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Drazí bratří a sestry, 

nastal čas dušičkový. 

Přemýšlíme nad svým 

životem i nad těmi, kdo odešli na věčnost.  

Co nám o tom říká katechismus? Smrt nastává, 

když se duše odloučí od těla. Hned po smrti odchází 

duše před Boží soud. Po soudu soukromém přijde duše 

ihned do očistce, do nebe nebo do pekla. Smrt, soud, 

nebe nebo peklo jsou čtyři „poslední věci člověka“.  

Má-li kdo dělat důležitou zkoušku, připravuje 

se dlouho a svědomitě, aby ji dobře vykonal a 

nepropadl. Kdyby u zkoušky propadl, mohl by si ji 

ještě opravit. Ke zkoušce smrti a soudu Božího můžeš 

být povolán kdykoliv, i tehdy, kdy to čekáš snad 

nejméně. Zkoušku můžeš dělat jen jednou. Jak tato 

zkouška dopadne, tak bude vypadat tvoje věčnost. 

Chvíle tvé smrti a Božího soudu je nejdůležitější 

zkouška tvého života a vyžaduje přípravu. Papež 

František jednou řekl v kázání: „Smrt je setkání – Pán 

nás přichází navštívit, bere nás za ruku, aby nás 

odvedl s sebou. Tato chvíle, kdy zazvoní zvonek a Pán 

zatluče na naše dveře, vyžaduje dobrou přípravu… 

Modleme se za sebe navzájem, abychom v důvěře 

dokázali otevřít Pánu, který přijde.“ 

Na smrt je připraven, kdo je v milosti 

posvěcující a žije horlivě z víry. Takový přemáhá 

pokušení a když pochybil, pak se z hříchů očišťuje. 

Každý měsíc si vykoná dobrou svatou zpověď. Každý 

večer zpytuje svědomí, vzbuzuje dokonalou lítost 

(z lásky k Pánu Ježíši...) a často přistupuje k svatému 

přijímání (s velkou pokorou, láskou, důvěrou 

a prosbou, aby mu Bůh byl soudcem milosrdným). 

Do očistce přijde, kdo zemře v milosti posvěcující, 

ale má ještě trpět za hříchy (vykonat nápravu). Duše 

v očistci se očišťují velkou touhou po Bohu 

a rozličnými tresty časnými. Duším v očistci 

pomáháme modlitbou a dobrými skutky zvláště obětí 

mše svaté. Duším v očistci věnujeme svá utrpení, 

pomoc potřebným a také odpustky, které svatá církev 

rozdává z velké pokladnice pro zásluhy Pána Ježíše 

Krista a svatých.  

Krásně nazdobené hroby mají být jako 

nejkrásnější zahrada – nebe. Kříže a světlo na hrobech 

nám připomínají víru v Pána Ježíše Krista, který za nás 

trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. Ozdoby, to je jen 

přirozená úcta. Křesťan může víc. Láska dokáže divy, 

skutečná pravá láska nekončí smrtí, ale je věčná. 

1. listopad  slavnost Všech svatých 

2. listopad  vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

3. listopad  sv. Martina de Porres, řeholníka 

4. listopad  památka sv. Karla Boromejského, 

  biskupa 

7. listopad  sobotní památka Panny Marie 

8. listopad  32. neděle v mezidobí 

9. listopad  svátek posvěcení Lateránské baziliky 

10. listopad památka sv. Lva Velikého,  

  papeže a učitele církve 

11. listopad památka sv. Martina Tourského,  

  biskupa 

12. listopad památka sv. Josafata,  

  biskupa a mučedníka 

13. listopad památka sv. Anežky České, panny 

14. listopad sobotní památka Panny Marie 

15. listopad 33. neděle v mezidobí 

16. listopad sv. Markéty Skotské 

17. listopad památka sv. Alžběty Uherské,  

  řeholnice 

18. listopad posvěcení římských bazilik svatých 

  apoštolů Petra a Pavla 

21. listopad památka zasvěcení Panny Marie 

  v Jeruzalémě 

22. listopad slavnost Ježíše Krista Krále  

23. listopad sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

24. listopad památka sv. Ondřeje Dung Laca, 

  kněze, a druhů mučedníků 

25. listopad sv. Kateřiny Alexandrijské,  

  panny a mučednice 

28. listopad sobotní památka Panny Marie 

29. listopad 1. neděle adventní 

30. listopad svátek sv. Ondřeje, apoštola 

   žehná P. František Janíček 
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MODLITBA ZA DOBROU SMRT 

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti! 

