběh zabírá nejméně stran svatých textů. Každý zná Tvé strastiplné
putování v útrobách velké ryby i to, že přinášíš smůlu. Tvé jméno se dostalo do mnoha úsloví a inspirovalo vznik
řady literárních textů (sám jsem nebyl výjimkou).
Vím, nestál jsi pranic o takovou popularitu, naopak, dělal jsi všechno možné, aby ses jí vyhnul. Schovával ses před
pozorností lidskou i Boží, prchal jsi až na samý kraj země, ale nebylo Ti to nic platné. Po všech těch fantastických
peripetiích jsi stejně musel vykonat to, k čemu Tě Hospodin povolal.
Není vůbec podstatné, zda a kdy jsi skutečně žil, a kolik z Tvých dobrodružství se opravdu odehrálo. Není důležité,
kdo Tvůj příběh poskládal do podoby nám známého vyprávění a propašoval ho mezi malé proroky. V každém případě
jsem mu však za to z hloubi duše vděčný.
Těch Tvých pár stránek se k těm ostatním starozákonním textům vůbec nehodí. Stylisticky ani obsahově. Popisují
docela jiného Boha. Není to onen všemocný, nejvýš spravedlivý a přísný vládce, vyžadující bezmeznou poslušnost
a oddanost. Ten, který nemilosrdně soudí pronárody a vydává je do rukou domněle spravedlivých. Který hrozí
tvrdými tresty a který je – byť zpravidla lidskýma rukama – také vykonává.
Ty jsi znal docela jiného Boha. Věděl jsi totiž, že „je slitovný a laskavý, pomalý ke hněvu, bohatý milostí a lituje
zamýšleného zla“. Byla to šokující představa; pro Tvé soukmenovce i pro Tebe samého. Takovému Bohu jsi nechtěl
sloužit. Nechtěl jsi s ním mít nic společného. Byl jsi jeho slabostí „velmi roztrpčen a rozhněval ses“ na něj.
Bojím se o Tebe. Ne pro všechna nebezpečenství, jimž jsi musel čelit, vždyť Hospodin Tě všude provázel svým
starostlivým pohledem. Bojím se Tvého hněvu, pro který sis přál zemřít. Smrt pro Tebe byla přijatelnější než život
mezi omilostněnými kajícníky z Ninive. Bůh Tě
může doprovázet v těch nejbouřlivějších vodách
moře i v jeho hlubinách, může Tě zázračně uchovat
i v jícnu ryby, ale nemůže Tě přinutit k životu ve
své blízkosti. V blízkosti bezdůvodné a
bezvýhradné lásky.
Věřím, že ses nakonec rozhodl správně a
že se i Tobě zželelo velikého města Ninive. Že jsi
Bohu odpustil a přestal ses „právem smrtelně
hněvat“. Bůh sám pro to jistě udělal vše, co bylo
v jeho silách. K tomu, aby nejen Tebe,
ale i všechny lidi všech věků přesvědčil o své lásce
a smířil se sebou, neváhal podstoupit ani tu
nejvyšší oběť, jaké je otec schopen.
Ježíš se narodil, žil a zemřel právě proto,
aby svědčil o stejném slitovném Otci, před kterým
jsi tak zoufale utíkal. Odvolával se právě na Tebe
jako na jediné znamení, které je světu dáno. Přišel
naplnit právě Tvá slova, která jsi paradoxně vyřkl
nikoli v prorockém vytržení, nýbrž naplněn
nejhlubší frustrací, hněvem a beznadějí.
Snad po všech těch staletích oslav velikonočních
svátků Ježíši konečně uvěříme.
Pavel Obluk
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ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN
NA SVATÝ HOSTÝN
Milé rodiny, zveme vás na tradiční pouť rodin na Svatý Hostýn, kterou pro vás vždy připravují olomoucké centrum
pro rodinu a centra pro rodinu olomoucké diecéze. Tematicky bude čerpat z roku sv. Josefa a celým dnem nás tak
bude provázet tento vzácný světec. Pouť se uskuteční 28. srpna a den na to, 29. srpna, oslaví náš arcibiskup Jan
narozeniny. Letos jsme se rozhodli – jako centra pro rodinu - dát mu darem modlitbu. Zveme vás, abyste se k nám
připojili. Na pouti mu poté předáme konkrétní symbolické znázornění našich modliteb ve formě svíce. Kdo se chce
na takovém dárku podílet, může na stránkách Centra pro rodinný život v Olomouci najít informace, jak je to možné
učinit. Harmonogram pouti naleznete na přiloženém plakátku v časopise.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ RODIN SE SVATOU LUDMILOU
Letošní rok si připomínáme výročí 1100
let od úmrtí svaté Ludmily a k této
příležitosti pro vás centra pro rodinu
olomoucké diecéze vytvořila aktivitu
Prázdninové putování rodin se svatou
Ludmilou.
Můžete putovat po pěti oblastech celé
diecéze, kdy v každé oblasti je možno
navštívit 10 míst spojených se svatou
Ludmilou či inspirovaných jejím
životem. Pro náš region je to oblast
těchto děkanátů: Šumperk, Zábřeh,
Konice, Šternberk a Moravská Třebová.
Na stránkách Centra pro rodinný život
v Olomouci či na stránkách Centra
pro rodinu Šumperk si můžete stáhnout
jak poutnický pas, tak se dozvědět
o prázdninovém putovaní více
informací.
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NA CO (NOVÉHO) SE MŮŽETE TĚŠIT PO PRÁZDNINÁCH?
CELODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY (místo tradičního jarního setkání)
23. října 2021 od 9.00 do 16. 00. Celý den nás bude provázet lektorka Františka Böhmová a téma „SEDM DARŮ
DUCHA SVATÉHO“
KURZ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
Kurz probíhá jako náhrada z podzimních a jarních termínů, ve dnech 2. – 3. 10., 16. – 17. 10., 20. – 21. 11.
Aktuální informace Centra pro rodinu Šumperk sledujte na webových stránkách www.sumperk.dcpr.cz nebo
nás kontaktujte na tel. 731 402 395. Mailová adresa Centra pro rodinu Šumperk – cprsumperk@ado.cz

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

NARCIS A HOSPIC

Když čtete v názvu článku svatý Narcis nebo Hospic, asi si říkáte, že jsem se zbláznila anebo že vtipkuji.
A v obou případech máte pravdu. Pro dobu prázdnin jsem opět do naší rubriky zařadila několik světců
neobvyklých jmen.

Narcis
(*r. 99? – † r. 216? Jeruzalém, Izrael)
Svatý Narcis byl jeruzalémským biskupem.
Měl charisma zázraků, žil asketicky, ujímal se
trpících a utiskovaných, napomínal ty, kteří dávali
pohoršení. Jedni jej milovali a druzí hledali
příležitost, jak jej zničit. Trojice mužů se rozhodla
křivě svědčit ve prospěch vymyšleného obvinění,
čímž dosáhla biskupova odchodu. Potom je však
postihly tresty, které na sebe k podpoře přísahy
svolávali. Narcis se dožil snad nejvyššího věku ze
všech biskupů. V katolickém kalendáři je uváděn
29. října, v pravoslavné církvi se jeho svátek slaví
7. srpna. Je zobrazován jako biskup, k jeho dalším
atributům patří džbán, anděl nebo kvetoucí bodlák.
Narodil se před koncem 1. století do nežidovské rodiny řeckého původu. Na více místech se udává, že k jeho
narození došlo v době pontifikátu papeže Klementa I. (papežem v letech 88/92 – 97/101). Bližší údaje z Narcisova
mládí nám však chybí, víme, že byl lidmi vyhledávaný a označovaný jako svatý kněz. V řeči byl prý velmi opatrný,
v činech rozhodný, ve zbožnosti horlivý. Nikdy mu nechyběla ochota pomáhat potřebným, čteme, že „byl okem
slepému, nohou chromému, otcem sirotků a ochráncem utiskovaných.“
Není tedy divu, že s pověstí vynikajícího pastýře byl vybrán za biskupa v Jeruzalémě. Překvapuje nás pouze
jeho vysoký věk v době zvolení za nástupce jeruzalémského biskupa Dolichiana, který zemřel kolem r. 185. Narcis
měl v té době již více než 80 let. Po celý svůj život však oplýval pevným zdravím, byl velmi aktivní a přitom se
snažil žít asketicky.
Za jeho episkopátu se v Palestině konala synoda, řešící otázku data slavení Velikonoc. Údajně ji svolal a řídil
právě Narcis spolu s cesarejským biskupem Teofilem. Slavení Velikonoc bylo ustanoveno na neděli po prvním jarním
úplňku a byl zamítnut 14. nisan židovského kalendáře.
O Narcisovi se traduje, že za svého biskupského působení konal zázraky. V předvečer velkých svátků bylo
tehdy zvykem, že kněz s věřícími strávili celou noc modlitbami a zpěvy žalmů. Během velikonoční vigilie jáhni
zjistili nedostatek oleje v lampách a obávali se, že budou nuceni bohoslužbu přerušit. Narcis požehnal jeden
ze džbánů s vodou připravenou na křest a jáhnům nařídil dolití olejových lamp, které se pak nádherně rozhořely.
Vedle vlastností, pro které byl Narcis v oblibě, vyskytovala se u něj i jistá přísnost a nesmlouvavost. Možná
právě proto jej někteří chtěli z biskupského postu odstranit nebo jej v něm znemožnit. Byl křivě obviněn v jakési
závažné a delikátní věci. Obvinění dosvědčovali tři muži, kteří se dovolávali samotného Boha za svědka. První
přísahal: „Ať zaživa uhořím, není-li tomu tak!“ Druhý prohlásil: „Není-li tomu tak, ať mne postihne malomocenství!“
Třetí prohlásil, že raději oslepne, pokud nemluví pravdu. Po takovémto obvinění Narcis nepovažoval za prospěšné
zůstat na biskupském stolci a rozhodl se odejít do pouště, aby se na neznámém místě věnoval modlitbě posilované
asketickým životem. Marně ho mnozí přemlouvali, že obviněním nevěří a chtějí, aby zůstal. Biskup věděl, jak
rozšířená pomluva dovede nahlodávat potřebnou důvěru.

