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SVĚT NÁS POTŘEBUJE 
 

Jsme Ježíšovi učedníci. Jsme Boží apošto-

lové. Na závěr každé mše svaté slyšíme slova roze-

slání: „Jděte ve jménu Páně.“ Ježíš nás rozesílá. Vra-

címe se do světa našeho všedního života. Jdeme však 

ne sami, ale s Ježíšem. V evangeliu čteme Kristova 

slova: „Jako Otec mně poslal, tak i já Vás posílám. 

Jděte…“ Máme podíl na Kristově poslání.  

Tak jako učedníci v evangeliu byli Ježíšem 

posláni, aby hlásali blížící se nebeské království, 

stejně i my jsme posláni hlásat přítomné Boží krá-

lovství. Tak jako Ježíš přišel, aby zjevoval svého 

Otce, svědčil o jeho lásce, následně tak jako Ježíšovi 

apoštolové měli svědčit o tom, co zakusili s Ježíšem 

a co u něho poznali, stejně i my jsme vyzváni dávat 

najevo to, co jsme zakusili s Bohem a jakého po-

znání se nám dostalo v souvislosti s tím, že jsme mu 

uvěřili. 

Jsme Boží apoštolové. Mluvíme o pravdě,  

o skutečnosti, nikoliv o názorech. Nejsme spisova-

telé, kteří mají vymýšlet příběhy. Jsme jako novináři, 

kteří popisují fakta: Boží realitu v našem životě.  

Svět nás potřebuje. Svět potřebuje světlo. Svatý Pavel v listě Římanům napsal: „Celé tvorstvo nedočkavě 

čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli 

tomu, který ho podrobil. Tvorstvu však zůstala naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne 

svobody ve slávě Božích dětí.“ (Řím 8,19-21). Svět trpí, svět strádá, lidé zažívají nejistotu, strach, různé formy bo-

lesti. Oni nás potřebují. Potřebují, abychom za nimi přišli se světlem naděje, abychom k nim přivedli Ježíše s jeho 

láskou. 

My ale máme strach. Proč? Protože víme, že to není jednoduché. Na samotném Ježíši vidíme, co se s ním 

stalo. Skončil na kříži. Učedníkům řekl, že jdou jako ovce mezi vlky. Svět, lidé Boha potřebují, ale paradoxně ho 

nechtějí pustit do svých životů. A alergicky reagují na ty, kteří jim chtějí evangelium přinést. Máme tedy strach. 

Protože náš Pán nám navíc zakázal jít mezi své bratry a používat v našem poslání jakékoli formy násilí, materiální 

převahy nebo manipulace. Máme jít jako slabí. Ve skutečnosti jdeme s kůží na trh, přesvědčení, že nás Ježíš nenechá 

samy sobě. Naše obavy hlásat tedy jsou v jisté míře srozumitelné.  

Všemohoucí využívá naprosto odlišný styl než ten, jaký bychom čekali. Ve světě lidských poměrů ten, kdo 

chce mít vliv na druhé, používá různé formy síly. Extrémním projevem tohoto jednání je válka, kde jedna strana chce 

donutit druhou, aby jí byla po vůli. Zatímco Bůh používá slabost. Jeho strategií je bezmocnost. V listu Filipanům 

najdeme hymnus o Kristově ponížení: „Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný 

Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka…“ (Flp 2,6-7). Tato Boží strategie je úspěšná. 

Bezmocný Bůh zachraňuje svět. Naopak mocný člověk svět ničí.  

Svět potřebuje Ježíše, potřebuje nás, abychom podávali svědectví o tom, jak jeho láska ovlivnila a ovlivňuje 

náš život. Svět potřebuje naše příběhy, ve kterých se odráží Boží působení.  

Na závěr mám praktickou poznámku. Mezi různými podněty, které se objevily v synodálním procesu, byl 

návrh, aby se v kostele nacházela jakási krabička, něco jako schránka důvěry. Tam by každý mohl dát svědectví, jak 

Ježíš působí v jeho životě. Může to být i anonymní. Jsem přesvědčen, že sepsat takové svědectví může být velkou 

pomocí nejenom pro druhé, ale i pro samotného dotyčného. Najednou objeví, kolik je věcí, za které může být nebes-

kému Otci vděčný. Naše svědectví nemusí být spisovatelskou perlou. Jak už bylo zmíněno: Bůh používá slabost, 

nedostatečnost. Jeho působení se projevuje i přes lidské nedostatečné literární schopnosti.  

P. Michal Krajewski 

 

ZÁŘÍ 
 

3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

4. září 23. neděle v mezidobí 

5. září sv. Terezie z Kalkaty 

7. září sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 

8. září svátek Narození Panny Marie 

9. září sv. Petra Klavera, kněze 

10. září bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 

11. září 24. neděle v mezidobí 

12. září památka Jména Panny Marie 

13. září památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

14. září svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září památka Panny Marie Bolestné 

16. září památka sv. Ludmily, mučednice 

17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků 

18. září 25. neděle v mezidobí 

19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze,  

Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 

21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

25. září 26. neděle v mezidobí 

26. září sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září památka sv. Vincence z Paula, kněze 

28. září slavnost sv. Václava, mučedníka 

29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
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DOGMATA 
 

Drazí farníci, pročítal jsem si minulá čísla TamTamu od roku 2015, kdy jste společně uvažovali nad desate-

rem, potom o životě v kněžském semináři či o křesťanských symbolech, o liturgii nebo o prorocích Starého zákona. 

V následujících měsících bychom se mohli podívat na pravdy naší víry. Někdy se tomu říká dogmata. Z řečtiny to 

znamená „učení“.  

 Původně jsem si říkal, že by se tato sekce mohla jmenovat, 

čtenáři dovolí, „Hovadiny“. Josef Hovád, těší mě. Ale ona ta dog-

mata zrovna takové hovadiny nejsou. Opak je pravdou.  

Samotné slovo „dogma“ se nám nemusí moc líbit. Můžeme 

to vnímat jako něco, co nás omezuje a nečiní svobodnými. Ale 

stejně tak jako matematika má svá pravidla nebo silniční provoz 

své značky a semafory, má víra zjevené pravdy. Když má dům 

pevné základy, může se začít stavět. V průběhu času ale vždycky 

přišel někdo, kdo chtěl tyto základy zpochybnit, přišel s nějakým 

svým názorem a pak začaly vznikat jednotlivé bludy, o kterých se 

budeme také postupně bavit. Svatí církevní otcové se proto museli 

sejít, aby dali hlavy dohromady a poukázali na tu a tu pravdu  

a poskytli jasné učení. A tak dogmata v průběhu dějin církve nevznikala jen tak, ale vždycky odpovídala na dané 

problémy doby. A vyhlašovalo se to, čemu církev věřila od počátku. 

Většina dogmat vznikala na koncilech do VIII. století. Ale některé bludy 

stále přetrvávají v povědomí lidí dodnes. Možná trochu převlékly kabát. 

Náš svatý otec František mluví v apoštolské exhortaci Radujte se a já-

sejte o současné herezi neopelagianismu. Otcové církve se snažili kori-

govat a upevňovat nauku víry – to, čemu věříme. Týkají se Trojjediného 

Boha, Ježíše Krista a církve, svátostí, posledních věcí člověka, Panny 

Marie a papeže. Ještě za bohosloveckých let nám kladli na srdce starou 

latinskou poučku: „Lex orandi, lex credendi“, volně přeloženo: „Modlíš 

se, jak věříš.“ A to znamená, že nás to nemůže nezajímat. Dogmata jsou 

určitým druhem dopravních značek, které nám dovolují neztratit se a 

bezpečně cestovat, vůbec nás nezastavují, naopak – vedou k cíli, který 

je stále před námi.  

 Na dogmatech můžeme také vidět, jakým způsobem je koncipována církev. Nikdy ne na svévolném rozhod-

nutí někoho, kdo má moc, nebo někoho, kdo chce nastolit nové pořádky. Ale „základem je nazřená pravda, mající 

svůj původ ve Zjevení. Dogmata uchovávají obsah zjevené nauky a jsou stále platnými svědky dosaženého konsensu 

v církvi.“ (BROŽ Th.D., ThLic. Prokop. Patří studium teologie do 21. století?)  

No, to bylo trošku složitější. Zkrátka pro nás křesťany je to veliké pozvání – hledat dobrého Boha a objevovat 

jeho krásu. Jistě s naší omezeností. Mudrci od Východu čekali krále v paláci a našli dítě na slámě. Všechno jinak! 

Hledáním Boha poznáváme, že „Bůh je zcela jiný, že nepodléhá moci tohoto světa ani není jednoduše ve vědě 

či teologii, Bůh je neuchopitelný. A přesto od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako 

potenciální nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme tomuto Bohu tykat.“ 

((Benedikt XVI. Homilie na Slavnost Zjevení Páně). Přesto ne všechno, co o Něm řekneme, musí být pravda. Může 

to být dokonce hereze.  

Můžeme být ale všem heretikům vděční. Náš profesor dog-

matiky dokonce říkával, že bychom heretikům měli stavět sochy.  

No, to právě oni nás přivedli k přemýšlení nad otázkami: Kdo je doo-

pravdy Ježíš Kristus? Kdo to je panenská Bohorodička? Co je cílem 

našeho života? A hlavně přiměli církev k formulaci konečných a jas-

ných odpovědí.  

 Už od malička náš učili, že lež má krátké nohy. A Pán říká: „Poznáte 

pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8, 32) Kéž nás poznané pravdy  

o našem Pánu činí šťastnými, protože „víme, komu jsme uvěřili“  

(2 Tim 1, 12) a přivádí ke stále větší svobodě Božích dětí. 

P. Josef Hovád 



 

strana 4  Tam&Tam – číslo 9, ročník 13, září 2022 

 

 ABSOLON, SYN DAVIDŮV 

V městě Šumbarku, v šestém roce panování zemana Potácivého 

Absolone, 

dívám se, jak vážíš své vlasy po každoročním nutném stří-

hání a pyšně pózuješ před svými obdivovateli. Víš dobře, 

že na Tvém těle „není poskvrny od hlavy až k patě“. 

Vzpomínám přitom, jak jsem si před drahnými léty i já 

zakládal na dlouhých vlasech a s obtížemi je hájil před 

svými rodiči, učiteli a vojenskými veliteli. Čas mě jich 

zbavil spolehlivěji než zákazy a příkazy autorit. 

Tobě byl vyměřen čas podstatně kratší. Tvůj život byl ná-

silně ukončen ve čtyřiceti letech a Tvá bujná kštice u toho 

sehrála významnou úlohu. To je ovšem pouhé zlomyslné 

mrknutí osudu; důvod Tvé zkázy tkvěl v něčem jiném. 

Byly to Tvoje neukojené ambice, touha po moci a vládě nad Judou i Izraelem, snad i snaha vyrovnat se Tvému 

proslulému otci. 

A tak jsi usedl u brány Davidova města a promlouval jsi ke všem, kdo do něho vcházeli za svými záležitostmi,  

a sliboval jejich úspěšné vyřízení. Je to nanejvýš prostá taktika, leč funguje do dnešních dnů. Stačí vypadat dobře, 

naslibovat všemožné nesmysly, sem tam ještě poplácat někoho po rameni a volební úspěch je zaručen. 

Shromáždil jsi své čerstvě získané příznivce, nechal ses provolat králem  

a vytáhl do boje proti vlastnímu otci, který se musel – po kolikáté již ve 

svém životě? – spasit útěkem. Tvá vzpoura se zpočátku vyvíjela slibně, ale 

záhy se misky vah překlopily a Tvá vojska byla poražena v Efraimském 

lese. 

Když jsi v nastalém zmatku ujížděl na mezku před svými nepřáteli, zapletla 

se Tvá hříva do větvoví dubu a Ty jsi zůstal viset „mezi nebem a zemí“. 

Tví pronásledovatelé se Tě neodvažovali dotknout, vědomi si příkazu sa-

mého krále, ale pak dorazil Jóab, muž pro špinavou práci, a proklál Tvé 

srdce hned třemi kopími. Udělal to proto, aby předešel Davidově slabosti. 