Vím, že také já zemřu. Není snadné si to připustit. A je těžké brát to zcela vážně. Zemřu, chvíle mé smrti se blíží. 

Vím to, a proto Tě prosím o přímluvu. 

Stůj při mně v hodině mé smrti. Kéž také já mám to štěstí umírat v blízkosti Ježíše a Marie. Kéž také já mohu umírat 

s vědomím, že jsem správně naplnil čas svého života. Kéž také já skrze smrt vstoupím do království svatých. 

Bože, prosím, aby mne smrt nezastihla nepřipraveného. Chraň mne od náhlé smrti a dej, abych se mohl na smrt 

připravit a uzavřít vše důležité. Kéž se stihnu vyzpovídat a umírám posílen svátostí nemocných a darem Eucharistie. 

Kéž umírám s čistým svědomím, s modlitbou na rtech a pokojem v srdci. 

Prosím také za své blízké, aby pro ně má smrt nebyla zármutkem a bolestí. Naopak kéž se posílí jejich víra 

ve vzkříšení a upevní poznání, že naším pravým domovem je nebe. 

Ježíši, Tobě odevzdávám svou duši, svůj život. S vírou v Boží milosrdenství prosím o odpuštění všech mých hříchů 

a odpuštění všeho, co jsem neudělal. Zapomeň na mé nedostatky, slabosti a ubohost mé lásky. Prosím, přijmi mne 

do nebe. 

Kéž se tam setkám se všemi svými blízkými! Kéž naše vzájemná láska smrtí nekončí, ale v Tvém království se stane 

láskou dokonalou! 

Bože, kéž mne přemýšlení nad mojí smrtí vede ke správnému prožívání přítomného života. Abych žil v každé chvíli 

naplno, v moudrosti a v lásce s druhými a v lásce k Tobě. 

Pane, kéž je chvíle mé smrti radostným spočinutím v náruči Tvého milosrdenství!  

Amen. 

 

MOŽNOST ZÍSKAT DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY JE KVŮLI PANDEMII PRODLOUŽENA 
 

Letos je možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela 

nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď v okruhu těchto dní, 

sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu,  

a to i všednímu).  

Kromě toho senioři, nemocní 

a všichni, kteří z vážných důvodů 

nemohou opustit své bydliště kvůli 

omezením spojenými s pandemií, mohou 

získat odpustky na dálku. Stačí, pokud 

se v modlitbě spojí se společenstvím církve, 

zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem 

splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky 

(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl 

Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo 

Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to 

být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře 

za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu 

milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, 

které se věřící obvykle modlí, četba úryvku 

z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, 

nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování 

Bohu bolestí a útrap vlastního života.  
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MŠE SVATÁ IX. 
 

Umývání rukou 

Umývání rukou není, jak by bylo možné si myslet, praktickou 

potřebou po přijetí darů a jejich okuřování, ani není pozůstatkem 

podobné praktické nutnosti z doby, kdy se ještě v rámci mše přijímaly 

dary pro chudé. Umývaní rukou je starodávné (mj. také židovské) 

gesto kněze, který se chystá obětovat Bohu. V prvních staletích si 

proto umývali ruce všichni koncelebrující kněží, přestože dary 

od věřících přebíral pouze předsedající biskup. 

Také dnes má gesto umývání rukou charakter přípravy 

před přinesením eucharistické oběti, přípravy, která spočívá v lítosti 

nad hříchy a v touze po očištění, které může dát pouze sám Bůh. Kněz 

modlitbu říká potichu a v jednotném čísle. Je to jedna z mála modliteb ve mši, kterou se modlí sám za sebe. 

 
Modlitba nad dary 

Poté, co se kněz u oltáře a při mytí rukou modlil za sebe, zve 

nyní všechny, aby se spolu s ním modlili, aby Bůh přijal dary i 

velkou modlitbu chvály, kterou se nad nimi bude za chvíli modlit. 

Na tuto výzvu všichni odpoví tím, že povstanou (pokud nestáli již 

dříve kvůli okuřování), a také předepsaným zvoláním. 

Slova, která v tuto chvíli říkáme, „ať ji přijme ke své slávě 

a k spáse světa“, nejsou jen formalitou, ale vyjadřují to, co slavení 

mše svaté znamená - oslavu dobrého Boha a záchranu pro svět. 

A protože při liturgii nejde jen o to vyjádřit nahlas to, co máme 

ve svém srdci, ale spíše nechat do srdce proniknout to, co říkáme 

ústy, jsou pro nás tato slova také povzbuzením, abychom probíhající 

mši svatou skutečně vnímali a prožili jako oslavu Boží a jako 

událost, v níž se uskutečňuje naše spása. 