Prvnímu křivému svědkovi prý později shořel dům, ve kterém zůstal on i s celou rodinou. U druhého
se objevilo malomocenství a všichni jej odháněli. Třetího tato skutečnost dohnala k přiznání, že se domluvili svědčit
křivě a celou situaci dlouho oplakával, navzdory přiznání oslepl. Z důvodu domnělé smrti Narcise byl na biskupský
stolec v Jeruzalémě zvolen novým biskupem Dius, po jeho smrti Germanion, po něm Gordios († r. 211). V té době
se Narcis vrátil do Jeruzaléma a byl znovu zvolen biskupem. Vzhledem k vysokému věku si vyžádal jako pomocníka
Alexandra (biskup koadjutor) a spolu s ním zastával biskupský úřad až do své smrti, ve věku 116 či více let. Přesný
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rok Narcisova úmrtí není znám. Zachoval se Alexandrův dopis věřícím v Egyptě, ve kterém píše: „Pozdravuje vás
Narcis, který mě podporuje radou a modlitbou. Má nyní 116 roků a napomíná mě i vás, abychom žili ve svornosti!“
Modlitba k sv. Narcisovi:
Svatý Narcisi, Tvé ctnosti obdivovali všichni kromě lidí, kteří dali přednost zlu. Pomoz mi důvěřovat plně Bohu,
kterému jsi tak láskyplně sloužil. Někdy se trápím tím, co o mně říkají ostatní. Nauč mě své tajemství, jak se nenechat
vyprovokovat a nepropadnout hněvu a nenávisti. Přimlouvej se za mě, abych dokázal zůstat v klidu a hluboko ve svém
srdci věděl, že Bůh nikdy neopustí ty, kdo mu důvěřují.

Hospic
(*počátek 6. st. – † 21. května 581 Cap Ferrat, Francie)
Svatý Hospic (Hospicius; latinsky Hospitius; francouzsky
Hospice) byl francouzský světec, asketa, poustevník a divotvůrce.
V římskokatolické církvi je připomínán 21. května.
Podle některých zdrojů se narodil na počátku 6. století
ve francouzském městě Nice, jiné prameny uvádí, že pocházel
z Egypta. V Egyptě dlouhá léta žil a osvojil si zde asketický způsob
života, stal se mnichem a poustevníkem. Odíval se hrubým žíněným
kajícím rouchem, na holém těle nosil železné řetězy a živil se jen
chlebem a ovocem. Později se usadil ve Francii, kde žil v chátrající věži
na poloostrově Cap Ferrat, několik kilometrů východně od Nice.
Ve dnech čtyřicetidenního půstu se živil jen kořínky egyptských rostlin,
které pojídají tamější poustevníci; tyto kořínky mu do Francie dováželi
obchodníci. Nejdříve pil šťávu, která se z bylin vyvařila, potom snědl
vyvařené kořínky.
Vynikal nejen přísným pokáním, ale vykonal i řadu zázraků.
Předpověděl ozbrojený vpád Langobardů (574–575) a označil ho
za trest Boží. Prohlásil: „Lid je nevěřící, křivopřísežný, zlodějstvům
oddaný, k vraždám vždy pohotový. Chudí nedostávají potravu, nazí se
neodívají. Proto přijdou Langobardi a zpustoší sedm měst.“ Varoval
obyvatele a mnichy žijící poblíž jeho věže poslal pryč, sám však zůstal.
Když Langobardi přitáhli, ukázal se jim v okně. Ozbrojenci věž obcházeli, ale nemohli najít vchod. Svatý
Hospic se totiž po vzoru některých poustevníků nechal ve věži zazdít. Dva z nich vylezli nahoru a odkryli střechu.
Uviděli světce oděného v žíněné roucho a spoutaného řetězy. Domnívali se, že je to nějaký vrah, kterého zde drží
v okovech. Zavolali tlumočníka a zeptali se Hospice, co udělal zlého, že musí snášet takový trest. Světec vyznal,
že vraždil a že je vinen všemi zločiny. Poté jeden z Langobardů vytáhl meč, aby mu uťal hlavu. Ale Bůh učinil
zázrak, a když se muž rozmáchl k ráně, strnula mu pravice a nemohl s ní pohnout. Povolil stisk a meč upadl na zem.
Když pak Langobardi prosili o smilování, světec požehnal ruku znamením spásy a vrátil jí hybnost. Uzdravený
bojovník si nechal ostříhat hlavu a stal se mnichem. Dva z langobardských vojevůdců se na pokyn svatého Hospice
bez úhony vrátili do své vlasti. Ti však, kdo jeho příkazem pohrdli, zahynuli v kraji, do kterého vpadli.
Mezi dalšími zázraky, které Bůh učinil prostřednictvím sv. Hospice, jsou uváděny uzdravení hluchoněmého,
navrácení zraku člověku, jenž byl slepý od narození, vyhnání nečistých duchů z posedlých žen. Světec též
předpověděl, kdy zemře. Když se přibližoval den jeho smrti, povolal k sobě probošta blízkého kláštera a nařídil mu,
aby dal prolomit zeď věže a poslal pro biskupa, jenž vykoná pohřební obřady. Oknem bylo vidět, že poustevník je
stále spoutaný řetězy a tělo má plné červů. Teprve těsně před smrtí odložil řetězy, pomodlil se a vypustil ducha.
A ihned zmizeli všichni červi, kteří provrtávali jeho svaté údy. Biskup Austadius jej dal s největší pečlivostí pohřbít.
Svatý Hospic zemřel 21. května 581.
Krátce po poustevníkově smrti podal zprávu o jeho životě a zázracích svatý Řehoř z Tours v šesté knize
svého spisu Historiarum libri decem (česky vydáno pod názvem O boji králů a údělu spravedlivých). V tomto díle
již označuje Hospice za světce. V obci Saint-Jean Cap-Ferrat se nachází kaple sv. Hospice; byla vybudována na místě
zbořené věže, ve které poustevník žil. Je uctíván hlavně v okolí Nice, tamní katedrální chrám uchovává část jeho
ostatků. Částečky ostatků jsou i v chrámech obcí Villefranche-sur-Mer a La Turbie.
Anička Rozsívalová
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SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO
PŘIJÍMÁNÍ VE VELKÝCH LOSINÁCH
A LOUČNÉ NAD DESNOU
K prvnímu svatému přijímání Těla a Krve Kristovy se
v letošním roce ve farnostech Velké Losiny a Loučná nad
Desnou připravilo celkem třináct dětí.
Slavnost se uskutečnila ve farních kostelích sv. Jana Křtitele
ve Velkých Losinách a sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad
Desnou při mši svaté 6. a 13. června 2021.
Pro všechny zúčastněné byla tato slavnostní událost velkou
radostí a duchovním povzbuzením.
Andrea Chlebaňová
pastorační asistentka