Věděl, že by Ti odpustil stejně, jako to udělal, když jsi nechal zabít jeho 

prvorozeného syna Amnona a zneuctil jeho vedlejší ženy. 

Když se to David dozvěděl, hlasitě pro Tebe truchlil a naříkal, proč raději 

nezemřel on sám místo Tebe. Ano, takový je úděl otců; jsou připraveni 

odpouštět svým dětem každé provinění, jakkoli je to z pohledu ostatních 

nerozumné, nepochopitelné a „nespravedlivé“. David byl – přes veškerou 

svou velikost – chybující člověk, schopný každého hříchu. Jediné, co ne-

dokázal, bylo zahubit vlastní krev. 

Jsme na to podobně jako Ty. Visíme mezi nebem a zemí, v zajetí vlastních neukojených ambicí. Duše nás pozvedá 

k nebi, tíha světských starostí, touha po moci, slávě a bohatství nás táhne k zemi a svádí ke zlým činům. Dříve nebo 

později nás dostihne soudce, který nás „po právu“ odsoudí k smrti. Zdá se, že z tohoto začarovaného kruhu není 

úniku. 

A tu přichází Otec nás všech a naplňuje Davidova prorocká slova. Povolává svého jednorozeného Syna, aby skrze 

něho zemřel místo nás. Stejně jako Ty visí mezi nebem a zemí a jeho srdce probodne vojákovo kopí. A my stále ještě 

nerozumíme a dožadujeme se spravedlnosti… 

Pavel Obluk 

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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 P. JOSEF HOVÁD 
 

 

 
Otce Josefa mnohým nemusíme představovat. Jak sám vzpomíná, s některými farníky 

se – coby mladý muž – setkal na pouti do Milána, Arsu a La Sallety v roce 2010, a před 

dvěma lety jsme si s ním povídali coby s čerstvým novoknězem. To ještě ale nikdo ne-

tušil, že s naší farností bude spjat ještě víc. Srdečně ho dnes proto vítáme jako kaplana 

šumperské farnosti a jako kaplana pro mládež šumperského děkanátu a přejeme mu, 

ať se mu u nás líbí.  

 

Přesto, že jste se představoval v rozhovoru už minule, zkuste se krátce představit 

znovu. 

Jmenuji se Josef Hovád, pocházím z Říkovic u Přerova. Mám dva sourozence – Davida 

a Veroniku, jsou mladší a hodnější😊. Střední školu pedagogickou jsem vystudoval 

v Přerově a poté odpověděl na Pánovo volání a přihlásil se do kněžského semináře.  

Minule jsme si s Vámi povídali a už tenkrát jste byl nadšen ze své první farnosti v 

Bystřici pod Hostýnem. Zde jste nakonec strávil celé dva roky. Jaké to tam bylo?  

Prožil jsem tam dva roky kněžství a byl jsem tam doma. První farnost je pro kněze něco 

jako první láska. 

A bylo to tak? 

Naprosto. Právě teď v úterý jsem byl za otcem Janem 

v Bystřici – vezl jsem mu kalich, který nechal opra-

vit. Seděli jsme spolu u kávičky na faře. Asi dvě ho-

dinky vykládali. V kostele, kde jsem denně sloužil, 

jsem soukromě slavil mši svatou a bylo to silné. 

Vzpomínky. Všechno to prožité. Musím se přiznat, 

že bylo těžké pro mě odejít. Něco se tam pěkného a 

požehnaného vytvořilo. Byl jsem především vděčný 

za otce Jana Hrudíka. Je to zbožný, moudrý a přátel-

ský kněz, a to je krásná kombinace. Rád říkával, že 

člověk není veliký tím, jaké má tituly, kolik vystu-

doval škol, kam se v životě dostal, ale jak se umí 

chovat k lidem – to děla člověka dobrým člověkem. 

Je důležité, jakého má kaplan „šéfa“… Od něj se 

může hodně naučit. 

Jak jste si sedl s farníky? 

Kaplan to má vždy jednoduší oproti faráři, neřeší problémy nebo věci, ve kterých musí rozhodovat. Farář má zodpo-

vědnost – nejenom za duchovní život člověka, ale i za chod farností. Kaplan to má prostě lehčí. Je takovým veselým 

maskotem. S farníky byla krásná spolupráce, byl to krásný vztah. 

Čemu jste se v Bystřici jako kaplan věnoval?   

Kromě Bystřice pod Hostýnem jsme měli na starosti farnosti Bílavsko, Vítonice, Loukov a Rusavu.  Za sebe mohu 

říct, že mám rád kontakt s děckama i mladými, ale je mi dobře i s babičkami. A můžu říct, že jsem se se zde mohl 

věnovat opravdu všem. Byla to bomba. V týdnu jsem učil náboženství na 4 školách 9 hodin týdně. Tak se vlastně 

naplnila i má učitelská touha. V pondělí můj týden začínal mší svatou v domově důchodců. Po ní jsem obcházel 

pokoje, kde byli ležáci, roznášel Pána Ježíše, zpovídal. A odpoledne jsem tři hodiny vyučoval náboženství. V úterý 

mají kněží volno a ve středu jsem začínal opět s babičkami, jezdil jsem za nimi na charitu do denního stacionáře. 

Klienti zde byli soběstačnější a docházelo jich sem 14. Dalo se s nimi více bavit. Modlili jsme se zde růženec a zpívali 

mariánské písně. Poté jsem jim podal svaté přijímání. Následovalo povídání u kávy, kdy jsme vždy vzpomněli na 

světce, který ten den či týden měl svátek a pak jsme si povídali, jak se máme, co prožíváme a tak. Odpoledne jsem 

opět vyučoval náboženství – stejně jako ve čtvrtek, kdy jsem ho vyučoval odpoledne kromě Bystřice i ve Vítonicích. 

A v pátek jsem učil malošky – první a druhou třídu.  
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Učil jste na školách? 

Vše bylo na školách, nic v centru nebo faře. Komu-

nikace s učitelkami byla výborná. V jedné škole 

zjistili, že hraju na klavír, a tak mě paní ředitelka 

poprosila, zda jim nedoprovodím na besídce po-

hádku Lotrando a Zubejda, kterou právě nacvičo-

vali. A tak jsem s nimi hrál „Řízni řízni řízni“. Vý-

borná zkušenost, děcka mě poznala z jiné strany. 

Učitelek se všichni ptali, kdo že to je, a děti začaly 

přibývat v náboženství. A v sobotu bývaly s kluky 

ministrantské schůzky, někdy v kostele, někdy na 

faře. 

Co vás tam nejvíc drželo, po čem se Vám stýská? 

Farníci, otec Jan, i to město Bystřice – požehnané  

a krásné.  

A podnikali jste něco nad rámec? 

Třeba v Bílavsku, menší farnosti svatého Bartoloměje – jsem tam doučoval jednu varhanici. Je velmi schopná, obě-

tavá, houževnatá… Jednou jsem jí říkal: „Lenko, co byste řekla tomu, že bychom udělali koncert?“ Ujala se toho  

a na Vánoce jsme uspořádali koncert.  Kostel byl plný lidí a odezva byla skvělá. Dokonce chtějí pokračovat v dalších 

ročnících, byli natěšení, že se ve farnosti něco děje. Byla to moc pěkná akce. Povedlo se to.  

Rád bych ještě zmínil moudrost otce Jana. Ten často říkal, že bychom chtěli mnohdy dělat věci nad rámec – různé 

farní akce, poutě, programy. Všechno fajn. Ale to zásadní je jinde. Na kolenou. Člověk jako kdyby někdy honil 

body… Udělali jsme to a to, prošlo tady tolik lidí, při Noci kostelů tady bylo tolik a tolik příchozích… Necháme se 

obalamutit počty. Kolik těch lidí pak poklekne nebo se modlí? Když ano, Bohu díky. Potřebujeme sami sebe obno-

vovat, evangelizovat, sami potřebujeme kleknout. Krásně to řekl pan biskup Marini v Tortoně na situaci jediného 

bohoslovce v kněžském semináři: „Bez našich bohoslovců bude prázdno. Co máme ještě udělat? Co dalšího,  

aby bohoslovců přibylo? To není správná otázka – co máme ještě udělat?  Musíme kleknout na kolena a s důvěrou 

se modlit k Pánu. Církev v Tortoně musí kleknout na kolena.“ To je přece úžasné poselství…. 

Tušil jste, že budete odcházet, nebo to bylo překvapení?  

Bál jsem se, že budu odcházet😊. Tušil jsem to ale od Vánoc. Jel jsem na půlnoční a měl jsem dojem, že to jsou 

poslední Vánoce tady. Pan biskup si mě zavolal a řekl mi: „Josefe, víš, proč jsi tady?“ „Vím“ „Jsi překvapený,  

že budeš odcházet?“ „Ano.“ „A ty jsi netušil, že bys mohl odejít? „Tušil.“… 

A hned vám řekl kam? 

Ano. 

Tak to jste byl asi potěšen, vzhledem k tomu, že jste s otcem Slávkem přáteli, nebo jak jste to vnímal?  

Byl jsem překvapen. Tím, že otec Slávek byl můj farář v Říkovicích a jsme dobří přátelé, tak jsem si říkal, jak to 

bude asi vypadat – ta pastorace… Jednak jsem se bál, abych ho nezklamal, že já ho mám v nějakém ideálu, on mě 

má v nějakém ideálu, a teď budeme rok až tři roku spolu a realita bude třeba jiná. Ale on moudře řekl, že praví přátelé 

zůstanou přáteli o to spíš, když se víc poznají. Překvapilo mě to, že jdu k příteli a k bývalému faráři. 

Na co se tady nejvíc těšíte? 

Těším se především na ministranty, na schůzky s nimi. Myslím si, že je dobře, když začínají ministranti od mala,  

že i malý klučina tam patří, a budu rád, když kluci přijdou. Budeme dělat všechno pro to, aby ministrovali rádi. Těším 

se i na mladé a na vše nové a jiné, co tady mohu poznat. Chci se nechat vést otcem Slávkem, on tu farnost zná, je tu 

otcem. Tak mnoho věcí s jeho požehnáním bude moct jít dál.  

Na mě působíte úžasně pozitivně. Co pro to děláte?  

Já mám rád život. Pro mě je důležité těšit se, radovat se z přítomnosti. A tu přítomnost si užívat.  

Kde čerpáte vnitřní sílu v dobách dobrých i zlých? Ať se můžeme inspirovat i my😊. 

V první řadě je to mše svatá, mohl bych říct modlitba, ale řeknu mše svatá. Doposud jsem odsloužil 1170 mší😊.  

Je to něco, na co se vždy těším. Jednou jsme se vrátili z Vídně o půl dvanácté v noci. Říkal jsem přátelům, že jdu 

ještě sloužit mši, protože jsem ji ještě neodsloužil. Krásně to řekl otec Žaluda – že v životě je nejvíce vděčný za to,  
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že každý den odsloužil mši svatou. Další pro mě důležitou věcí je modlitba a vděčnost Pánu za vše, především za 

lidi, kteří jsou kolem nás.  

A co Vaše zájmy? Ty určitě taky člověka nabíjejí.  

Člověk musí mít zájmy, které ho nakopnou. Dají mu odpočinek. Mám rád hudbu, varhany, jezdím na kole, na ko-

loběžce, rád cestuju, plavu, čtu … např. detektivky od Agathy Christie – hlavně Hercule Poirot. Už se těším, až si 

večer pustím nějaký díl😊. 

A máte na své zájmy čas? 

Ano mám, a snad se nerouhám, když řeknu, že na ně musím mít čas. 