Kněz se dále modlí modlitbu nad dary, která uzavírá přípravu chleba a vína a otevírá a připravuje nadcházející 

eucharistickou modlitbu. Modlitba nad dary nechce být zdvojením eucharistické modlitby, ale předznamenává, co se 

v ní děje: děkujeme za dary a prosíme za jejich přijetí, a prosíme také za nás, kteří dary přinášíme. Přinášení a příprava 

darů na oltáři tak není nic jiného, než rozvíjení našeho společenství s Pánem, které z popudu Ducha svatého začalo 

shromážděním lidu k bohoslužbě, bylo prohloubeno nasloucháním Božímu slovu a vrcholí v eucharistické modlitbě. 

převzal P. Jiří Luňák 

 

 

 

Pokud to situace dovolí, v měsíci listopadu se uskuteční: 

 

ADVENTNÍ DÍLNA 

v sobotu 21. 11 2020 OD 14.30 na faře v Sobotíně 

Přijďte si vyrobit adventní věnec, vánoční vazby a ozdoby. Korpusy a svíčky s sebou. Těšíme se. 

 

                                                                             Kontaktní osoba Dana Ponížilová, 731 626 557  
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JAIROS, PŘEDSTAVENÝ SYNAGÓGY 

V městě Šumbarku, 

ve třetím roce panování Václava Všeznalého 

 

Jaire, 

kdykoli jsem v evangeliu četl Tvůj příběh, hluboce se mě dotýkal. Dnes, kdy i já mám dcerku ve stejném 

věku, jako byla ta Tvá, Ti rozumím mnohem více než dříve. Dobře chápu Tvé obavy, vnitřní boje a rozhodnutí; 

na rozdíl ode všech, kdo Tě v těch pohnutých dnech obklopovali. 

Jako představený židovské synagógy ses těšil všeobecné úctě a vážnosti. S Tvým úřadem byla spojena řada 

privilegií i povinností. Byl jsi strážcem pravé víry, zděděné po předcích a předávané z pokolení na pokolení. V dobách 

nadvlády pohanských Římanů a rostoucího vlivu liknavých saduceů a konformních herodiánů se Tvá úloha stávala 

stále významnější. Společně s ostatními farizeji jsi musel čelit nejrůznějším tlakům na relativizování či dokonce 

revizi ustanovení svatých textů a tradic. Také Tvá synagóga se stala baštou víry v časech ohrožených duchovním 

a mravním rozkladem. 

A právě v té době jsi byl podroben těžké zkoušce. Tvá milovaná dcerka se vážně roznemohla a Tvá péče ani 

úsilí nejlepších lékařů, které jsi povolal, ji nedokázalo uzdravit. Ve Tvém domě se střídali vážení ranhojiči s šarlatány, 

aby se v něm nakonec rozhostily beznaděj a smutek. Tíživé ticho rušil jen slábnoucí dech nemocné a potlačovaný 

pláč.  

Tehdy jsi učinil ono osudové rozhodnutí, jež může pochopit právě jenom otec ohroženého dítěte. Bez ohledu 

na své postavení i přesvědčení ses rozběhl vyhledat Ježíše, který znamenal nejvážnější ohrožení pravé víry ve Tvém 

městě. Tento nevzdělaný Galilejec pobuřoval lid, nedodržoval staré zvyklosti a byl v permanentním sporu s farizeji. 

Na druhou stranu ho předcházela pověst divotvůrce, a tak se stal Tvou jedinou – a poslední – nadějí. Neposlal jsi 

za ním své služebníky, protože jsi jim v tomto ohledu příliš nedůvěřoval. A byl jsi také přesvědčen, že by jim 

nedůvěřoval ani sám Ježíš.    

Vidím Tě, jak se prodíráš davem, chytáš Mistra za ruku a úpěnlivě prosíš o pomoc. Vidím překvapené 

a posměšné pohledy ostatních, jejich výsměch i zlobu. Nedbáš na to; jediné, co je pro Tebe v této chvíli důležité, 

je Ježíšův souhlas. Věříš mu, věříš v něj, i když konečně přibíhají služebníci se zprávou o smrti Tvé milované. 

Nepropadáš beznaději, byť se zdá, že Tvá oběť byla zbytečná. Bez ohledu na nářek linoucí se z Tvého domu věříš, 

že dívka neumřela, ale spí.  