ZÁŘE NAD ŠUMPERSKEM
BIŘMOVÁNÍ V BLUDOVĚ,
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V BLUDOVĚ, NOVÉM MALÍNĚ A BOHUTÍNĚ
„Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří, Pravdou svou, která jasně plane, Světlem svým
osvoboď nás, ó Pane, buď světlem nám, buď světlem nám!“
Jeli jste v posledních pár týdnech naším
krajem a zahlédli jasnou zář na nebi? Ne, to
nemusel být přelud, ale skutečnost. Celé nebe se
raduje z událostí, které se teď prožívají
ve farnostech P. Otty Sekaniny! V neděli 13. 6.
2021 to byly slavnosti prvního svatého přijímání
dětí z Bludova a Nového Malína, ještě mají
naplánovanou poslední červnovou neděli tuto
slávu v Bohutíně a 20. 6. 2021, při nedělní mši
svaté v Novém Malíně, uděloval pro zájemce
z výše jmenovaných farností otec biskup Antonín
Basler svátost biřmování. Jsou to pro nás všechny
dny velkého požehnání a Božích milostí!
CHVÁLA TOBĚ, PANE.
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POSTŘEHY NĚKTERÝCH ZÚČASTNĚNÝCH:
„Velký dík patří našemu milému panu faráři, že i přes nepřízeň dlouhých covidových opatření šel s námi všemi „do
toho!“ – do příprav na 1. sv. přijímání. Děti, jak jsem pozorovala, vždy se zájmem naslouchaly příběhům pana faráře
a stejně tak i my přítomní rodiče. Naše společná setkání v bludovském kostele nás propojovala i s ostatními farnostmi,
(Bludov, Nový Malín, Bohutín) a děti si tak mohly uvědomovat, že na přípravu nejsou jenom samy! Nejsilnější
zážitek pak byl pro nás při mši svaté přímo před oltářem, když se udílela svátost – byla to zde obrovská síla, která
všechny z naší rodiny ohromila a dojala k slzám.“
maminka Marie Bíbová, farnost Nový Malín
Chtěla bych také velmi poděkovat našemu panu faráři, který měl na starost zorganizovat během několika týdnů nejen
biřmování, ale také i první svaté přijímání pro naše mladší děti. Velké DÍKY! Děti jsou z příprav na první svaté
přijímání nadšené. Pan farář měl každé setkání „vyšperkované“ do posledních detailů. Jeho povídání byla moc
poutavá a také zábavná, děti se opravdu nenudily a my rodiče také ne. Děkujeme i za ně. Škoda, že obě přípravy
skončily, budou mi chybět.“
maminka Katarína Kurečková, farnost Bohutín
Skoro před dvěma lety jsme započali naši přípravu na biřmování. Otec Otto Sekanina nás vzdělával, společně jsme
se modlili, pročítali katechismus a zamýšleli se nad biblickými úryvky. Nějak jsme se i promodlili skrze „lock-down“,
který nám byl mírnou překážkou. Přípravu nás sice ukončil menší počet, než v jakém jsme začínali, přesto jsme se
tuto neděli potkali v docela pěkném počtu – patnácti biřmovanců. Slavnostní mši svatou celebroval a svátost nám
uděloval biskup Antonín Basler. Tento sváteční den jsme pak každý oslavili v kruhu svých rodin a blízkých.
A jaké má biřmování pro mě „efekty“? V biřmovací patronce mám další mocnou přímluvkyni u Boha, na kterou
se můžu s důvěrou obracet. Hlavně však mám stále na paměti, že Duch svatý není jen holubice na obraze nad oltářem.
Věřím, že se s přijetím svátosti biřmování můj vztah s Duchem svatým prohloubil a že se bude v mém životě hojně
projevovat.
biřmovanka Marie Schubertová, farnost Nový Malín

Během dospívání jsem nešla ke svátosti biřmování a od té doby jsem žila s tím, že jednou tuto slavnost chci prožít a
k biřmování se připravit. V posledních deseti letech byla tato má touha po přijetí Ducha svatého stále větší a větší.
Pan farář Otto Sekanina věděl, že je nás v Bohutíně více starších, kteří se chtějí ke svátosti biřmování připravit. Takže
dozrál čas a začala naše příprava na biřmování. Během doby se objevila epidemie koronaviru, která nám přípravu ke
svátosti i samotnou svátost posunula na neurčito. Kvůli protiepidemickým opatřením jsem tu také nemohla mít svou
kmotru ze Slovenska, a tak jsem se raději rozhodla, že si budu hledat svou kmotru tady. Tehdy jsem to vnímala jako
velký problém, že nebudu moci svátost biřmování oslavit se svou rodinou ze Slovenska. Také jsem to brala jako
„znamení“, že se nemám na biřmování připravovat a uvažovala jsem o posunutí přípravy. Ale vše je nakonec tak, jak
má být.😊 Několik let chodím na bludovskou faru na setkání Modlitby matek. Bludovské maminky, které tyto
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modlitby vedou, se staly mými „učitelkami“ a modlily se a přimlouvaly za mě. Tak jsem tedy jednu z nich (Veroniku
Směšnou) poprosila, aby se stala mou biřmovací kmotrou. Děkuji Ti Verunko, jsem ráda, že jsme se potkaly.
Během setkávání s maminkami a hlavně během přípravy na biřmování jsem si uvědomila, že se chci dozvídat více o
Bohu a víře a že číst Písmo svaté je pro můj život důležité. Duch Svatý bývá přítomen našemu setkávání a několikrát
nám ukázal svou přítomnost. Otevírala jsem náhodně Bibli (nejen já, ale i ostatní) v místech, která ukazovala na 10.
kapitolu Skutků apoštolů nebo List Galatským. Tyto texty byly nakonec i součástí čtení při biřmovací mši svaté,
takže to opravdu nebyly jen náhody!😊 Moc se mi líbilo kázání p. biskupa Baslera i celá mše svatá. Neděli jsem
prožila se svou nejbližší rodinou a s ostatními maminkami z Modliteb. Jsem moc ráda za jejich přímluvy. Doufám,
že Duch svatý nás bude v životě provázet i nadále a že budeme Jeho znamením otevření.
biřmovanka Katarína Kurečková, farnost Bohutín
Před necelými 2 000 lety čekala Panna Maria v modlitbě ve večeřadle s apoštoly na seslání Ducha Svatého tak, jak
jim to Ježíš slíbil, než vstoupil na nebesa. A právě díky působení Ducha Svatého se církev rozrostla po celém světě.
Během staletí vznikala další večeřadla a Duch Svatý se v hojnosti neustále vyléval a vylévá do celého světa. Také
my, letošní biřmovanci, jsme v neděli 20. 6. v modlitbě s P. Marií očekávali jeho mocné působení v nás. Byli jsme
skupina mladších a starších biřmovanců a na přijetí této svátosti nás necelé dva roky připravoval P. Otto Sekanina.
Svátost nám udělil olomoucký biskup Antonín Basler. Tato slavnost se uskutečnila při nedělní mši svaté v kostele
v Novém Malíně. Celý obřad jsme prožili velmi slavnostně a s velkou radostí v srdci jsme sobě i druhým vyprošovali
dary Ducha Svatého. Věřím, že nás Duch Svatý vyzbrojil na naši další cestu životem všemi potřebnými dary,
tzn. těmi, které nám chtěl dát On sám, abychom splnili své poslání na této zemi.
biřmovanka Tereza Váňová, farnost Bludov
Před biřmováním jsem byla trochu nervózní z toho, jak to bude
celé probíhat... Uklidňovala jsem se tím, že když jsem v klidu
zvládla první svaté přijímání, tak že zvládnu i tohle. Když přišel
den „D“ byla jsem vcelku v klidu, což mě překvapilo. Když to
celé začalo, působilo to na mně velice honosně, až jsem se bála,
aby to neprobíhalo moc jakoby "úřednicky". Ale naštěstí pan
biskup je velmi milý člověk, a tak celá mše proběhla v příjemné
atmosféře.
biřmovanka Eliška Kočí, farnost Nový Malín
Asi si v duchu řeknete: „Co to tam ta kmotra Nezbednice jedna píše!? To přece do zbožného vzpomínání na svátost
biřmování v Novém Malíně vůbec nepatří! Už je asi unavená z těch 14 předchozích kmotřenců a všech žáčků a
známých, které tam potkala!“
Biřmovanci po dlouhé a důkladné přípravě určitě vědí, že největší ze tří božských ctností je láska (1 Kor, 13, 13). A
láska vedla mladší i starší biřmovance a farníky, aby se čelovka, med a lilie staly znamením lásky, kterým děkovali
panu biskupovi Antonínu Baslerovi za udělení svátosti a svému panu faráři Ottovi Sekaninovi za přípravu na ni. Jako
každé správné rodině při tom nechyběl humor. Otec biskup, který je od mládí milovníkem astronomie, dostal čelovku,
aby lépe v noci viděl na obloze hvězdy, a med „od konkurence“, neboť jeho švagr z biskupových rodných Olšan je
dlouholetým včelařem. Otec Otto při předávání čelovky vtipně poznamenal, že se mu konečně zřejmě „v hlavě
rozsvítí“. Kytice lilií symbolizovaly čistotu srdcí nových biřmovanců, do nichž mohl Duch Svatý sestoupit se svými
dary, jak otec biskup připomenul ve svém kázání.
Při udělování svátosti se nesla kostelem přímluva plejády svatých, do jejichž ochrany se biřmovanci svěřili a které
chtějí napodobovat v jejich ctnostech. „Moje“ Anička si vybrala svatou Ritu, patronku v beznadějných situacích.
Vím proč... Anna Rita se svými čtyřmi kluky je mojí 15 kmotřenicí... Při svatém přijímání vroucně prosím nejen za
ni, ale za všechny přítomné, aby se ovoce Ducha projevilo v jejich životech, aby na světě bylo více porozumění a
lásky mezi lidmi. A také děkuji: za krásný kostel, za květiny, za hudbu, za zázraky obrácení, které Bůh koná v duších
lidí i v našich časech.
A co ta bílá holubička, podle tradice symbol Ducha svatého? Ty jsme před kostelem všechny snědli! Nevím, kdo si
dal takovou práci s tak krásným lineckým cukrovím s bílou polevou? Byly nebesky dobré a můj obdiv patří té, která
je s láskou - a tolik kousků! – vyrobila. I občerstvení s focením jsou projevem lásky a přítomnosti Ducha svatého,
který nás spojuje do jedné velké Boží rodiny – Církve.
Jsem vděčná a šťastná za krásný den. A tak zpívám: „Buď světlem nám! Zář Tváře tvé naši zem plní Boží slávou, tvůj
Duch, ať nám srdce rozpálí, láskyplná řeko, proud tvůj ať zaplaví nás, své slovo dej, ať nám svítí v tmách!“
kmotra Lenka Bernadetta Nezbedová – Dílo blažené Zdislavy, farnost Ruda nad Moravou
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První svaté přijímání v Bludově
a Bohutíně
V neděli 13. června proběhlo při mši svaté
v kostele sv. Jiří v Bludově první svaté
přijímání. Celkem 5 dětí poprvé přijalo Tělo
Kristovo. Od toho posledního uplynuly
už 3 roky.