Zaujal mě váš koníček – hra na varhany.  Vlastně váš první vstup do farnosti byl, že jste doprovázel mši na 

varhany. A musím říct, že krásně. V naší farnosti se – kvůli nedostatku varhaníků – zaktivovaly mladé ma-

minky, které se chtějí hře na varhany více věnovat…   

Když by chtěly, můžeme se scházet u varhan, jsem tomu otevřený. Aby objevily, jak fungují pedály, rejstříky… 

I mně se takto věnovali dva varhaníci. Důležité je, když člověka v tom světě hudby někdo provede, kdo mu to ukáže, 

jaké je to krásné. 

Zmiňoval jste, že rád čtete. Jakou knihu byste nám doporučil k přečtení? 

Moc mě v poslední době zaujala kniha od Karla Gotta Má cesta za štěstím. Možná jim někdo pohrdne. Moc mě 

zaujalo, jak Karel Gott píše, že bez profesora Karenina by nebyl tam, kde je. Že měl štěstí na lidi. V životě je hodně 

důležité si uvědomit, že to, kde jsme, nebo s kým jsme, je dar, není to naše zásluha… za vším je Boží vedení. Všechna 

ta přátelství, která máme, a ty lidi, s kterými můžeme sdílet naše starosti, radosti, emoce, být s nimi, najít u nich 

odpočinek, jsou nám dáni od Pána Boha. Na to nesmíme zapomenout.  

Jako kněží musíte každý rok vykonávat exercicie. Jaké duchovní obnovy preferujete vy? 

Před rokem jsme jeli s otcem Slávkem do Prahy do semináře na exercicie biskupa Gregorze Ryśe. Tématem bylo 

evangelium svatého Marka. Od té doby jsem si toto evangelium úplně zamiloval. Moc mě oslovily jinotaje, to skryté, 

co se nachází v každém evangeliu, a co vlastně při práci s evangelii na exerciciích vyplouvá na povrch a promítá se 

to do konkrétního života konkrétního člověka. Takové exercicie mně vyhovují.  

Jste i cestovatelský typ? 

Ano. Cestování mám velmi rád. Myslím si, že cestování je smysluplný způsob, 

jak se něco dovědět a něco zkusit. Na cestách se člověk hodně naučí. Právě 

jsem v Istanbulu. Úchvatné. Kultura, náboženství, gastronomie, mentalita. 

Všechno jinak! Hagia Sofia. Muezíni, krajina. Konfrontace náboženství. Ne-

zapomenu, když jsme na pokoji slavili mši svatou a během preface do ampli-

ónu zaznívaly hlasy muezínů. A my více přidali na slavnostnosti – koho jsme 

poznali. Během proměňování jejich hlasy pokračovaly a my se více skláněli 

před tím, koho jsme drželi. Silné!  

Máte nějaké lidské či světské vzory? 

Zmíním opět Karla Gotta. Laskavý a přívětivý, nikdy nikoho neodbyl. Byl 

jsem nedávno na besedě s Miroslavem Donutilem. Bylo to super, hýřil vtipem. 

Když mi ale pak podepisoval osobně knihu, byl takový odměřený a nebylo 

vidět, že má zájem o člověka. Ta teatrální přátelskost na podiu byla ta tam, 

osobní kontakt byl sterilní. S Karlem Gottem jsem se sice nikdy osobně nese-

tkal, ale co mi říkali lidé, mě oslovuje. Ke každému jednotlivci se uměl chovat 

laskavě, vstřícně, s úctou. V tom je můj vzor. Když do Prahy přijel už nemocný 

Luis Armstrong, i on se ke každému jednotlivci uměl chovat laskavě. Po kon-

certě dal každému podpis, na každého se usmál. A Karel Gott říkal – takový 

bych chtěl být. Je to o trpělivosti, člověk se pořád učí trpělivosti. A Karel Gott 

může být v tomto pro nás příkladem – i přesto, že byl na výsluní, měl veliké 

srdce pro člověka. Pro mě je Karel Gott osobnost číslo jedna, a to nemluvím  

o hlase. 

Duchovní osobností, která mě oslovuje, je papež Benedikt XVI. Věřím, že to 

bude jednou učitel církve. Svatý člověk. Moudrost snoubící se s pokorou. 

Vzácná krevní skupina. O něm jsem psal i diplomovou práci a zmiňoval se o něm v minulém rozhovoru.  
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Nedávno proběhlo setkání mládeže v Hradci Králové. 

Byl jste na všechny dny? 

Bohužel ne. Měl jsem zánět nosohltanu a dlouho se mě dr-

žel. Do středy jsem ležel.  Takže jsem přijel až ve čtvrtek,  

a v sobotu se večer vracel. Nechtělo se mi odjíždět. Zpovídal 

jsem tam. Ty krásné rozhovory s mladými, jejich hledání 

Boha, upřímná vyznání, pravdivý pohled na sebe, rozhovory 

venku s děckama. Celá organizace setkání byla vynikající. 

Nemůžu říct pár slov, že tam to či ono nefungovalo. Byl 

jsem překvapený, jak to všechno jede. Ubytování bylo na 

kolejích, v internátech, tělocvičnách. Já jsem spal na kole-

jích. Měl jsem pěkný 

pokoj i se sociálkou. 

Biskup Martin David 

nám kněžím po jedné mši svaté kladl na srdce, velmi mě to zasáhlo: „Otcové, 

moc vám děkuji, že tady jste, mladí jsou nadšení, že je tady tolik kněží, ale 

prosím vás, buďte s nimi nejen po stránce duchovní, buďte vedle nich...“ A tak 

jsem poslední noc s nimi spal v tělocvičně. Byli strašně nadšení, do noci jsme 

si povídali, bylo to úžasné.  

A přání (povzbuzení pro nás) na závěr? 

Znovu si pročítám náš rozhovor v istambulské tramvaji. Kam se podívám, samá 

mešita. Na kolenou jsou vedle sebe otec a syn. A já už se těším do Šumperka 

na to společné, co nás čeká. :-)  

 

Za rozhovor, který vznikl v Šumperku a ke korektuře „doletěl“ až do jiného 

světadílu děkuje Lenka Špatná 

 

  

 
 

Z V E M E  N A  

P O U Ť  S V .  M I C H A E L A  A R C H A N D Ě L A  

V  R E J C H A R T I C Í C H  
 

sobota 1. října 2022 

13.00. hod. poutní mše svatá v kostele 
 

Následuje kulturní program v obci – program na plakátcích. 
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Pavlína Jaricot 
(*22. července 1799 Lyon – † 9. ledna 1862 Lyon, Francie) 

 

  
Blahoslavená Pavlína Jaricot (Pauline-Marie Jaricot) byla zakladatelkou společen-

ství Živý růženec a Spolku pro šíření víry, které je součástí Papežských misijních děl. 

Navzdory nemocem a protivenstvím, které jí po celý život komplikovaly její plány, se 

zapáleně snažila naplnit vše, k čemu se cítila být povolána. Přestože iniciovala a fi-

nančně podporovala mnoho ušlechtilých sociálních i duchovních aktivit, konec života 

prožila v hanbě, ponížení a zapomenutí. Když umírala, netušila nic o tom, jak velké a 

celosvětové dílo po sobě ve skutečnosti zanechává. Svatý farář arský Jan Maria Vian-

ney o ní jednou prohlásil: „Znám osobu, která nese těžký kříž s velkou láskou." Dne 

22. května 2022 byla papežem Františkem blahořečena. V liturgickém kalendáři je 

připomínána 9. ledna. Pavlína Jaricot je patronkou misijního díla Šíření víry, jejím 

atributem je zeměkoule. 

 

  

Pavlína pocházela z francouzského Lyonu. Její rodiče Antoine a Joanna patřili k dobře situovaným měšťanům, vlast-

nícím tkalcovskou manufakturu a několik obchodů. Byli velmi zbožní, před revolucí (r. 1789) finančně podporovali 

řadu církevních institucí, hlavně klášterů. Během revolučního běsnění let 1789–1799, kdy byla katolická víra posta-

vena mimo zákon, se mohli účastnit mše svaté pouze tajně a ve svém domě přijímali a ukrývali katolické kněze, jimž 

hrozila poprava. V utajení bylo pokřtěno i jejich sedm dětí, Pavlína jako nejmladší v létě 1799. Téhož roku však 

ilegalita katolické církve skončila, neboť Napoleon Bonaparte, jenž se právě ujal vlády, vrátil katolíkům možnost 

legálního působení. Jaricotovi tedy obnovili svou pomoc církvi. Jejich dům se nazýval Betanie a jednou ho navštívil 

i mladý Jan Maria Vianney.  

 Pavlína byla v dívčím věku velmi ambiciózní, prchlivá a pyšná na svůj vzhled. V tu dobu ale nešťastně spadla 

a poranila si nohu natolik, že měla až do konce života potíže s chůzí. Následně jí zemřela matka. Pavlína si začala 

více uvědomovat pomíjivost své existence a prožila určité vystřízlivění. 

 V sedmnácti letech se zúčastnila postních rekolekcí, které dával kněz Jean Würtz. Tématem byla lidská mar-

nivost. Slova kněze ji zasáhla natolik, že se ho šla po mši svaté zeptat, co má dělat, neboť se stejně jako jiné ženy 

chce na prvním místě líbit lidem. P. Würtz ji odpověděl, ať se snaží líbit na prvním místě Bohu – a potom teprve 

lidem. Poradil jí, ať zanechá marnivosti a toho, co ji vede k pýše, ale s pokorou se věnuje dobrým skutkům. 

 Pro Pavlínu to byl signál k radikální změně života. Odstranila všechny drahé šaty a ozdoby, které si díky 

bohatým rodičům mohla dovolit, a začala se oblékat skromně. Místo tanečních zábav navštěvovala pacienty v ne-

mocnicích. Volila způsoby, jak chudé obdarovávat, aniž by se pro její almužnu mohli cítit poníženi.  

 V roce 1816 složila soukromě slib čistoty. Uvažovala i o vstupu do kláštera, zjistila však, že nemá řeholní 

povolání. Na přání svého zpovědníka P. Würtze si mezi 17. až 20. rokem života začala psát duchovní deník nazvaný 

Příběh mého života. Její duchovní vůdce jí doporučil si „znovu přečíst svůj dosavadní život“ a uvědomit si silné 

okamžiky své existence, rozpoznat Boží působení v životě a zároveň pochopit dary Ducha svatého, které obdržela. 

Přestože deník napsala Pavlína na začátku svého bohatého života, odráží se již v něm hloubka jejího vztahu k Bohu 

i podstatné momenty jejího povolání. 

 Pavlínin bratr Philéas působil jako kněz a misionář ve Vietnamu. Také Pavlína měla od mládí touhu odjet na 

misie. Kvůli vážnému poranění nohy to pro ni však nebylo možné. Rozhodla se však, že chce být přítomna u misio-

nářů alespoň duchovně skrze modlitbu a oběť. Shromáždila kolem sebe nejprve skupinu deseti pracujících dívek z 

továren svého otce a vytvořila duchovní sdružení s názvem „Reparadoras“. Každá členka přislíbila najít dalších deset 

lidí, kteří se budou za misie modlit a každý týden na ně přispívat drobnou finanční částkou, tzv. "penny na misie".  

V roce 1820 se jednalo už o společnost s více jak 500 členy. Tato společnost se dále rozrůstala a v květnu 1822 byla 

oficiálně založena jako Spolek pro šíření víry, který předával informace od misionářů a následně usiloval o kvalitní 

a systematickou pomoc a podporu. V r. 1922 se Dílo šíření víry založené Pavlínou Jaricot stalo součástí Papežských 

misijních děl a rozšířilo se dále do Evropy.  

 Pavlína založila Společenství živého růžence, které bylo původně zamýšleno jako podpora misií, ale později 

se z něj stala modlitební akce na jakýkoliv dobrý úmysl. Vše spočívalo na modlitebních skupinách po 15 lidech (dnes 

20), z nichž je každý vázán denní modlitbou dohodnutého desátku růžence, takže se toto společenství každého dne 

pomodlí celý růženec (za papeže Jana Pavla II. přibylo 5 desátků růžence světla). V době, kdy Pavlína umírala, čítal 

Živý růženec více než 2 250 000 Francouzů. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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 V r. 1822 napsala Pavlína náboženský traktát Eucharistie – neko-

nečná láska, který P. Würtz anonymně vydal. Teologové prý žasli nad 

vroucím vztah Pavlíny k Ježíši v Nejsvětější svátosti. Přítomnost Krista 

v eucharistii chápala Pavlína jako nejmocnější projev lásky Boha k člo-

věku. 