Ptám se sám sebe, zda bych byl ochoten podstoupit totéž co Ty. Věřím, že ano. I já bych dokázal odhodit 

vše, co jsem po celý život budoval, a rozejít se s těmi, kdo by mě považovali za blázna či zrádce. Nic z toho, co nabízí 

tento svět, nemůže vyvážit ztrátu mé dcery. Děkuji Bohu, že mě takové zkoušce nevystavil. A náhle si 

se znepokojením uvědomuji zvláštní věc: svou dceru ztrácím každým dnem. 

Každým dnem, kdy se – se stejným nasazením jako Ty – věnuji své práci. Budování věcí či vztahů, lhostejno 

zda důležitých a dobrých. Jsem do něho natolik ponořen, že nemám čas věnovat se své dceři. Nemám čas vyslechnout 

její dívčí starosti, kterým pořádně nerozumím a ani jim nepřikládám váhu. Nemám čas reagovat na její nesmělé – 

a stále vzácnější – pokusy o vzájemné kontakty. Domnívám se, že její potřeby naplním, když jí vybuduji samostatný 

pokoj. A mezitím ona roste a dospívá. Čas od času si s překvapením všimnu, jak už je velká. Jednoho dne odejde 

z mého domu za hlasem svého srdce. Mně zbude prázdné místo v domě i v srdci. Smutek za čas, který mohl být 

naplněn mnohem účelněji a radostněji.  

Ty jsi dostal jedinečnou velkou šanci zabránit ztrátě své dcery. Já opakovaně dostávám řadu malých každého 

nového rána. 

Pavel Obluk 

  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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Drazí mladí, 

jsme moc rádi, že jsme se v začínajícím školním roce 

s vámi mohli alespoň jednou vidět na mládežnické mši 

svaté v září. Jak říjnovou mládežnickou mši, 

tak plánované Camino budeme nakonec muset zrušit. 

Pokud to situace dovolí, rádi bychom uskutečnili výlet 

v sobotu 7. 11. Trasa by byla upřesněna, všechny 

důležité informace budou dostupné na našem webu. 

Přestože současná situace vypadá velmi nejistě, můžeme se spojit alespoň v modlitbě za to, aby brzy bylo vše dobré 

a zvláště za ty, kteří to v dnešní době nejvíce potřebují. 

za animátory Jan Donoval 

Co se chystá: 

Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 

Motto: „Maria se vydala na cestu a spěchala.“ (Lk 1,39) 

Světové dny mládeže se měly původně konat již v r. 2022, nakonec však budou až o rok později. V pátek 

18. 10., v den výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, bylo zveřejněno logo tohoto setkání. Naleznete ho níže 

i s popisem jeho významu. Věříme, že se s mnoha z vás na tomto setkání potkáme!  

Vysvětlení loga: 

Dominantní část loga tvoří kříž, symbol nekonečné Boží lásky, 

ze kterého vše vychází. Křížem vertikálně prochází vlna, která představuje 

cestu. Jde o pozvání adresované mladým, aby nezůstávali stát, ale aby byli 

protagonisty při budování spravedlivějšího a bratrštějšího světa. Cesta také 

připomíná Pannu Marii, která spěchá za Alžbětou, aby jí mohla sloužit. Tento 

pohyb zdůrazňuje výzvu mladým lidem, aby obnovili svoji „vnitřní sílu, své 

sny, nadšení, naději a velkorysost“ tak, jak se píše v exhortaci Christus vivit 

(č. 20). Na bílé cestě je paralelně zobrazená žlutá vlnka symbolizující Ducha 

Svatého a červený růženec, který připomíná osobní úctu portugalského lidu 

k Panně Marii Fatimské i tamější důležitou poutnickou tradici. 

Součástí loga je také silueta tváře Panny Marie, která je zobrazená z profilu. Jak v tiskové zprávě vysvětluje 

autorka loga, v evangelijním úryvku, který je mottem blížících se SDM, „Maria nezůstává stát, ale rozhoduje se 

uskutečnit návštěvu své sestřenice. Je to pozvání mladým, aby nezůstali stát, aby něco dělali pro budování světa 

a nenechali ho v rukou druhých, protože všichni potřebujeme, aby mladí vzali svět do svých rukou.“ 

Zdroj: cirkev.cz 

Webové stránky setkání: www.lisboa2023.org 

 

Kontakt: P. Jiří Luňák, jir.lun@gmail.com, mobil: 732 856 422 

 Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753 

Web: mladez-sumperk.webnode.cz 

Facebook: Mládež děkanátu Šumperk 
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JAN GRAUBNER 
 

 

Do Křesla pro hosta jsme v tomto čísle našeho 

časopisu pozvali otce arcibiskupa Jana 

Graubnera. Nechtěli jsme si však povídat 

o dušičkách a věčnosti, jak by si to možná 

listopadové číslo zasloužilo. Tématem 

rozhovoru byly naopak… peníze a majetek. 