Před dvěma roky bylo sv. přijímání v bohutínské kapli a také letos
zde přijalo 5 dětí svátost eucharistie. Děti se i přes tuto nelehkou
dobu pět měsíců připravovaly na přijetí svátosti pod vedením otce
Otto Sekaniny, za což mu touto cestou jménem všech rodičů moc
děkujeme. Bohoslužba začala slavnostním vstupem, po kázání děti
s rozsvícenými křestními svícemi vyznaly svou víru, poté přinášely
dary. K přijímání přistupovaly nejdříve děti, které přijímaly poprvé,
a potom ostatní farníci. Po skončení mše následovalo
fotografování.

KNĚŽSKÝ VÝLET – PLAVBA PO MORAVĚ
Aby nebylo všechno, co jsme v tomto měsíci prožili a viděli tak sladce zbožné… napadlo mne, že vám napíšu
i o našem kněžském výletě, který jsme si dopřáli 15. června. Bylo to dost neobvykle. Většinou jsme v minulých
letech namísto poslední červnové schůze podnikali nějakou pouť či cestu za kulturou. Letos jsme vymyslili plavbu
po Moravě. Zkušenosti jsme neměli žádné, ale ujal se nás ochotně a vše zařídil P. Ondřej Jirout, kterého si možná
pamatujete z dob jeho kaplanování v Šumperku. Pár základních instrukcí a šli jsme do toho. Začátky nebyly slavné,
někteří okusili vícekrát, jak je studená voda v Moravě, ale nakonec to bylo úžasné! Krásný odpočinek: mnoho chvil
rozjímání v tichu a kráse přírody a mnoho děkovných modliteb za Boží dobrotu. A také radosti a přátelského povídání
a prostě skvělé odreagování. Myslím si, že to nebyla naše poslední plavba… Díky za to.
P. Slávek
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POZVÁNÍ DO OLOMOUCE
Pozvolné rozvolňování protiepidemiologických opatření
a nastávající doba prázdnin a dovolených přímo láká k poznávání
krás a památek v naší vlasti. Olomouc, metropole Hané, která je
po Praze druhou největší památkovou rezervací v republice,
nabízí ve svém historickém centru celou řadu vzácných
sakrálních i světských památek. A ti, kteří při prázdninových
toulkách navštíví Olomouc, mají z čeho vybírat. Například
Arcibiskupský palác, který byl do listopadu 1989 pro návštěvníky
prakticky nepřístupný, nabízí ve slavnostním sále výstavu
nazvanou K oslavě a potěše – s podtitulem Umělecké sbírky
olomouckých biskupů a arcibiskupů, která nabízí pohled do části
sběratelské kolekce a na krásu uměleckých děl a výtvorů
řemeslnických mistrů. Návštěvníci zhlédnou obrazy staré italské
a nizozemské malby, kolekce kreseb a grafiky, iluminovaných
středověkých rukopisů, knih, hudebnin, porcelánu, zbraně či
unikátní exponáty za slonoviny. Výstava vyzdvihuje
nejvýznamnější sběratele a to od zakladatele sbírky Karla z
Lichtensteinu-Castelcorna, Bedřicha z Fürstenbergu, Theodora
Kohna až po Leopolda Prečana. Výjimečné exponáty nabízí
sbírka zbraní, mezi nimiž vyniká turecký štít, který byl
pravděpodobně ukořistěn po vítězné bitvě u Vídně 12. září 1683.
Jde o používaný štít s několika průstřely a těchto trofejí bylo
po vídeňské bitvě posbíráno mnoho a staly se součástí
šlechtických sbírek. Výstava je otevřena denně mimo neděli a to
až do 28. září a návštěvníkům vynahrazuje uzavření obou Arcidiecézních muzeí, jejichž budovy v Olomouci a
Kroměříži v letošním roce procházejí rekonstrukcí.
Pavel Hýbl
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NOČNÍ PŘECHOD JESENÍKŮ
Během pátku a soboty 4. a 5. června se konal tradiční noční přechod Hrubého Jeseníku. Akce se zúčastnili
lidé všech věkových kategorií a na trase Obří skály – Šerák – Keprník – Červenohorské sedlo – Praděd – Skřítek
jsme nakonec ušli kolem čtyřicet kilometrů! Pro ty, které cesta zmohla nebo je trápila časová tíseň, byl připraven
odvoz na Červenohorském sedle.
I přes zvolení náročnější trasy, menší výkyvy počasí a únavu se nám podařilo cestu nejen přežít, ale i užít a
vychutnat si nádhernou přírodu Jeseníků. Jsem rád, že jsem opět mohl poznat nové tváře a po dlouhé době se naživo
setkat i s těmi známými.
Na všechny se těším při další akci!
Oto Vrana