 V r. 1836 Pavlína těžce onemocněla srdeční chorobou. Navzdory 

své nemoci odjela do Říma a setkala se s papežem Řehořem XVI., který 

její práci schválil a požehnal jí. Na základě doporučení kněze Jana Maria 

Vianney se rozhodla vykonat pouť k hrobu sv. Filomény v italském 

Mugnano del Cardinale. Překvapivě cestu zvládla a byla uzdravena, což 

je považováno za zázrak, který rozhodl o uznání Filoméniny svatosti. 

Pavlína dostala darem relikvii sv. Filomény, kterou potom přinesla do 

Arsu. Jan Maria Vianney o Pavlíně Jaricot řekl: „Znám člověka, který 

dokáže přijímat kříže, velmi těžké kříže, a nese je s velkou láskou.“  

  Pavlína vytvořila za pomoci sociálně cítících podnikatelů tzv. Ne-

beskou banku, jež poskytovala výhodné půjčky lidem, kteří se ocitli bez 

peněz. Založila neřeholní komunitu Sdružení dcer Mariiných, sester mi-

losrdenství, které se věnovalo charitativní práci. 

 Pavlína se mnohokrát zastala sociálně slabých, zvláště jí vadilo,  

že zaměstnavatelé neplatí dělníkům náležitou mzdu. Během dělnických 

nepokojů v Lyonu se Pavlína nejen modlila za zraněné dělníky a vojáky, ale také je léčila. Založila vzorovou továrnu 

pod názvem Panna Maria Andělů. Podnik prosperoval, ale bohužel do jeho vedení pronikli nezodpovědní lidé  

a podvodníci, kteří firmu zadlužili. Továrna roku 1852 zkrachovala. Pavlína jako majitelka musela všechno zaplatit. 

Podobně zanikla i Nebeská banka. 

 Pavlína přišla úplně o všechno. Cestovala po celé Francii a žebrala o příspěvek, aby mohla vyplatit ty,  

kteří její továrnu podporovali. Až do své smrti žila v bídě a zapomenutí, sužovaná nemocemi. Zemřela za úsvitu dne 

9. ledna 1862. Byla uložena do rodinné hrobky na hřbitově v Loyasse, odkud byly v roce 1922 její ostatky přeneseny 

do lyonského kostela Saint-Nizier.  

 I po smrti si na ni jen málokdo vzpomněl. Situace se změnila až roku 1879, kdy Pavlínina spolupracovnice 

Julia Maurimová vydala její životopis pod názvem „Vzpomínky na přítelkyni“. Kniha se dostala až k papeži Lvu 

XIII. a velmi ho zaujala.  

 V r. 2020 vyšla kniha "Pauline Jaricot – Malá holka, která vykonala velké dílo". Kniha je určena dětským 

čtenářům a představuje Pavlínu jako nenápadnou dívku, která se nevzdala, přestože se nikdy nepodívala do míst, 

kam se toužila podívat. Navzdory překážkám vymyslela vlastní cestu, jak svého snu dosáhnout.  

 Papež František při jejím blahořečení ocenil Pavlíninu odvahu a vizi týkající se poslání církve a vyjádřil 

přání, aby i naše láska byla stejně vynalézavá a účinná. 

 

Anička Rozsívalová 
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CHARITA PŘIPRAVUJE 

 

 

 

Patronem Charity je svatý Vincenc z Pauly, jehož památku slavíme 27. září. Kolem tohoto data obvykle bý-

vají tradiční i mimořádné akce.  

 

16. 9. (pátek), 18:00, klášterní kostel Šumperk – požehnání knihy „Být doma“ – Jindřich Štreit – za účastí otce 

biskupa Antonína Baslera, vedení charity Olomouc a mnoha hostů z celé ČR.  

 

 

 

18. 9. (neděle), 15:00, se-

tkání pozůstalých, farní stře-

disko 

 

18. 9. (neděle), 18:00, mše 

sv. za Charitu, kostel sv. 

Jana Křtitele 
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5. 10. (středa), 9:00–15:00, Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb 

 

 

18. 8.  – 20. 9. - 

výstava fotografii Jindřicha Štreita 

 

 

 

 

 

 

 

ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD.  

pastorační asistentka 
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ZÁŘÍ 2022 
 

 

Pro více podrobností sledujte webové stránky Centra pro rodinu. Telefonický kontakt – Lenka Špatná, 731402 

395, mail -  cprsumperk@ado.cz 

 

• JAZYKOVÉ KURZY 

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

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

Datum setkání po domluvě s lektorem.  

Kurzy češtiny pro Ukrajince – dle dohody lektorů s jednotlivými skupinami 

 .   

• MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU  

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

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

 

•  CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY 

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

Špatné, tel. 731 402 395. První lekce v tomto školním roce bude ve čtvrtek 22. září.  

 

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

731 402 395.  
 

• OSOBNÍ PORADENSTVÍ A KONZULTACE 

Osobní poradenství a konzultace s PhDr. Miladou Herodkovou plánujeme od 15. září ve čtvrtky. Bližší informace 

o čase i aktualizovaných cenách na tel. 731402395 

 

• DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST 

Dne 18. září 2022 zveme celou farnost na Dožínkovou slavnost. Součástí bude poděkování za úrodu během 

deváté mše svaté. Po mši svaté zveme všechny farníky na farní středisko, kde bude za menší peníz připraveno 

jak něco k jídlu – aby hospodyňky nemusely pospíchat kvůli obědu domů – tak nabídka úrody z našich zahrádek. 

Prosíme proto, abyste se zapojili i vy, kteří jste na zahrádce sklidili nějakou úrodu – od ovoce a zeleniny počínaje, 

různými džemy, sirupy či slivovičkami😊konče. Své produkty – s názvem produktu, popřípadě jménem dárce – 

noste na faru nejpozději do soboty 17. září. dopoledne. Koupí jídla či produktů přispějete na adoptovaného 

chlapce naší farnosti z Haiti.  

 

• POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT 

Od září 2021 měly rodiny možnost každý měsíc navštívit 11 kostelů šumperského děkanátu a vyplnit   po mši 

svaté poznávací listy s úkoly.   Jak jsme slíbili, po roce vyhlašujeme vítěze tohoto našeho putování. Jak víme, 

mnoho rodin se přijelo podívat do avizovaných kostelů jen tak, bez vyplnění úkolů, jiné rodinky vyrazily jen 

občas. Z těch skalních poutníků vybíráme rodin hned několik, protože si nenechaly uniknout téměř žádný kostel 

(některé žádný). Všichni si zaslouží velký obdiv, protože dle hovorů s nimi si někdy doplňovali návštěvu i ve 

všední den, někteří dokonce místo navštívili dvakrát.  Ze šumperských rodin bychom chtěli poděkovat Šlosáro-

vým, Klusoňovým a Renátě Rusnákové (z které se během roku stala „přespolní“), z okolních farností děkujeme 

rodině Petkové a Damborské z Rapotína a rodině Damborské z Maršíkova.  

Speciální dík patří Renátě Rusnákové, která, aniž bychom se domlouvaly, napsala ke   svým osobním návštěvám 

avizovaných míst i krásné povídání o cestách i necestách, kostelech i případných turistických cílech. 

Všichni tito jmenovaní si mohou zaslouženou odměnu vyzvednout v neděli 18. září po deváté mši svaté nebo 

po osobní domluvě. Kontakt – Lenka Špatná, 731 402 395. 

 

• 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.    

 

   

mailto:cprsumperk@ado.cz
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ZDISLÁVKY NA KONCI SVĚTA.... 
 

  Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy má nyní sídlo ve Štědrákově Lhotě. „Kde to je?“ ptají se jistě mnozí 

z Vás. „Jsme docela slavné místo“, odpovídám zvědavcům. Udivený pohled tázajících mě nezastaví, protože se jedná 

o vesnici, která je úzce spjata s Ondřejem Bankem, naším lyžařským olympionikem, který na zdejších svazích začínal 

jako malý svou hvězdnou kariéru a dodnes ho ve v jeho chalupě často vídám. A naše farnost je také rodištěm 

olomouckého biskupa Mons. Antonína Baslera.... 

Štědrákova Lhota je součástí obce Ruda nad Moravou, má 55 stálých obyvatel, bezpočet rekreantů,  

v poslední době ještě i 21 ukrajinských matek s dětmi ubytovaných v místní ubytovně, bývalé škole. Vesnice má dvě 

řady chalup, jeden potok, jednu silnici, která zde končí. Kolem samé kopce, lesy, kterými je to pěšky tři hodiny cesty 

na známé poutní místo Horu Matky Boží u Králík. Lišky zde opravdu dávají dobrou noc, protože všem stálým 

obyvatelům sežraly všechny slepice i kohouty, takže naše rekreanty již ráno nebudí jejich kokrhání a mně 

nepřipomínají Petrovu zradu našeho Pána... 

Církevně spadáme do farnosti Raškov, spravované z Rudy nad Moravou. Máme zde nejvzácnějšího obyvatele – 

Ježíše v eucharistii – v kapli zasvěcené sv. Fabiánovi a Šebestiánovi, jednou za 14 dní mši svatou, elektrické zvonění, 

které třikrát za den zve všechny k modlitbě. Malá kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého, postavená blízko 

domu sestry představené ke stému výročí posvěcení místní kaple, jí připomíná, aby nehřešila jazykem. 

V našem společenství bývá zvykem, že sídlo institutu je tam, kde má bydliště sestra představená. Tak jsme 

se ocitli z Litoměřic přes Brno až do Štědrákovy Lhoty, která patří k Arcidiecézi olomoucké a společenství spadá pod 

jurisdikci pana arcibiskupa. Olomoučtí dominikáni nám tvoří zázemí na naše setkání, Otec Antonín Krasucki, náš 

spirituál, se nám pravidelně věnuje duchovně i lidsky. S bratřími v Olomouci nás pojí opravdové přátelství a bratrská 

blízkost. Jsme jim za vše velmi srdečně vděčné. 

V prvním červencovém týdnu jsme se všichni sešli na týdenním pobytu na faře v Bohdíkově, která patří také 

pod farnost Ruda nad Moravou. Sestry z celé republiky (Hať, Vsetín, Brno, Postřelmov, Plzeň, Suchdol nad Lužnicí, 

Moravec) prožily s Otcem spirituálem duchovní obnovu nad 1. listem sv. Petra, společně se modlily a také navštívily 

Ukrajinky, s nimiž se setkali na mši svaté ve lhotské kapli. Nechyběl výlet do Králík, posezení u táboráku a relaxace 

s přítomnými zvířaty: 5 psů, z toho 3 čivavy a dva pudlové, připomínali sestrám vztah sv. Dominika ke psovi, a ještě 

dvě roztomilá morčata v péči otce Antonína, neboť jeho želva Loudalka zůstala raději v klášteře, neboť by tu psí 

převahu asi nezvládala. 

Jsme vděčné Pánu Bohu, že nám dopřál dočkat se obnovy našeho institutu. Z původního společenství žijí už 

jen 3 sestry, nových sester je nyní 12 a další možné kandidátky na se hlásí. V říjnu nás čeká velká slavnost: naše 

sestra Mgr. Iva Anežka Hojková složí v kostele v Suchdole nad Lužnicí věčné sliby a další sestry časné sliby na jeden 

rok. Děkujeme za tyto milosti, za nová povolání, a prosíme všechny o modlitbu, abychom plnili vůli Boží v duchu 

našeho charismatu a vnášely radostně Kristovo evangelium do světa. Chceme být nablízku všem lidem, s nimiž se 

setkáváme: uprchlíkům, rozvedeným, nemocným, vězněným, vdovám, sirotkům, prostě lidem na okraji společnosti, 

tak jak nás to učí Paní Zdislava a pomáhat církvi tam, kde je toho nejvíce potřeba. 

                                                                         

      Lenka Bernadetta Nezbedová 
 

VÍKENDOVKA  

ANEB LETOPISY NARNIE TROCHU JINAK 
 

 
Po roce jsme se znovu sešli na bludovské faře, abychom pro 

holky a letos poprvé i pro kluky z naší i okolních farností uspo-

řádali zajímavou a dobrodružnou výpravu, jak by to vypadalo 

v Letopisech Narnie po několika letech. Hráli jsme zábavné 

hry, vyráběli tematické předměty, zpívali a modlili se. Počasí 

nám až na poslední den vyšlo krásně, zažili jsme pěkné chvíle 

a společně si to náramně užili. Doufáme, že se zde příští rok 

zase setkáme aspoň ve stejném počtu jako letos. 

vedoucí z Bludova a okolí 
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PĚŠÍ POUŤ PO POUTNÍCH MÍSTECH JESENICKA 
 
Ve dnech 7. – 13. srpna jsme se vydali společně s dalšími 40 

poutníky na pěší pouť po zaniklých osadách i poutních místech 

Jesenicka. Jednalo se zhruba o 160 km trasu, která měla 15. za-

stavení – na každém místě jsme se také modlili jedno zastavení 

křížové cesty. Naše putování začínalo mší svatou na Mariahilf 

ve Zlatých Horách.  

S přímluvou Panny Marie Pomocné a požehnáním jsme 

se vydali do Kaple Svaté Anny nad Horním Údolím. Je to nád-

herně zrenovovaná kaple se skleněnou střechou, kterou navrho-

vali stejní architekti, kteří navrhovali střechu Kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie v Neratově. Dále jsme navštívili kapli sv. 

Rocha ve Zlatých Horách a zaniklou kapli sv. Antonína Padu-

ánského v Rožmitále. Dnes zde stojí pouze malá zvonička. Druhý den putování jsme začali mší svatou na místě, kde 

dříve stávala Kaple Panny Marie na Nízké hoře u Supíkovic. Putoval s námi i otec Milan Palkovič z Velkých Losin 

a byl nám velkou duchovní oporou. Mše svatá v přírodě je něco nezapomenutelného. 

Pokračovali jsme do Staré Červené Vody a zde navštívili kostel Božího Těla a den jsme zakončili u Kaple 

Panny Marie Bolestné, která je zároveň i hrobkou rodiny Latzelů. Ráno jsme se vydali z Vidnavy do zaniklé osady 

Anín – je zde kaple svatého Josefa, která je po-

stupně renovována. Mši svatou jsme slavili u 

Kaple sv. Antonína Paduánského v Javorníku. Pu-

továním nás provázel zkušený poutník Petr Hi-

rsch, který také pořádá různé poutě a sám ušel přes 

16.000 km. Putoval skoro 2 roky. Tento večer jsme 

shlédli dokument o jeho největším putování.  

Čtvrtý den ráno jsme chválili Pána v Kos-

tele Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě. Pak nás 

čekal náročný výšlap na Borůvkovou horu – od-

měnou nám byl neskutečný výhled do krajiny. 

 Den jsme zakončili mší svatou v Kapli Panny Ma-

rie La Salette v Travné. Je zde také zázračný pra-

men se sochou Panny Marie Lurdské.  

Po celodenní námaze nám byl odměnou neskutečný pohled na novogotický Kostel Neposkvrněného Početí 

Panny Marie v Travné. Je až k neuvěření, že v tak malé vesničce mohl někdo postavit takový klenot.  

Pátý den nás čekalo pouze 1 zastavení a tím byl kostel Panny Marie Bolestné na Boží hoře u Žulové. Zde jsme také 

slavili večerní mši svatou. Úžasné bylo, když jsme vyšli z kostela po mši svaté, zapadalo slunce a paprsky světla 

prostupovaly oblaka. Kéž jsme více všímaví ke tvým darům, Pane. 

Šestý den jsme putovali do Priessnitzových Lázní, kde jsme se mod-

lili u Krizového kříže, který byl nedávno zrenovován. Krizový mu říkali 

proto, že se zde chodili pacienti modlit, aby úspěšně zvládli období krize 

v rámci léčebných procedur. Den jsme zakončili opět mší svatou v kapli sv. 

Anny na Křížovém vrchu.  

Poslední den putování jsme zahájili modlitbou u Mariina pramene 

za Horním Domašovem. Po vynikajícím obědě na Červenohorském Sedle 

nás čekala poslední mše svatá, a to na Vřesové Studánce. I když hrozně pr-

šelo, byla to krásná mše, ve které jsme všichni společně děkovali za sílu, jež 

nám Pán dal, abychom to vše zvládli. Díky této pouti jsem si uvědomila, že 

i když často cestujeme daleko, abychom něco poznávali, máme tady velice 

blízko nádherná místa. 

Tuto pouť organizoval Tomáš Hradil, který vede Hnutí Brontosau-

rus v Jeseníku. Společně s ostatními usiluje o záchranu i obnovení mnoha 

poutních míst, kapliček, pramenů. Jsem ráda, že v dnešní době se ještě na-

jdou takoví lidé, kteří chtějí obnovit zapomenutou historii našeho kraje.  

Příští rok je pouť plánována na 6. – 13. srpna 2023, tak pokud byste 

měli chuť, informace naleznete na webových stránkách www.pout.eu.   

http://www.pout.eu/
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Jaký je vlastně cíl této pouti? Jak by řekl básník Zuco: 

„zaslechnout tichý hlas v sobě“ a my dodáme: objevit tak, co po 

nás Bůh v dnešní speciální době žádá – jak jej dnes chválit, žít, 

jak jemu (a lidem) sloužit. Modlitby, náš pot, ale i bolesti ve sva-

lech a puchýře, obětujme za tento náš kraj, Jesenicko, za jeho po-

žehnání a uzdravení bolestí. To proto, že když se uzdraví jedno 

místo, budou se uzdravovat i jiná. 

 

Věra Šlosárová 

 

 

 

 

POUŤ PO ZANIKLÝCH MÍSTECH  

JESENICKA TROCHU JINAK 
 

V čase, kdy skupinka poutníků putovala po nevšedních a mnohdy neznámých místech Jesenicka, dostaly se 

mi do rukou zajímavé tituly se stejnou tematikou a od stejného zdroje. V roce 2019 spustilo Hnutí Brontosaurus 

Jeseníky totiž novou publikační řadu knihy Zmizelé Jesenicko. A já si konečně našla čas na přečtení dvou knih z této 

řady.   

První díl s názvem Zmizelé Jesenicko Zcela zaniklé osady, který skvěle a erudovaně napsal Petr Macháček, 

se věnuje necelé dvacítce osad zcela zaniklých po druhé světové válce. Jedná se o sídla, která se rozkládala převážně 

na Javornicku podél státní hranice v Rychlebských horách či v žulovské pahorkatině. Jsou zde představeny lokality 

pro mě téměř neznámé, jejichž historie vzniku, a bohužel i jejich zániku, je zde stručně, ale poutavě nastíněna. Fas-

cinující jsou doprovodné fotografie, které dokumentují krásu a prosperitu všech těchto míst, v kontrastu s jejich zká-

zou, kde lze vidět zpustlé či zdemolované kaple či kostely, stržené domy, zaniklé osady. Povzbuzením – nejenom 

pro mě – je, že obnově přírodního a kulturního dědictví na Jesenicku se Hnutí Brontosaurus Jeseníky věnuje od roku 

2002 s příznačným názvem Cesta ke kořenům.  

Druhý díl – Zmizelé Jesenicko – Téměř zaniklé osady od stejného 

autora nyní vyšel ve druhém vydání a představuje nám informace přede-

vším o částečně zaniklých osadách a dalších zajímavostech Jesenicka. Je  

v ní navíc připojen i stručný přehled všech zaniklých osad z prvního dílu, 

protože ten byl po svém vydání beznadějně vyprodán. Hlavní část publikace 

pak tvoří přehled více než třicítky lokalit, které kdysi tvořily podstatnou 

součást venkovského osídlení Jesenicka. Autor v ní zachycuje proměnu 

venkovského osídlení Jesenicka v posledních 75 letech. Na Jesenicku před 

válkou žil téměř dvojnásobek obyvatel.   Region si vyráběl téměř vše po-

třebné ke svému životu sám. Byl unikátní lázeňstvím.  Při čtení knihy se – 

opět zásluhou výborného textu a dobových fotografií – přeneseme do atmo-

sféry bohatých míst Jesenicka, které jsou nyní na okraji zájmu, a tak jejich historii připomíná jen pár staveb.   

Třetí kniha v pořadí Zmizelé Jesenicko – Poutní místa mi 

ještě leží v knihovničce a já se na její čtení moc těším. Kniha pojed-

nává o čtrnácti nejvýznamnějších poutních místech našeho regionu – 

již zaniklých, obnovených či stále existujících, jež před lety vybrala 

spoluautorka této publikace Michaela Neubauerová (druhým spolu-

autorem je opět Pavel Macháček). Číslo čtrnáct nebylo zvoleno ná-

hodně – právě tolik je zastavení na křížové cestě. 

Autorem čtvrté knihy této řady s názvem Zmizelé Jesenicko 

– Zaniklá technická díla (kterou znám jen z internetu) je rovněž Pavel 

Macháček. Svou pozornost zde věnuje již neexistujícím technickým 

dílům, průmyslovým závodům a firmám, které dříve tvořily slavnou 

minulost regionu.  

Všechny knihy mají i velmi zdařilou grafickou úpravu, design i formát. Všem milovníkům putování, historie 

a zajímavého čtení je určitě doporučuji k přečtení.  

 

Lenka Špatná 
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V mých článcích v minulých měsících jsem psal o pravidlech jmenování nových biskupů a přesunů kněží. A teď, jak 

vám to napověděla už titulní stránka, přišel čas, abychom se začali intensivněji modlit o nového pastýře naší diecéze, 

nového arcibiskupa. Ale někdo se může ptát, o co se vlastně máme modlit? Jasné: aby byl dobry! To znamená jaký? 

Aby mu to slušelo v mitře na hlavě, nebo aby byl výřečný, hodně vzdělaný, nebo naopak prostý jako rybář z Galileje? 

A možná v dnešní době by byl potřebný spíše skvělý manažer? Jak si představujeme dobrého biskupa? Napadlo mne, 

že měli bychom sladit naše představy s představou svatého otce Františka, a o takového biskupa se modlit. Proto 

abych vám usnadnil modlitbu, vyhledal jsem několik promluv papeže o tom, jaký by měl být podle něj biskup.  

Když si je přečteme, budeme určitě vědět, co je dobrý biskup a o jakého je máme modlit. Tak do toho! 
P. Slawomir 

 
Papež František – kázání v Domu sv. 

Marty:  

Velký žalobník si zasedl na biskupy, 

aby působil pohoršení 

Při ranní mši v kapli Domu sv. Marty se 

papež zamýšlel nad biskupskou službou 

na základě dnešního úryvku z Lukášova 

evangelia (Lk 12-19). Čteme v něm o 

tom, jak Ježíš po noci strávené na mod-

litbách vybírá dvanáct apoštolů – tedy 

„první biskupy“ – a poté sestupuje 

z hory na rovinu mezi lid, který se shro-

máždil, aby mu naslouchal a byl uzdra-

ven ze svých nemocí. (…) 

První a zásadní charakteristikou biskupa 

je být mužem modlitby. V modlitbě totiž 

„biskup nachází útěchu ve zlých chví-

lích“, podotýká papež. Je třeba vědět, že 

„v této chvíli se Ježíš za mne modlí“, 

„modlí se za všechny biskupy“. V tomto vědomí nachází biskup „útěchu“ a sílu, aby se také on modlil za sebe i za 

Boží lid. V tom spočívá jeho první úkol. Rovněž sv. Petr potvrzuje, že prvním úkolem biskupa je být mužem mod-

litby, když říká: „Nám přináleží modlitba a hlásání Slova“. Neříká: „Na nás spočívá organizace pastoračních plánů,“ 

podotkl papež František. 