MLÁDEŽNICKÁ MŠE SVATÁ A ROZLOUČENÍ S OTCEM JIŘÍM LUŇÁKEM
V pátek 25. 6. proběhla mládežnické mše, na které jsme děkovali za uplynulý školní rok. Po tom, co jsme se
při mši nasytili duchovně, jsme se přesunuli na farní středisko. Tam už na nás čekal rozpálený gril a spousta dobrot.
V příjemné atmosféře jsme se navečeřeli, popovídali si a smáli se. V závěru nastal ještě čas na hru - na počest pana
kaplana se jmenovala „Chyť luňáka“. Luňákem byl ale myšlen onen dravý pták, s jehož jménem se shoduje příjmení
pana kaplana. Celá akce byla zároveň rozloučením s otcem Luňákem, kterému děkujeme za jeho službu pro farnost
i mládež a přejeme mu hojné Boží požehnání do jeho další služby.
Tak se na vás těšíme v září na dalších mládežnických!
Animátoři mládeže
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Drazí, rád bych na začátku mého článku poděkoval za krásné setkání dětí a rodičů u kostelíčka nad
Bludovem, které se uskutečnilo v červnu. Vyčlenil jsem tento článeček z rubriky „Byli jsme, viděli jsme, prožili
jsme…“, protože mi zvlášť přilnula k srdci a osobně jsem ji prožil. Proto o tom píšu až tady. Byla to opravu nádherná
akce a myslím si, že nám ukázala, jak velký potenciál máme v dětech. Myslím si, že všechny toto setkání naplnilo
nadějí! Věřím, že nejen děti prožily krásný den, který si zapamatují, ale že jsme si vyprosili hodně Božích milostí.
Moc a moc děkuji všem, kdo přiložili ruku k dílu a vše připravili. Kněžím, katechetům, rodičům, všem! Pán Bůh

zaplať.
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Na začátku prázdnin vám samozřejmě chci popřát krásné dny odpočinku po náročném covidovém roce. Jak
jsem už psal v úvodníku, budu rád, když nám pošlete nějaké svoje zážitky z prázdninových poutí, třeba i s nějakou
fotografii. Jsem přesvědčený, že uspořádat si s rodinou či osobní pouť je velkým přínosem pro naše životy. Pokuste
se o to a rozdělte se s námi o své dojmy.
V tomto sedmém čísle Tam&Tamu vás vždycky informuji o změnách kněží v děkanátu. Šumperští farníci
to už jistě vědí, ale ostatní možná ne, že po dvou letech ze Šumperka odchází pan kaplan Jiří Luňák. Stěhuje se
do farnosti v centru Zlína, kde nějaký čas bude ještě kaplanem. K nám přichází z Valašských Klobouk P. Jan Berka.
Určitě se vám v zářijovém časopise představí. P. Jiřímu moc děkuji za jeho práci a společně strávené dva roky. Jeho
jméno zůstane zapsané zcela jistě nejen ve farní kronice, ale i v srdcích mnohých z nás. Pán Bůh zaplať za všechno.
P. Janovi přeji, aby se od začátku u nás cítil doma a pastorační práce na severu mu dělala radost. Oba svěřuji vaší
vděčné paměti a do vašich modliteb.
Pokaždé vás před prázdninami také prosím o shovívavost kvůli posunům bohoslužeb ve farnostech. Činím
to i teď. Dopřejte, prosím, svým kněží odpočinek i přes neděli a buďte chápaví, pokud by došlo k nějakým omylům
či zmatkům. Zastupující kněží ne vždy znají místa, kam jedou zastupovat, neznají místní zvyklosti či cestu. Pomozte
jím, kdyby něco popletli či přijeli se zpožděním. Sledujte, prosím, také tabulku, která je přiložená k časopisu, abyste
i vy nejeli někam pozdě či zbytečně. Moc děkuji.
Moc srdečně zvu na adorační den 11. 7., ale také si dovolím připomenout, že náš kostel sv. Jana Křtitele
v Šumperku je denně otevřený pro modlitbu a prohlídky. Stále se stává, že mne někdo telefonicky prosí o otevření
kostela pro zájezd či návštěvu, přitom už několik let je kostel po celý den přístupný. Je to příležitost k modlitbě
v tichu (a chládku ) a myslím si, že modlící se lidé, jsou nejkrásnější výzdobou naších kostelů. Je ale na nás, jestli
tam budeme.
S požehnáním pro všechny
P. Slawomir