Druhým postojem biskupa má být pokora plynoucí z vědomí, že si nezvolil svoji kariéru sám, nýbrž byl vyvolen 

Ježíšem: „Biskup, který miluje Ježíše, není prospěchář nakládající se svým povoláním jako by šlo o funkci, a přitom 

možná pošilhává po jiných možnostech a povýšení. Nikoliv! Biskup cítí, že byl vyvolen. Má právě tuto jistotu, že byl 

vyvolen. A to ho uvádí do dialogu s Pánem: „Ty jsi vyvolil mne, v mé nicotnosti, mne, který jsem hříšník…“ Je 

pokorný! Protože cítí-li se vyvolený, cítí Ježíšův pohled na svém bytí, a to mu dává sílu.“ 

A konečně, stejně jako Ježíš v dnešním evangeliu, biskup sestupuje dolů, aby byl nablízku lidu a nevzdaluje se od 

něho: „Biskup neudržuje odstup od lidu, nezaujímá postoje, které ho odvádějí daleko od lidu. Biskup se dotýká lidu 

a nechává se jím dotknout. Nehledá útočiště u mocných, u elit. Nikoli! Elity budou biskupy kritizovat, avšak lid chová 

k biskupovi láskyplný postoj, a právě v tom spočívá téměř jakési zvláštní pomazání, jež biskupa upevňuje v jeho po-

volání.“ 

Být mužem modlitby, pociťovat Boží vyvolení a stát uprostřed lidu, to jsou – jak papež opakovaně zdůraznil – hlavní 

rysy biskupské služby. Na závěr obrátil pozornost k přítomné chvíli zkoušky: „Je dobré připomínat si to v této době, 

kdy se zdá, že se Velký žalobník utrhl a zasedl si na biskupy. Jistě, všichni jsme hříšníci, my biskupové. Usiluje o 

odhalení hříchů, aby byly na očích a pohoršovaly lid. Velký žalobník, který – jak sám o sobě říká Bohu v první 

kapitole Knihy Jób „prochází zemí křížem krážem, aby obviňoval“. Silou biskupa proti Velkému žalobníku je mod-

litba, Ježíšova modlitba za něho i jeho vlastní, dále pokora, v níž se cítí vyvolený, a setrvávání v blízkosti Božího lidu 

– nevyhledává tedy aristokratický styl života, který mu odnímá toto „pomazání“. Modleme se dnes za naše biskupy: 

za mne, za ty, kdo jsou tu přítomní a za všechny biskupy na světě.“ 
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Papežův dar biskupům u příležitosti 75. zasedání 

Italské biskupské konference 

U příležitosti zahájení 75. mimořádného generál-

ního shromáždění italských věnoval papež Franti-

šek italským biskupům obrázek Ježíše Dobrého 

pastýře s textem osmi „blahoslavenství“ biskupa, 

které pro ně napsal. 

 

Blahoslavený biskup, který se v životě rozhodl pro 

chudobu a štědrost, neboť svým svědectvím buduje 

nebeské království. 

Blahoslavený biskup, který nechá po svých tvářích 

stékat slzy, v nichž se zrcadlí bolesti lidí, únava kněží, 

neboť v objetí trpících nalezne Boží útěchu. 

Blahoslavený biskup, který svůj úřad nepovažuje za 

moc, ale za službu, který v tichosti a mírnosti nalézá 

svou sílu, dává právo každému, aby se zabydlel v jeho 

srdci. On tak bude moci obývat zemi, slíbenou za dě-

dictví tichým. 

Blahoslavený biskup, který se neuzavře do vládních 

budov, nestane se úředníkem pozornějším ke statisti-

kám než k lidským tvářím, k procedurám než příbě-

hům, který se po boku člověka snaží dobývat sen o 

Boží spravedlnosti, neboť Pán, s nímž se setkává v ti-

chu každodenní modlitby, bude jeho posilou. 

Blahoslavený biskup, jehož srdce je otevřeno pro 

bídu světa, který se neváhá ušpinit lidským bahnem, 

aby v něm našel Boží zlato, který se nepohorší nad hří-

chem a slabostí druhých, vědom si vlastní bídy, neboť pohled Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého mu bude znamením 

bezvýhradného odpuštění. 

Blahoslavený biskup, který se varuje záludnosti srdce, který se vyhýbá jakékoli neupřímnosti, který i uprostřed zla 

sní o dobru, neboť se bude umět radovat z Boží tváře, jejíž záblesk odhalí v jakékoli špíně lidské společnosti. 

Blahoslavený biskup, který je tvůrcem pokoje, průvodcem na cestách smíření, který do sboru kněží vkládá semeno 

společenství, který rozdělenou společnost vede stezkami smíru, který každého člověka dobré vůle bere za ruku, aby 

budoval bratrství, neboť Bůh ho nazve svým synem. 

Blahoslavený biskup, který se kvůli evangeliu nebojí jít proti proudu, který dá své tváři „ztvrdnout v křemen“ jako 

Kristus na cestě do Jeruzaléma, nenechá se odradit nepochopením a překážkami, neboť ví, že Boží království si razí 

cestu v rozporuplnosti světa. 

 

Papež František – kázání v Domu sv. Marty:  

Biskup je mužem modlitby, hlásání a společenství 

Svatý otec ve své promluvě zdůraznil, že v osobnosti biskupa se mají zračit rysy Dobrého Pastýře a uskutečňovat to, 

co je podstatou kněžství, totiž dar vlastního života. Biskup nemá žít pro sebe, ale má být připraven dát život za své 

ovce, zejména ty nejslabší, ohrožené nevětším nebezpečím. 

„Modlitba není pro biskupa výrazem zbožnosti, ale potřebou; není jedním z mnoha úkolů, ale nezbytnou službou 

přímluvy. Biskup musí každý den přinášet před Boha různé lidi a záležitosti. Jako Mojžíš vztahuje ruce k nebesům, 

aby se přimlouval za svůj lid (srov. Ex 17,8-13) a dokáže jeho jménem naléhat na Pána (srov. Ex 33,11-14). Tak 

jedná Pastýř, který se modlí! Je tím, kdo má odvahu přít se s Bohem o své stádce vyjednávat s Pánem jako Abrahám. 

Smělost modlitby. Není modlitby bez smělosti!“ 

Biskup nesmí upadat do samolibosti, nýbrž má usilovat o neustálé připodobňování se svému Pánu, nést na svých 

ramenou i v srdci kříž. Druhým rysem, na nějž papež upozornil, je hlásání evangelia. Biskup přijímá za svůj úkol 

poslání, které Ježíš svěřil apoštolům: Jděte a hlásejte evangelium.“ 

„Evangelium nelze hlásat v sedě, nýbrž na cestě. Biskup se neuvelebuje do úřadu, jako vedoucí firmy, nýbrž mezi 

lidmi, na cestách světa, jak to činil Ježíš. Přináší svého Pána tam, kde ho neznají, tam kde mu špatně rozumí, kde je 

pronásledovaný. A nachází sám sebe tehdy, když ze sebe vychází. Nemá zalíbení v komfortu, nemá zalíbení v poklid-

ném životě, nešetří silami a nepovažuje se za knížete. Obětuje se pro druhé a svěřuje se Boží věrnosti.“ 
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Petrův nástupce nabádal nové biskupy misijních oblastí, že styl jejich projevu má být pokorný, nemají usilovat o moc 

a o sebeocenění. Biskup se nesnaží o publicitu v médiích a neuchází se o souhlas světa, žije zakořeněn v oblasti, kam 

byl poslán, a odolává pokušení často cestovat mimo svou diecézi. Jak papež dále zdůraznil, biskup nemusí mít 

všechna charismata, potřebuje však dar zachovávat jednotu a sjednocovat společenství. 

„Církev potřebuje jednotu, nikoliv sólisty vyčnívající ze sboru ani vůdce soukromých bitev. Pastýř shromažďuje, je 

biskupem pro své věřící, je křesťanem spolu se svými věřícími. Nestojí o publicitu v žurnálech, nehledá souhlas od 

světa, ani prázdnou slávu, ale osobně a s pokorou se zasazuje o budování jednoty.“ 

Papež František varoval biskupy před pokušeními klerikalismu, špatného chápání autority v církvi, charakteristic-

kého pro mnoho společenství, v nichž došlo k sexuálnímu zneužívání, spojenému se zneužíváním svědomí a moci. 

Zvláštní péči biskupů svěřil papež rodiny, formaci bohoslovců, mladé lidi a chudé. 

 

Papežova homilie z biskupského svěcení 

Dnes dopoledne papež František vysvětil na bis-

kupy monsignora Guida Mariniho a monsignora 

Andrése Gabriela Ferrady Moreiry.  

Milí bratři a synové, zamysleme se pozorně nad vel-

kou odpovědností v církvi, ke které jsou tito naši 

bratři vyzdviženi. Náš Pán Ježíš Kristus, kterého 

Otec poslal, aby vykoupil lidstvo, poslal do světa 

dvanáct apoštolů, aby naplněni mocí Ducha svatého 

hlásali evangelium všem národům a shromáždili je 

pod jediným pastýřem, posvětili je a vedli ke spáse. 

Aby tato apoštolská služba přetrvávala z generace 

na generaci, shromáždilo těchto Dvanáct spolupra-

covníky a předalo jim vzkládáním rukou dar Ducha 

přijatý od Krista, který jim udělil plnost svátosti svě-

cení. Tak se díky nepřetržité posloupnosti biskupů v 

živé tradici církve zachovala tato živá služba, tato 

prvotní služba, a Spasitelovo dílo pokračuje a rozvíjí 

se až do naší doby. V biskupovi obklopeném jeho 

kněžími je uprostřed vás přítomen sám náš Pán Ježíš 

Kristus, velekněz na věky. 

Je to totiž Kristus, kdo ve službě biskupa pokračuje v hlásání evangelia spásy a v posvěcování věřících prostřednic-

tvím svátostí víry. Je to Kristus, kdo v biskupském otcovství rozhojňuje o nové články své tělo, jímž je církev. Je to 

Kristus, kdo v moudrosti a prozíravosti biskupa vede Boží lid na jeho pozemské pouti k věčnému štěstí. 

Přijměte tedy s radostí a vděčností tyto naše bratry, které my biskupové dnes vkládáním rukou připojujeme ke kolegiu 

biskupů. Pokud jde o vás, Pánovy vyvolené, uvědomte si, že jste byli vyvoleni z lidu a pro lidi, byli jste ustanoveni 

– ne pro sebe, ale pro druhé – ve věcech, které se týkají Boha. Vždyť "biskupství" je název pro službu – bez služby 

není pravého biskupství – ne pro poctu, jak chtěli učedníci, jeden po pravici, druhý po levici, neboť úkolem biskupa 

je spíše sloužit než vládnout, podle Mistrova přikázání: "Největší z vás ať je jako nejmenší. A kdo vládne, ať je jako 

ten, kdo slouží" (Lk 22,26). Služte. A touto službou si zachováte své povolání a budete pravými pastýři ve službě, ne 

v poctách, v moci, v síle. Ne, služte, vždycky služte. 

Hlásejte Slovo při každé příležitosti, ať už vhod či nevhod. Napomínejte, kárejte, napomínejte se vší velkodušností 

a učením, pokračujte ve studiu. A skrze modlitbu a oběť za svůj lid čerpejte z plnosti Kristovy svatosti rozmanité 

bohatství Boží milosti. Budete strážci víry, služby a lásky v církvi a k tomu musíte být blízko. Myslete na to, že 

blízkost je nejtypičtějším znakem Boha. On sám to říká svému lidu v Deuteronomiu: "Který národ má své bohy tak 

blízko jako vy mě?" (srov. 4,7). Jde o blízkost s těmito dvěma dalšími průvodními znaky: blízkost, která je soucitem 

a něhou. Prosím, neopouštějte tuto blízkost, vždy se přibližujte k lidem, vždy se přibližujte k Bohu, přibližujte se k 

bratřím biskupům, přibližujte se ke kněžím. 