strana 22

Tam&Tam – číslo 7-8, ročník 12, červenec-srpen 2021

NA POKRAČOVÁNÍ

RENZO ALLEGRI
ZÁZRAKY OTCE PIA

Nehoda na motorce
Poznal jsem řadu lidí, které otec Pio uzdravil, mnohdy mi osobně vyprávěli své neuvěřitelné zážitky. Giuseppe
Canaponi z Arezza v Toskánsku byl uzdraven na přímluvu otce Pia v roce 1948. Seznámil jsem se s ním až v roce
1983. Bylo mu sedmdesát let a podle lékařů neměl být schopen udělat ani krok, on však čile a vesele cestoval po
světě. Na téma jeho případu se v Římě dokonce uskutečnil lékařský kongres.
Canaponi byl železničář v penzi. Jezdil na motorce a byl také znamenitý chodec. Jen při pozorném zkoumání
jste si mohli všimnout, že lehce kulhá. „Levou nohu mám o dva centimetry a čtyři milimetry kratší než pravou,“ řekl
mi, „měl bych nosit ortopedickou obuv, ale když se stal zázrak, už to nikdy nebylo třeba.“
Setkal jsem se s ním v jeho domě na ulici Elia Dalla Costa na předměstí Florencie. Vyprávěl mi: „V roce 1945
jsem žil v Sarteanu, byl jsem ženatý a měli jsme malého synka. Pracoval jsem na železnici a měl jsem na starosti
kontrolu elektrických zařízení na jedné hlavní trase.
21. května jsem jako obvykle brzy ráno vstal a vydal jsem se na motorce do práce. Ujel jsem asi dvě stě metrů,
když mě srazil kamion. Po převozu do nemocnice to vypadalo, že nemám šanci přežít. Následkem nárazu jsem měl
rozbitou lebku, prasklý levý oční oblouk, protržený bubínek, několik zlomených žeber a na pětkrát zlomenou levou
nohu. Můj život visel na vlásku. Pomalu jsem se z toho sbíral, až mi řekli, že jsem mimo nebezpečí.
Zotavování probíhalo dlouho, ale celkem uspokojivě – až na tu nohu. Byla tak dolámaná, že se ji lékařům už
nepodařilo dát dohromady. Předávali si mě z jedné nemocnice do druhé. Léčili mě v Sarteanu, Chiusi a
Montepulcianu. 10. května 1946 mě převezli na ortopedickou kliniku do Sieny, kde jsem zůstal rok a půl v péči
profesora Leopolda Giuntiniho.
Potom jsem byl na Rizzoliho ortopedické klinice v Boloni. Zlomeniny stehenní kosti se po prvních zákrocích
částečně zacelily, ale řada komplikací způsobila, že celá noha zůstala úplně ztuhlá. Lékaři diagnostikovali „fibrózní
ankylózu levého kolene“ a neuměli mě dál léčit. Navíc se rány po mnoha chirurgických zákrocích přestaly hojit.
Když všechny pokusy ohnout nohu selhaly, rozhodli se lékaři ortopedické kliniky v Sieně pro ‚násilné ohnutí
kolene na přístroji Zuppinger v celkové anestezii‘. Celková anestezie byla nutná nejen proto, abych necítil bolest při
ohýbání nohy, ale také aby se svaly na noze zcela uvolnily a koleno zůstalo pohyblivé. Svalové srůsty a vazy blokující
kloub však byly tak odolné, že i tento zákrok byl marný. Naopak, když lékaři přitlačili větší silou, stehenní kost se
znovu zlomila a další tři měsíce jsem strávil s nohou v sádře.“
„Proč nezajedete do San Giovanni Rotondo?“
„Začátkem roku 1948 mě propustili z ortopedické kliniky v Sieně a prohlásili mě za nevyléčitelný případ.
Po zbytek života jsem měl mít celou nohu ztuhlou.
Nechal jsem se znovu hospitalizovat na Rizzoliho klinice v Boloni. Po řadě návštěv, rentgenových vyšetření
a konzultací mi lékaři řekli, že by zkusili další operaci. Ale vzápětí dodali, že naděje na úspěch je velmi malá a
dojde-li ke zlepšení, bude jen částečné. S těmito vyhlídkami jsem neměl velkou chuť podstoupit další zákrok.
Byl jsem úplně zničený a rozzlobený na celý svět, choval jsem se jako raněné divoké zvíře. Nechtěl jsem
nikoho vidět ani dál žít. Všechnu zlost jsem si vyléval na své ženě, která se mě stále snažila povzbuzovat. Pohyboval
jsem se o berlích, ale zvládal jsem ujít sotva pár metrů, protože krom toho, že byla má noha neohebná, byla též posetá
krvácejícími a bolestivými ranami.
Když jsem se snažil něco zvládnout sám, často jsem ztrácel rovnováhu a padal. Pak jsem řval bolestí, rouhal
se proti Bohu a nadával všem kolem. Moje žena byla věřící, já nikoli. Chodila do kostela a já jsem jí to vyčítal.
Schválně jsem klel a ona pak plakala.
Jednou přišel do naší farnosti přednášet nějaký řeholník. Pocházel ze Sarteana, a když se dozvěděl o mém
případu, chtěl si popovídat s manželkou, aby jí dodal útěchu. Řekl jí: ‚Proč nevezmete manžela do San Giovanni
Rotondo k otci Piovi, kapucínovi, u nějž se dějí zázraky?‘ Manželka mi o tom s nadějí v hlase vyprávěla, ale já jsem
vybuchl ironickým smíchem, klel jsem a urážel i otce Pia.“
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Dramatická cesta
„Manželka se však nevzdávala. Opakovaně řeholníkovi psala, ale nikdy nedostala odpověď. Proto znovu
navrhla cestu do San Giovanni Rotondo a prosila mě, abych jí vyhověl.
Můj stav se stále zhoršoval. Uvědomil jsem si, že normální život pro mě skončil. Pokoušela se o mě totální
beznaděj, až jsem koncem roku kapituloval a řekl jsem manželce: ‚Dobře, zkusíme tedy ještě tohle.‘
Rozhodli jsme se, že pojedeme na Štědrý den, ale dva dny předtím jsem dostal strašnou ledvinovou koliku.
Po noci plné strašných bolestí jsem se nějak posbíral a 24. prosince jsme vyrazili. Cesta byla dramatická. Ve vlaku
jsem ležel na nosítkách, ale když jsem potřeboval opustit kupé, měl jsem příšerné bolesti.
V Římě jsme přestoupili na vlak do Foggii. Odtud do San Giovanni Rotondo jezdil už jen autobus, který
vyjížděl brzo ráno, proto jsme tam jednu noc přespali. Když jsem se tam belhal o berlích, uklouzl jsem na blátivé
kaluži a ošklivě jsem upadl. Železniční zřízenci mi pomáhali na nohy, a když se dozvěděli, že jsem bývalý kolega,
uvolnili mi v budově stanice jednu kancelář, abych tam mohl přečkat noc.
Časně ráno jsme s manželkou a synem Augustem nasedli do autobusu směr San Giovanni Rotondo. Ve vlaku
jsem ještě mohl ležet, ale v autobuse jsem se musel nějak usadit. Byla to neuvěřitelná cesta. San Giovanni Rotondo
byla v té době malá vesnička, bez jakéhokoli zázemí pro poutníky. Autobus zastavil přibližně dva kilometry od
kapucínského kostela. Ulice nebyly asfaltované. Nevím, jak jsem se do kostela vůbec dostal. Jakmile jsem tam
vstoupil, polomrtvý jsem se zhroutil na lavičku.
Nikdy jsem neviděl fotografii otce Pia, proto jsem ho nemohl poznat. V kostele bylo kapucínů víc, jeden z nich
právě poblíž zpovídal ženy. Závěs u zpovědnice byl roztažený. Otec měl sklopené oči a ruce zastrčené v rukávech
hábitu. Když zvedl ruku, aby udělil rozhřešení, všiml jsem si, že má poloviční rukavice. ‚To bude on,‘ řekl jsem si.
V tu chvíli kněz zvedl oči a pár vteřin na mě hleděl. Roztřásl jsem se pod jeho pohledem, jako by mě zasáhl silný
elektrický výboj. Po několika minutách otec Pio vyšel ze zpovědnice a odešel.“
„Ale vždyť ty chodíš!“
„Zeptali jsme se kostelníka, kdy se zase vrátí. Odpověděl nám: ‚Ve čtyři odpoledne, to bude zpovídat muže.‘
Ve čtyři hodiny jsme tam byli zpátky. Syn mě doprovodil do sakristie, otec Pio už zpovídal. Přede mnou bylo
jen pár lidí. Po nějakých patnácti minutách došla řada na mě. Dobelhal jsem se o berlích k řeholníkovi. Chtěl jsem
něco říct, ale nepustil mě ke slovu. Sám začal vyprávět o mém životě, o mém chování, o mé povaze. Zdálo se, jako
by mě znal odjakživa. Mluvil velmi příjemným hlasem, v jeho tónu nebyla sebemenší výčitka. Snažil se mi vysvětlit,
jak je mé chování absurdní. Jeho slova mě úplně uchvátila, na nohu jsem už nemyslel.
Když otec Pio zvedl ruku, aby mi dal rozhřešení, znovu jsem pocítil třes po celém těle, stejně jako ráno.
Nevědomky jsem poklekl a přežehnal se. Potom jsem vstal, uchopil své berle a normálně po svých jsem odešel, aniž
bych si vzpomněl na nemocnou nohu. Neuvědomil jsem si, že jdu zcela normálně.
Manželka byla v kostele se mnou. Viděla mě přicházet s berlemi v ruce, ale ani ona si nic neuvědomila. Jen
mi řekla: ‚Máš tak krásnou a pokojnou tvář!‘ Strávili jsme spolu ještě chvilku v modlitbě a pak jsme zamířili
k východu. Až tehdy si manželka uvědomila, co se stalo. ‚Giuseppe, ale vždyť ty chodíš!‘ zvolala.
Zastavil jsem se a užasle jsem hleděl na berle v ruce. Řekl jsem: ‚Opravdu, já chodím a nic mě nebolí.‘ A syn
dodal: ‚Tati, když jsi byl u otce Pia, tak jsi poklekl.‘
Pocítil jsem hluboké dojetí, oči se mi zalily slzami. ‚Co se to vlastně stalo?‘ ptal jsem se sám sebe. Pořád jsem
nevěřícně hýbal nohou. Cestou z kostela na ubytovnu jsem spěchal. Vešel jsem do pokoje, vzal jsem polštář z postele,
položil ho na zem a klekl jsem si. Pak jsem vstal a znovu si klekl. Ten pohyb jsem mohl dělat úplně přirozeně,
bez jakékoli obtíže a bolesti.
Svlékl jsem si kalhoty a prozkoumal jsem nohu. Všechny rány, do té doby tak bolestivé a krvácející,
se zahojily. Zůstaly po nich jen dokonale zhojené jizvy. ‚Doopravdy jsem uzdravený,‘ řekl jsem manželce a rozplakal
se. Zpráva o mém uzdravení se rozletěla do všech stran.“
„Dvě hodiny jsem tančil“
„Všichni v ubytovně si pamatovali, v jakém stavu jsem ráno přijel. Proto vypukla dlouhá oslava. V noci jsem
nemohl usnout. Druhého dne jsem se vrátil, abych otci Piovi poděkoval. Když mě spatřil, usmál se. Potom zvedl oči
k nebi a řekl: ‚Já jsem neudělal zázrak, jen jsem se za tebe modlil. Uzdravil tě Pán.‘
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Návrat domů byl triumfální. Při každé zastávce jsem musel vyprávět, co se mi přihodilo. Vrátili jsme se
na Silvestra před půlnocí. V divadle se konal silvestrovský ples. Zašli jsme tam s manželkou a dali se do tance.
Všichni doma znali můj strašný zdravotní stav, a když mě viděli tancovat, oněměli úžasem. Ustoupili stranou
a nechali mě samotného uprostřed sálu, aby na mě lépe viděli. Potom vybuchl obrovský potlesk. Tancoval jsem víc
než dvě hodiny. Od té doby už jsem s nohou neměl žádný problém.“
„A co lékaři?“ zajímal jsem se.
„Jel jsem na vyšetření na ortopedickou kliniku do Sieny,“ odpověděl Canaponi. „Lékaři byli úplně v šoku.
Nejprve z toho, že chodím, a později i z toho, když z rentgenu zjistili, že se stav mé nohy nijak nezměnil. Fibrózní
ankylóza levého kolene zůstala beze změny, rozhodně bych neměl chodit. Profesor Giuntini se rozhodl můj případ
představit na lékařském kongresu v Římě. Vyšetřovali mě různí odborníci a všichni jen žasli.“
Giuseppe Canaponi mi ukázal zprávu profesora Giuntiniho. Byla psaná na stroji na papíře s hlavičkou:
„Univerzita v Sieně – ortopedická klinika, přednosta Leopoldo Giuntini“, podepsaná samotným profesorem. Dal mi
přečíst závěr: „V případě Canaponi máme pádný důvod pokládat náhlé obnovení hybnosti v kloubu za výjimečnou
událost, která nemá v rámci současného vědeckého poznání logické vysvětlení.“ Canaponi ještě dodal: „Než jsem se
vydal k otci Piovi, prohlásili mě za trvalého invalidu. Jelikož příčiny mé invalidity nepominuly ani po zázraku, lékaři
mi ji potvrdili i nadále. Dodnes jsem tedy pro vědu i stát invalidou.“
Narozena bez zorniček
Dalším mimořádným případem je Gemma Di Giorgio, která žije ve městě Ribera v provincii Agrigento. Poznal
jsem ji v roce 1969, tehdy jí bylo třicet let. Vyprávěla mi: „Narodila jsem se bez zorniček. Když se na mě dobře
podíváte, vidíte, že mé zorničky nevypadají normálně. Podle lékařské vědy bych měla být slepá, ale já vidím a píšu
jako zdravý člověk. Avšak nebylo tomu tak vždycky.
Narodila jsem se na Štědrý den roku 1939. Moje maminka si hned všimla, že mé oči jsou jiné než oči jiných
dětí, a když mi byly tři měsíce, začala tušit, že nebudu vidět. Přinesla mě k doktoru v Ribera, ale ten si se mnou
nevěděl rady a poslal mě ke dvěma specialistům do Palerma. Tamní oční lékaři se jmenovali Cucco a Contino.
Prohlásili, že jsem slepá, protože vůbec nemám zorničky. Moje rodina byla nešťastná, ale nedalo se nic dělat. Rodiče
mi vyprávěli, že mě často nosili před oltář Panny Marie, protože moje oči mohl uzdravit jen zázrak.
Jednou k nám přišla na návštěvu naše příbuzná řeholní sestra, bylo mi tehdy sedm let. Když mě viděla v tom
stavu, poradila rodičům, aby se modlili o přímluvu otce Pia, svatého kapucína, který má dokonce stigmata. Babička
se s velkou nadějí začala modlit a požádala řeholnici, aby otci napsala dopis.
Když se sestra vrátila do kláštera, ihned otci Piovi napsala a svěřila mu můj případ, ale nedostala žádnou
odpověď. Jednou v noci se jí však o něm zdálo, jak jí řekl: ‚Kde je ta Gemma? Tolik lidí se za ni modlí, až mě z toho
bolí hlava.‘ Řeholní sestra mě v tom snu otci představila. Otec Pio se dotkl mých očí a zmizel.
Na druhý den od něj dostala dopis: ‚Drahá dcero, ujišťuji tě, že se za tu dívenku budu modlit. Přeji ti vše
dobré.‘ Naši příbuznou velmi zasáhl sen, který dopisu předcházel, takže nám napsala a nadšeně nás povzbuzovala,
abychom se okamžitě vydali do San Giovanni Rotondo.“
„To děvčátko přece vidí!“
„V poválečné době bylo cestování velmi náročné. Přesto jsme se s pár sousedy vydali na cestu. Když vlak
projížděl podél moře, měla jsem dojem, že něco vidím. Řekla jsem to babičce, ale nevěřila mi – viděla, že mám oči
pořád bez zorniček.
Když jsme přijely do San Giovanni Rotondo, šly jsme se vyzpovídat k otci Piovi. Babička mi kladla na srdce,
abych ho požádala o milost uzdravení, ale já jsem na to zapomněla. Vzpomínám si však, že když jsem před ním
poklekla, otec se dotkl mých očí dlaní se stigmatem a udělal mi křížek.
Babička byla velice nešťastná a plakala, že jsem zapomněla poprosit o uzdravení. Zůstala v kostele celý den,
dokud na ni též nepřišla řada u zpovědnice. Poprosila pak o uzdravení místo mě. Otec Pio jí odpověděl: ‚Měj víru,
dcero moje. Ať už to děvčátko nepláče a ani ty se neznepokojuj, protože Gemma vidí a ty to víš.‘
Nebyla jsem ještě u prvního svatého přijímání, a tak jsem měla to štěstí, že jsem ho mohla přijmout z rukou
otce Pia. Babička mě připravila, ve chvíli přijímání mě jeden pán vzal na ruku a přivedl mě k otci Piovi, který mi
podal svaté přijímání a podruhé mi udělal na očích znamení kříže.
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Ze San Giovanni Rotondo jsme odjížděly s nadějí. Cestou vlakem jsem viděla stále jasnější stíny. Měla jsem
dojem, že vidím stále víc a víc. Když jsme přicestovaly do Cosenze, babička onemocněla a musela být
hospitalizována. Zůstaly jsme tedy několik dní ve městě. Před odjezdem mě babička nechala vyšetřit nemocničním
očním lékařem. Ten okamžitě prohlásil, že v tomto stavu nemohu vidět. Ale když babička trvala na vyšetření,
podrobil mě několika jednoduchým testům a nakonec řekl: ‚Je to nevysvětlitelné. Člověk bez zorniček prostě nemůže
vidět. Nerozumím tomu, že to děvče vidí.‘
O čtyři měsíce později mě velmi podrobně vyšetřil i profesor Caramazza z Perugie. Také se vyjádřil, že moje
oči nemohou vidět. Můj případ nebyl lidsky vysvětlitelný.
Od té doby se můj zrak neustále zlepšoval. Mohla jsem začít normálně chodit do školy a díky otci Piovi vedu
normální život.“
„Měla jsem tuberkulózu“
Martina Ghini je velmi aktivní a neúnavná žena. Žije v Miláně. Velkou část svého života pracovala v módním
průmyslu a nyní vede obchod. Její manžel je známý vynikající malíř. Seznámil jsem se s ní v roce 1985. Takto začala
své vyprávění: „Narodila jsem se v Emilii a z určitých důvodů jsem měla dost nešťastné dětství. Už jako devítiletá
jsem si musela sama vydělávat. Byla to těžká doba. Ale musela jsem se přizpůsobit. Během války jsem pracovala
v Boloni v barvírně, ale výpary a kyseliny mi ničily zdraví.
V roce 1945 mi jedna přítelkyně z Milána našla místo v továrně na pletené výrobky a já jsem se bez váhání
přestěhovala do lombardské metropole. V hlavě jsem měla velké sny, ale byla jsem bez prostředků. Protloukala jsem
se, jak se dalo. Málo jsem jedla, trpěla jsem zimou a hodně jsem pracovala.
Protože jsem přišla jako poslední, musela jsem v pletárně vykonávat ty nejtěžší práce. Pracovala jsem v balírně,
což vyžadovalo velkou fyzickou sílu a bylo to hodně vyčerpávající. Všechno jsem snášela v naději, že bude líp,
ale vypovědělo mi zdraví. Koncem roku 1945 jsem se začala cítit zle. Zeslábla jsem, neustále jsem kašlala a večer
jsem mívala teplotu.
Měla jsem se léčit, ale ze strachu o místo jsem nechtěla vynechat v práci. Dál jsem chodila do pletárny
i s horečkou. Myslela jsem si, že je to jen nachlazení, které přejde. Ale můj stav se den ze dne zhoršoval, kašlala jsem
pořád víc a víc.
Jednoho dne jsem se vzbudila s těžkým záchvatem kašle. Začala jsem vykašlávat krev. Ulekla jsem se a hned