To jsou čtyři blízkosti biskupa. Biskup je muž, který je v modlitbě blízko Bohu. Mnohokrát se může stát, že někdo 

řekne: "Mám tolik práce, že se nemohu modlit". Zastavte se. Co říká Petr, když apoštolové "vynalezli" jáhny?  

"A nám – biskupům – modlitbu a hlásání slova" (srov. Sk 6,4). Prvním úkolem biskupa je modlit se – ne jako papou-

šek – modlit se srdcem, modlit se. "Nemám čas." Ne! Ostatní věci nechte být, ale modlitba je prvním úkolem biskupa. 

Blízkost k Bohu v modlitbě. 

Pak druhá blízkost, blízkost k ostatním biskupům. "Ne, protože oni jsou jednoho směru, já jsem z tohoto směru...". 

Buďte biskupy! Budou mezi vámi probíhat diskuse, ale jako mezi bratry, sousedy. Nikdy nemluvte špatně o bratrech 

biskupech, nikdy. Blízkost k biskupům: druhá blízkost je k biskupskému sboru. 
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Třetí blízkost, blízkost kněžím. Nezapomínejte, že kněží jsou vašimi nejbližšími bližními. Kolikrát slyšíte stížnosti, 

že kněz říká: "Volal jsem biskupovi, ale tajemník mi řekl, že má plný diář, že by mě mohl přijmout možná tak za 

měsíc...". To není správné. Pokud se dozvíte, že vám kněz volal, zavolejte mu ještě týž den nebo následující den. Tak 

se dozví, že má otce. Blízkost ke kněžím – a pokud nepřijdou, jděte za nimi: buďte blízko. 

A čtvrtá blízkost, blízkost svatému věřícímu Božímu lidu. Co řekl Pavel Timoteovi: "Pamatuj na svou matku, na 

svou babičku..." (srov. 2 Tim 1,5). Nezapomínejte, že jste byli "vzati ze stáda", nikoliv že jste elita, která studovala, 

má mnoho titulů a je biskupem. Ne, ze stáda. Nezapomínejte prosím na tyto čtyři blízkosti: blízkost k Bohu v mod-

litbě, blízkost k biskupům v biskupském sboru, blízkost ke kněžím a blízkost ke stádu. 

Kéž vám Pán dá růst na této cestě blízkosti, abyste mohli lépe napodobovat Pána, protože On nám vždy byl a je 

blízko a svou blízkostí, která je soucitná a něžná, a nese nás tak dál. A Panna Maria ať vás chrání. 

 

 

 

Jako vždy na začátku roku také informuji o vyučování náboženství v Šumperku. Je to informace nejen pro šumperské 

farníky, ale pro všechny ty, kterým z nějakých důvodů nevyhovuje termín vyučování v jejich vlastních farnostech nebo 

je to pro ně logisticky výhodnější. Katecheti a pan kaplan se na všechny děti a mládež těší. 

 

A také srdečně zveme do našeho farního apartmánu v Říčkách. Po celé prázdniny dobře sloužil a děkujeme všem, 

kdo jste se rozhodli takto podpořit farnost. Prosíme, reklamujte také mezi svými známými z blízka i z daleka. Pán 

Bůh zaplať.  

 

P. Slawomir 
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Co již proběhlo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převážně jsme tam byli s lidmi, které jsme potkali ve 

frontě a později na koleji, kde jsme spali. Vůbec jsem ne-

čekal, že to bude v tak velkém areálu, kde bude spousta 

věcí např. stánky s jídlem, až přes zajímavé diskuze, pre-

zentace, koncerty, mše atd. Na takovém setkání jsem byl 

poprvé a jsem spokojený, až na pár momentů, kterých 

jsem však nelitoval. Určitě bych přál každému, kdo má 

chuť a odhodlání, aby jel na další světové setkání mlá-

deže, které se koná příští rok v Portugalsku 😉. 
 

Michael Ramsey 

 



 

strana 22  Tam&Tam – číslo 9, ročník 13, září 2022 

 

 

 

 

 

Milí rodiče, kluci ministranti ze Šumperka, 

těšíme se na vás a také na ty, kteří ještě neministrovali a chtěli by sloužit Pánu Ježíši u oltáře. Nebojte se a při-

jďte. Naše první setkání bude v neděli 11. září po hrubé mši svaté na středisku. Prosím vás, přijďte jak rodiče, 

tak i kluci, abychom se mohli společně domluvit na termínech dalších schůzek a plánech.  

Těšíme se na vás 

Martin Čermák a otec Josef 

 

Drazí mladí, 

těším se na vás a naše společné setkávání. V září náš čeká plánování s animátory, proto sledujte další číslo 

Tam&Tamu, kde se dozvíte, co nás čeká. Rád vás poznám ve vašich farnostech nebo na setkáních v Šumperku. 

Dopředu zveme na diecézní setkání mládeže v Olomouci, které se uskuteční v listopadu. Už rezervujte v mobi-

lech. 😊 Mohu vás ubezpečit o mé modlitbě za vás. Ze setkání mládeže jsem si dovezl kartičku na MHD se 

kterou jsme mohli volně po Hradci jezdit. Rád jsem chodil všude pěšky. A protože jsem ji ani jednou nepoužil, 

mám ji teď ve zpovědnici. Aby mi připomínala modlitbu za vás. :)) Také vás o modlitbu prosím. Mějte se krásně. 

Rád vám žehná váš 

P. Josef Hovád 
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

 

Anděl strážný jako listonoš 

Teta soudce Pennelliho ze San Giovanni Rotondo, který byl zároveň jedním ze správců nemocnice Casa Sollievo, 

vyprávěla tuto příhodu. „Za druhé světové války padl můj synovec do zajetí. Rok jsme o něm nic nevěděli, všichni 

si mysleli, že už je mrtev. Rodiče bolestí málem zešíleli. Jednoho dne se matka vrhla k nohám otce Pia, který seděl 

ve zpovědnici: ‚Otče, povězte mi, jestli můj syn žije! Nehnu se odtud, dokud mi to neřeknete.‘ Hluboce dojatý otec 

Pio jí řekl se slzami v očích: ‚Vstaň a jdi v pokoji.‘ 

Protože jsem už nedokázala snášet nářek rodičů, o několik dní později jsem se sama rozhodla otce požádat o zázrak. 

Řekla jsem mu s velkou vírou: ‚Otče, já napíšu dopis svému synovci. Uvedu jen jeho jméno, protože adresu neznám. 

Zaneste ho prosím pomocí vašeho anděla strážného tam, kde se Giovannino nachází.‘ 

Otec Pio mi na to nijak neodpověděl. Já jsem přesto napsala synovci dopis a večer před spaním jsem ho položila na 

noční stolek. Ráno jsem zjistila, že dopis je pryč. Byla jsem překvapená, užaslá a trochu i vyděšená. S pohnutím jsem 

šla otci Piovi poděkovat, ten mi však řekl: ‚Poděkuj Panně Marii.‘ 

O patnáct dní později mohla má rodina plakat radostí. Děkovali Bohu a otci Piovi, protože na můj ‚ztracený‘ dopis 

přišla odpověď – od synovce, o němž si všichni mysleli, že už je mrtvý.“ 

Luisa Vario, bohatá a krásná žena italsko-anglického původu, která se rovněž obrátila u otce Pia, se za války usadila 

v San Giovanni Rotondo. Její syn byl důstojník britského královského námořnictva a ona se denně modlila za jeho 

ochranu i obrácení.  

Jednou dorazil do San Giovanni Rotondo jakýsi Angličan a měl s sebou svazek novin. Luisa si je půjčila a našla 

v nich zprávu o potopení lodi, na které sloužil její syn. S pláčem přiběhla za otcem Piem, ten ji však utěšoval: „Ale 

kdo vám řekl, že váš syn je mrtvý?“ Sdělil jí pak přesnou adresu hotelu, kde mladý důstojník, který se z potopené 

lodi v Atlantiku zachránil, čekal na další nalodění. Luisa Vario mu ihned napsala dopis a za několik dní jí přišla od 

syna odpověď. 

„Ale jak ji poznám?“ 

Generál letectva Bernardo Rosini mi jednou vyprávěl následující příhodu: „Když jsem sloužil v Bari, seznámil jsem 

se s důstojníkem, který se nedávno po návštěvě u otce Pia obrátil. Jednou jsme se rozhodli navštívit spolu San Gio-

vanni Rotondo. Otec Pio tehdy důstojníkovi řekl: ‚Měl by ses oženit.‘ 

Důstojník mu odpověděl: ‚Nemám snoubenku a v téhle době není jednoduché založit rodinu.‘ 

Otec Pio odvětil: ‚Brzy najdeš dívku, která se k tobě hodí.‘ 

‚Ale jak ji poznám?‘ zeptal se důstojník. 

Otec Pio na to: ‚Když se dozví, že mě znáš, bude po tobě chtít moji fotografii. Až jí tu fotografii dáš, ona ti na oplátku 

daruje medailku Panny Marie z Pompejí. Až ji požádáš o ruku, bude nerozhodná a bude chtít moje schválení. Přije-

dete spolu sem a pak se vezmete.‘  

Všechno se událo přesně tak, jak předpověděl.“ 

„Postarej se o vodovodní kohoutek“ 

Paní Emilia, manželka doktora Sanguinettiho, mi jednou vyprávěla následující příhodu. V San Giovanni Rotondo 

žili s manželem v montovaném domku s dřevěnou podlahou. Pod kuchyní byla menší místnost, v níž si manžel zřídil 

malou ambulanci pro nemocné. Oba chodívali každý den na ranní mši svatou, kterou celebroval otec Pio. 

Jednou ráno, když už byli v kostele, si paní Emilia vzpomněla, že zřejmě v kuchyni zapomněla zavřít vodovodní 

kohoutek. Nebyla si tím úplně jistá, ale kdyby to byla pravda, došlo by k neštěstí. Dřez měl totiž zacpaný odtok a 

voda z něj by vytopila nejen kuchyni, ale protekla by i do manželovy ambulance a zničila by všechno uvnitř. Co teď? 

Zůstat na mši svaté, nebo jít raději zkontrolovat dům? V duchu se proto obrátila na otce Pia, který právě celebroval, 

a řekla mu: „Já zůstanu na mši a ty se postarej o vodovodní kohoutek.“ 

Po mši spěchala domů. Až ve chvíli, kdy vstoupila do kuchyně, začala prudce stříkat voda. Vodovodní kohoutek byl 

skutečně otevřený, ale v její nepřítomnosti z něj nevytekla ani kapka vody. 

Dar jazyků 

Otec Pio měl evidentně rovněž dar jazyků. I když kromě latiny žádný jazyk nestudoval, mluvil a psal francouzsky, 

řecky a německy, někdy i anglicky. Svému duchovnímu vůdci, který se ho na to ptal, odpověděl poněkud tajemně: 

„Nebešťané mě stále navštěvují a už nyní mi dávají zakoušet opojení blahoslavených.“ 

 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Rozmnožení chleba 

Existují též mnohá svědectví o podivuhodném rozmnožení chleba. Během války byl chleba jen na příděl. V klášteře 

v San Giovanni Rotondo však bývalo mnoho hostí a přibývalo i chudých, kteří přicházeli prosit o jídlo. Stalo se, že 

bratři přišli do refektáře a v košíku ležel jen půlkilový bochník chleba. Komunita se pomodlila, posadila se ke stolu 

a pustila se do polévky. Otec Pio se tehdy zdržel v kostele. Když přišel, nesl několik bochníků čerstvého chleba. 

Představený se zeptal: „Odkud ho máš?“ 

Odpověděl: „Dala mi ho jedna poutnice u brány.“ 

Nikdo to nekomentoval. Všichni věděli, že „jisté“ poutníky může potkat jenom on. 

Rozmnožení hostií 

Kostelník jednou zapomněl nechat proměnit hostie během mše svaté a v ciboriu ve svatostánku jich zůstalo jen velmi 

málo. Když otec Pio skončil zpovídání poutníků, začal přítomným věřícím rozdávat svaté přijímání. I když lidí bylo 

velmi mnoho, kupodivu se na každého dostalo a v ciboriu ještě zbylo. 

„Říkejme tomu náhoda“ 

Po svém obrácení v roce 1950 trávil herec Carlo Campanini všechen svůj volný čas v San Giovanni Rotondo. I když 

měl třeba jen dva dny volna, pokaždé jel navštívit otce Pia. V klášteře ho už všichni znali. Byl svědkem výjimečných 

událostí, takže po smrti otce Pia jezdil po světě a vyprávěl své zkušenosti. Často jsem se s ním setkával v jeho řím-

ském domě a jeho podrobná a dojemná vyprávění mě vždy zaujala. Mnohé události prožil na vlastní kůži, ale říkal 

jim „náhody“. Asi jim nechtěl připisovat nadpřirozený význam, aby nebyl považován za fanatika. Na konci vyprávění 

obyčejně pohlédl na posluchače svým šibalským, ironickým pohledem, a dodal: „Říkejme tomu náhoda!“ 

Vyprávěl mi například tento příběh: „Natáčel jsem v Cinecittà film se slavnými herci a známým režisérem. Film stál 

spoustu peněz. Jednou jsem měl dva dny volna, protože štáb natáčel scény, ve kterých jsem neúčinkoval. Rozhodl 

jsem se tedy narychlo zajet do San Giovanni Rotondo. 

My herci to máme v něčem jako vojáci – během natáčení filmu se nesmíme vzdálit bez dovolení a bez oznámení 

místa pobytu. Program se totiž může náhle změnit a my musíme být stále připraveni jít na scénu. Kdo by tato pravidla 

nerespektoval, zaplatí vysokou pokutu. 

Jestliže jsem se rozhodl zajet si na dva dny do San Giovanni Rotondo, hodně jsem riskoval. Cestování vlakem bylo 

v té době komplikované, spoje navazovaly spíš výjimečně. Cesta z Říma do San Giovanni Rotondo byla opravdu 

náročná. 

Přesto jsem se tam vypravil. Manželka mezitím udržovala kontakt s producenty. Každý večer zjistila plán natáčení 

na následující den a potom mi telefonovala do San Giovanni Rotondo. Ovšem musela to stihnout do sedmi hodin 

večer, jelikož v padesátých letech nebyl telefon v každé domácnosti a telefonní úřad v San Giovanni Rotondo v tu 

hodinu zavíral, do následujícího rána byla vesnice odříznutá od světa. 

Má žena byla velmi svědomitá. V den příjezdu mi o půl šesté zatelefonovala a řekla mi, že právě mluvila s produkcí. 

‚Buď v klidu,‘ řekla mi, ‚zítra máš volno.‘ Měl jsem radost. Už jsme se sice s otcem Piem setkali, ale věděl jsem, že 

následující den se s ním uvidím znovu. Z produkce však v sedm večer zavolali mé ženě a oznámili jí, že došlo ke 

změně programu a zítra ráno o půl osmé mám nastoupit před kamery. Manželka téměř omdlela. Podívala se na ho-

dinky a pochopila, že teď už se mi nedovolá. Přesto běžela na nejbližší telefonní stanici, aby spojovatelce vysvětlila 

situaci. Spojovatelka řekla: ‚Obávám se, že se nedá nic dělat. Moji kolegové v San Giovanni Rotondo už před dobrou 

půl hodinou zavřeli stanici, ale stejně tam zkusím zavolat.‘ Začala prozvánět a po pár zazvoněních se ozval ženský 

hlas: ‚Prosím.‘ 

‚Jak to, že jste ještě na stanici?‘ ptala se spojovatelka v Římě kolegyně v San Giovanni Rotondo. 

‚Úplně náhodou,‘ odvětila kolegyně. ‚Právě jsem se vrátila, protože jsem tu zapomněla nějaký balíček.‘ 

A tato ‚náhodička‘ umožnila, aby mě informovali o změně programu v Cineccità. Ale jak se dostat honem zpátky do 

Říma? Do Foggii už nic nejelo a z Foggii odjížděl spěšný vlak do Říma za necelou hodinu, nešlo ho stihnout. Zoufal 

jsem si, bezradně jsem se rozhlížel kolem sebe. Náhle jsem spatřil profesora Franca Lottiho, lékaře a přítele otce Pia, 

který, jak mi později řekl, zavítal do těch končin též ‚náhodou‘. Požádal jsem ho, jestli by mě mohl ihned zavézt do 

Foggii. ‚Velmi rád,‘ odpověděl.  

Naskočil jsem do auta, jenomže on byl kliďas. Napřed zajel za svou matkou a sdělil jí, že mě poveze do Foggii a 

vrátí se pozdě. Potom zastavil na benzínové pumpě, aby natankoval. Konečně jsme vyrazili, ale začalo se stmívat a 

profesor mi sdělil, že po západu slunce nevidí dobře, a proto musí jet pomalu. Jel opravdu padesátkou, chvílemi ještě 

pomaleji. Tímto tempem bylo matematicky nemožné vlak stihnout. Díval jsem se na hodinky a ruce se mi třásly 

rozčilením. Byl jsem z toho na dně. 

Na nádraží jsme přijeli s velkým zpožděním, ale k našemu překvapení stál vlak pořád ještě na nástupišti. Vyskočil 

jsem z auta profesora Lottiho a doběhl do posledního vagonu. Výpravčí křičel na průvodčího: ‚Na semaforu je už 
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dávno zelená, proč vlak nejede?‘ a hrozivě mával rukama směrem k lokomotivě dlouhého vlaku. V tu chvíli stroj-

vůdce zapískal, zavřely se dveře a vlak se pohnul. To zvláštní zpoždění, pro výpravčího nepochopitelné, mi umožnilo 

vrátit se do Říma včas a vyhnout se tak spoustě nepříjemností.“ 

Tajemný průvodčí 

Jedna učitelka z města Potenza mi vyprávěla pozoruhodnou událost. Jednou tak cestovala vlakem, když po pár hodi-

nách v kupé zůstala sama, jen s mužem, který nepůsobil ani trochu důvěryhodně. Do příští stanice zbývala ještě 

hodina cesty, a tak dostala strach. Neznámý muž se k ní pomalu přibližoval. Když byl vedle ní, začal ji osahávat. 

Vyděšená žena vzývala o pomoc otce Pia, když vtom vešel do kupé průvodčí, takže muž se odtáhl. Žena však věděla, 

že jakmile průvodčí odejde, ten člověk se na ni znovu vrhne, a proto se bez přestání modlila k otci Piovi: „Prosím tě, 

udělej něco.“ 

Průvodčí označil lístky a otočil se, že půjde dál. Už byl ve dveřích kupé, otevřel je, ale najednou se zastavil a po 

chvilce zaváhání je zase zavřel. Vytáhl z kapsy zápisník, posadil se a začal si v něm něco počítat. Seděl tam s nimi 

skoro hodinu, až do stanice, kde žena vystupovala.  

Po několika dnech ta učitelka navštívila San Giovanni Rotondo. Vyzpovídala se u otce Pia, a když skončila, řekl jí: 

„Tehdy v tom vlaku jsi měla pořádně nahnáno, dokonce jsi mě na hodinu donutila dělat průvodčího.“ 

„Náhodou“ v San Giovanni 

Operní zpěvák Beniamino Gigli navštívil otce Pia rovněž díky takové „náhodě“. Když si jednoho dne volal se svou 

přítelkyní, překvapila ho manželka s otázkou: „S kým to telefonuješ?“ Gigli odpověděl: „S jedním člověkem, který 

mě chce vzít k otci Piovi.“  

Aby nevzbudil podezření, musel pak opravdu do San Giovanni Rotondo zajet. Ale když byl v klášterní zahradě, 

pronesl se smíchem: „Snad si nemyslíte, že budu tomuhle mnichovi vyprávět o svých známostech!“  

Krátce nato sešel otec Pio dolů do zahrady a zavolal na Gigliho: „Haló, mladíku, vyměň si košili.“  

„Ráno jsem si vzal čistou,“ odpověděl překvapeně zpěvák.  

„Tuhle jsem nemyslel,“ reagoval otec. Vzal pak slavného tenoristu za ruku a odvedl ho do zahrady. Když se vrátili 

zpátky, Gigli byl velice dojatý. Od té doby se stal dalším duchovním synem otce Pia a úplně změnil svůj život. 

Podobizny na kapesníku 

„Můj přítel z města Conegliano Veneto byl právě v sakristii klášterního kostela Santa Maria delle Grazie, kde si otec 

Pio po bohoslužbě myl ruce,“ vyprávěl dále Campanini. „Můj přítel k němu přišel, vytáhl z kapsy nový kapesník a 

podal ho otci se slovy: „Prosím vás, utřete si ruce tímhle.“ Otec Pio vzal kapesník, utřel si do něj ruce a tvář a 

s úsměvem mu ho vrátil. 

Můj přítel ho uchovával jako cennou relikvii. Pořád ten kapesník nosil s sebou, každé ráno ho políbil a poprosil o 

Boží požehnání. (Pozn. red.: Nemusí nám to připadat až tak zvláštní, když si uvědomíme, že ve Skutcích apoštolských 

je podobný příběh – jen pouhým přikládáním šátku apoštola Pavla se uzdravovali nemocní, srov. Skutky 19,12.) 

24. září 1969, v den prvního výročí úmrtí otce Pia, se můj přítel nacházel v San Giovanni Rotondo. Povídal si s lidmi 

a vyprávěl jim svou příhodu s kapesníkem. Vytáhl ho z kapsy a všiml si, že je celý špinavý. „Kdo mi na něj sahal?“ 

ptal se smutně. Šel proto k fontáně poblíž kostela a zkoušel ho vyprat. Když ho máchal ve vodě, všiml si, že se na 

látce objevily obrysy. A jakmile roztáhl kapesník proti světlu, jasně spatřil podobu otce Pia a tvář Ježíše. Od té doby 

už na kapesníku tyto obrysy zůstaly, je nyní ve vitríně vystavován pro veřejnost.“ 

 „Váš manžel je fakír!“ 

Další z Campaniniho vyprávění o náhodách, které s otcem Piem sám zažil: „Jednou jsme byli na šestiměsíčním turné 

v Brazílii. Večer před návratem jsem si vzpomněl, že jsem ten den ještě nebyl na mši svaté. Zjistil jsem, že mše 

začíná v katedrále v Sao Paulo o půl sedmé, a tak jsem si stopnul taxík. 

Chtěl jsem se vyzpovídat, ale byl tam jen jeden zpovědník a dlouhá řada čekajících. Kromě toho jsem neuměl ani 

slovo portugalsky. Pomodlil jsem se k otci Piovi: ‚Dnes v noci odlétáme. Může to být poslední den mého života, 

pomoz mi prosím najít kněze, který mi bude rozumět.‘ V tu chvíli se otevřela jedna zpovědnice a kněz mi dokonalou 

italštinou řekl: ‚Prosím, pane.‘ Když jsem zpověď dokončil, zaplavila mě vlna vůně, kterou obvykle vydával otec 

Pio.  

Zpáteční let byl opravdu strašný. Prolétali jsme hroznou bouří, radar nefungoval, pasažéři křičeli strachem. Manažer 

našeho turné z toho omdlel a letuška mu musela dát kyslík. Spolu se mnou cestovali ještě dirigent Lelio Luttazzi a 

zpěvák Fred Bongusto. Když jsme přistáli v Římě, řekli mé ženě, která čekala na letišti: ‚Váš manžel je fakír. Všichni 

křičeli strachem a on klidně spal.‘ Já jsem ale spíš strašpytel; pokud jsem spal, tak jen proto, že nade mnou někdo 

bděl. Říkejme tomu náhoda!“ 

  

pokračování příště 
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