jsem běžela k lékaři, bylo však příliš pozdě. Lékař zjistil stíny na plicích a poslal mě za odborníkem. Podrobný
rentgen ukázal vážnou oboustrannou tuberkulózu. Profesor mi řekl: ‚Musíte jít okamžitě do nemocnice.‘
Následující den jsem šla s jeho vyjádřením do nemocnice v ulici Sforza, ale neměli volné místo. Řekli mi:
‚Přijďte zítra.‘ Vrátila jsem se druhý den ráno, ale nic se neuvolnilo. Takto jsem tam chodila každé ráno po celý
měsíc. Můj zdravotní stav se viditelně zhoršoval. Když mě konečně hospitalizovali, sotva jsem se držela na nohou.
Léčba začala, ale neměla žádný efekt. Můj stav byl vážný a léky nezabíraly. Chirurgický zákrok byl
nevyhnutelný. Postupně jsem podstoupila osm operací, ale bez jakéhokoli zlepšení. Z Milána mě převezli
do Garbagnate, kde se můj stav dále zhoršoval. Nemohla jsem už ani jíst. Plíce jsem měla plné vody, kterou mi sice
pravidelně odsávali, přesto jsem nemohla ležet, protože mě voda dusila. Stále jsem měla vysoké horečky. Rychle
jsem hubla, z pětašedesáti kil jsem zhubla na čtyřicet šest.“
Zjevení kapucína
„Tato má kalvárie trvala dva roky, ztratila jsem veškerou naději. Lékaři už jen čekali, kdy zemřu. A skutečně
jsem pomalu odcházela… Jednoho dne pan profesor sdělil sestře Ambrogii, která mě ošetřovala, aby připravila olej
k pomazání nemocných a uvědomila mé příbuzné, neboť mi zůstává už jen pár hodin života. Slyšela jsem jeho slova,
ale nijak jsem nereagovala. Byla jsem vším tím utrpením tak zničená a unavená, že jsem považovala smrt
za vysvobození. Ale právě během té noci se stal zázrak.
Jak už jsem zmínila, málokdy jsem mohla normálně spát. Nemohla jsem ležet, protože bych se udusila, a proto
jsem noci trávila v polosedu, se čtyřmi či pěti polštáři za zády. V této poloze jsem si někdy z úplného vyčerpání
alespoň zdřímla. Tu noc, kdy jsem se nacházela v tom zvláštním polobdělém stavu, jsem měla jakési ‚zjevení‘.
Vím jistě, že to nebyl sen. Zdálo se mi, že jsem na louce nedaleko rodného domu, kam jsem si jako dítě chodívala
hrát. Louka se zelenala a byla plná květů. Vtom jsem spatřila řeholníka s plnovousem. Usmíval se, a když ke mně
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přišel, řekl mi: ‚Neboj se. Modli se k Ježíši, uzdravíš se.‘ Zvedl ruku a požehnal mi. Potom mi klidným, pevným
hlasem zopakoval tatáž slova ještě jednou, s něžným úsměvem na rtech.
Zjevení a ta slova mě okamžitě probrala z polospánku, v němž jsem se nacházela. V hlavě se mi náhle
rozjasnilo. Kladla jsem si otázku, co se mi to přihodilo a jaký to má význam. Chtěla jsem se svěřit sestře Ambrogii,
ale byla hluboká noc. Trpělivě jsem tedy čekala, až bude ráno.
Cítila jsem v nitru zvláštní radost, nezvyklou energii. Měla jsem chuť si povídat, což jsem nezažila už celé
měsíce. Jakmile jsem sestru uviděla, požádala jsem ji: ‚Sestro, můžete mi prosím přinést kávu?‘ Sestra Ambrogia na
mě s úžasem pohlédla. Už týdny jsem si o nic takového neřekla, protože když jsem se cokoli pokusila polknout,
zvedal se mi žaludek.
Obrátila se na jinou sestru: ‚Tak jí tu kávu dejme. Chudák děvče, je to jedno z jejích posledních přání.‘
Objednala mi kávu a s úžasem přihlížela, když jsem ji vypila, aniž bych ji vyzvrátila.“
Po nemoci ani stopy
„Pak jsem jí vyprávěla o svém zjevení. Sestra mě velmi trpělivě vyslechla, ale sklonila hlavu, jako by chtěla
říct, že jsem měla jen halucinace, patřící k agónii. V jedenáct hodin jsem ale požádala o kousek vařeného jablka,
který jsem rovněž snědla bez problémů. Sestra na mě hleděla s údivem.
V poledne mi přinesli dopis. Byl od jednoho přítele, kterého jsem poznala v práci. Poslal mi ho ze San Giovanni
Rotondo. Psal mi, že když se dozvěděl, jak jsem nemocná, vydal se za otcem Piem požádat ho, aby se modlil o milost
mého uzdravení. Do dopisu vložil i otcovu fotografii. Když jsem ji spatřila, zkameněla jsem úžasem a vykřikla: ‚To je
přece ten řeholník, kterého jsem viděla v noci!‘
Zavolala jsem sestru a ukázala jí fotografii. ‚To je otec Pio,‘ řekla mi. Od té chvíle začala brát můj sen vážně.
Vyprávěla pak o mém zjevení lékařům, všichni byli velice zvědaví a chodili se na mě dívat. Cítila jsem se výborně.
Začala jsem normálně jíst, rychle se mi vracela energie a přibírala jsem na váze.
Profesoři si nedokázali nečekané zlepšení mého stavu vysvětlit. Za pár dní jsem dokonce mohla vstát z postele
a začala jsem znovu chodit. Den za dnem jsem zázračně nabírala sílu, až jsem se zcela uzdravila a propustili mě
z nemocnice.
Když jsem se přišla rozloučit s panem profesorem, připomínal mi, abych byla opatrná, vyhýbala se námaze,
chladu a cestování. Řekl mi: ‚Jestli se sem nechceš vrátit, musíš přísně dodržovat má doporučení.‘ Ale když jsem
přišla zpátky domů, vrhla jsem se do práce jako šílená. Cítila jsem novou sílu, chtěla jsem se prosadit. Nejdřív jsem
opět pracovala v továrně, potom jsem však začala sama podnikat.
Mé uzdravení bylo úplné. Po mnoha letech jsem se dozvěděla, že s mou diagnózou bych měla mít ze zákona
nárok na invalidní důchod, a tak jsem o něj požádala. Pozvali mě na kontrolu a lékaři se mě ptali, jestli si z nich
dělám blázny: Plíce jsem totiž měla zcela zdravé. Třikrát jsem se odvolala, dala jsem dohromady stohy lékařských
zpráv z nemocnic, kde jsem byla hospitalizovaná, ale nedalo se nic dělat. Na rentgenu nebylo ani stopy po nemoci,
která mě téměř přivedla do hrobu.“
Slavná herečka
Lea Padovani, slavná herečka a hlavní hrdinka úspěšných filmů padesátých a šedesátých let (například Kristus
mezi zedníky, Řím v 11:00, Děti se neprodávají), mnoha divadelních her a televizních scénářů (Malé ženy,
19. století), byla zároveň svědkem i protagonistkou výjimečného zázraku.
Vyprávěla mi o něm s velkým pohnutím až v roce 1991, několik let před svou smrtí: „Nikomu jsem o tom
zázraku nikdy neřekla, z prostého důvodu: je úzce propojený s mým osobním životem. Ale myslím si, že je správné
ho zveřejnit. Je to způsob, jak mohu poděkovat otci Piovi,“ řekla mi Lea Padovani.
„Poprvé jsem se s ním setkala hned po válce,“ uvedla herečka. „Byla jsem ve města Isernia, kde jsem natáčela
film s Luigim Comencinim, a tam jsem poznala jednoho sympatického kapucína. Jednou mi řekl: ‚Vy máte auto,
odvezla byste mě do San Giovanni Rotondo? Chtěl bych navštívit otce Pia, musím s ním nutně mluvit.‘ Tak jsem ho
tam zavezla. Cestou mi dlouze vyprávěl o otci Piovi, o jeho zázracích a charismatech.
Když jsme přijeli do San Giovanni Rotondo, vešli jsme do kostelíku plného věřících. Velký nový kostel, který
je tam dnes, tehdy ještě nestál. Dlouho jsem musela čekat, než se mi konečně podařilo otce zahlédnout. Nic
mimořádného jsem však nepocítila.
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Znovu jsem o něm slyšela vyprávět
až o několik let později. Natáčeli jsme
s Paolem Carlinim film v provincii
Romagna. Herec odtamtud pocházel,
s každým se znal a jednou večer mi řekl, že
jsme zváni na večeři ke kapucínům.
Vydali jsme se tam a velmi dobře
jsme se bavili. Mniši byli velmi srdeční
a vtipní. Jejich představený říkal, že se
nedávno vrátil ze San Giovanni Rotondo,
kde se setkal s otcem Piem. Řekl nám: ‚Byl
jsem zvědavý, nevěřil jsem těm zkazkám,
které se o něm povídají.‘
Vyprávěl, že mu vezl demižon jejich
klášterního vína Sangiovese. Ale když mu
ho předal, stala se neuvěřitelná věc. Otec
Pio řekl: ‚Na co mi bude demižon vody?‘
‚Jaké vody? Tohle je kvalitní
Sangiovese,‘ odpověděl představený.
‚Nalij mi tedy,‘ řekl otec. Nalili mu
sklenici, ale byla to čistá voda.
Představený vzpomínal: ‚Neměl
jsem slov! Mohl bych přísahat, že
v demižonu bylo víno. Osobně jsem ten
demižon naplnil v našem klášterním sklepě
a víno jsem sám ochutnal.‘
Příhoda mě velmi rozveselila, ale
rychle jsem na ni zapomněla. Tehdy jsem
pracovala naplno jako herečka. Neustále
jsem dostávala nové role v divadle a ve
filmu, byla jsem úspěšná a slavná. Mohla
jsem být šťastná, ale můj soukromý život
byl dost komplikovaný. Žila jsem s jedním
mužem, ale nebyli jsme svoji. Nebudu říkat,
kdo to byl; říkejme mu Antonio. Měla jsem
ho ráda, ale náš vztah byl často
komplikovaný.“
pokračování příště
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