Možná je to pro vás překvapení, ale má to svůj 

důvod. Otec Slawomir a ekonomická rada 

farnosti Šumperk vás totiž chtějí informovat 

o investici, do které se pustila šumperská 

farnost. O ní si přečtete v rubrice „Co se 

do ohlášek nevešlo“. Proto při tomto 

rozhovoru naši skvělou redaktorku Lenku 

Špatnou zastoupil P. Slawomir (opravdu jednorázově, ať nemáte strach, že ji budete natrvalo postrádat).  

Rozhovor s otcem arcibiskupem je hlavně nabídkou širšího pohledu na tu velkou oblast, jakou je hmotné zabezpečení 

církve. Rozlehlejší perspektiva je potřebná, abychom pochopili některé nuance a podmínky současného hospodaření 

diecéze a farností. Snad nám všem pomůže lépe chápat a víc se orientovat v těchto záležitostech. 

Drahý otče arcibiskupe, v listopadu kvůli Dušičkám myslíme více na věčnost… Nejde to proti sobě: mluvit 

o pravém pokladu v nebi a zároveň se starat o věci tak pomíjivé, jako jsou peníze?  

Může se zdát na první pohled, že je to v protikladu, ale vzpomeňme, že Pán také mluví o tom, že věčný poklad 

dostanu jen tehdy, když budu věrný a poctivý v tom klamném mamonu. Takže ono to nějakým způsobem souvisí: 

poctivost a postoj zodpovědného správce toho, co nám Pán Bůh svěřil. A to si myslím, že důležité je.  

Jak se změnila situace církve v ČR po restitucích? Bere biskupovi starost o hmotné zabezpečení víc času? 

Jako základní informaci je důležité si uvědomit, že před restitucemi nás stát platil, ale také do všeho mluvil. Mohl 

rozhodovat o tom, koho zaměstnáme nebo nezaměstnáme. Tím, že přecházíme na samofinancování, jsme svobodnější 

vůči zásahům státu. Na druhou stranu je třeba říct, že to bylo pohodlnější: měli jsme málo, ale bylo to celkem jisté a 

nemuseli jsme se moc starat. Teď nemáme ani trochu víc, ale máme s tím více starostí. Kolik to zabere času? Ptal se 

mne na to jeden ekonom, odpověděl jsem, že je to možná tak půl na půl. Protože když k tomu připočtu nejen hmotné 

starosti, ale různé organizační záležitosti, je toho celkem dost. U kněží je to celkem podobné. Administrativa různého 

druhu, opravy a údržba kostelů jim bere hodně času a sil. Ale myslím si, že je to jako u otce rodiny: ten se stará nejen 

o výchovu dětí, ale také o to, aby měly co jíst a kde bydlet. A kolik mu to bere času…!  

Kdo v té oblasti biskupovi pomáhá? Někdo na místě a možná nějací odborníci v Praze? 

Samozřejmě, že biskup není odborník na všecko. Církevní právo stanoví, že každá diecéze musí mít svého ekonoma, 

kterého schvaluje sbor konzultorů (skupina kněží nejbližších poradců biskupa) a také ekonomická rada diecéze. 

Ekonom musí ekonomické radě předkládat rozpočet i uzávěrku v řádném hospodaření a stejně tak všecky mimořádné 

věci, jako jsou nějaké investice. Když přijde ekonom s nějakým návrhem či projektem, nechávám ho oponovat 

ekonomické radě anebo se obracíme na další odborníky, abychom u význačnějších věcí měli oponenturu. K tomu je 

třeba kontaktovat nejen ekonomy, ale také právníky, a nejen v našem okruhu, ale i v republikovém. Navíc máme 

v pravidlech Biskupské konference, že určité věci musí být schvalované výš. Existují limity, kde biskup rozhoduje 

sám, kde rozhoduje se souhlasem ekonomické rady, a pak je i hranice, od které musí mít souhlas i Svatého stolce 

a kdy biskup nepodepisuje rozhodnutí sám, ale spolu s generálním vikářem, kdy musí být podpisy dva. Od 40 milionů 

musí být u některých převodů souhlas Biskupské konference a také Říma. Římské schválení se ovšem netýká 

ekonomické správnosti nebo výhodnosti podnikání, ale hlídá jenom takzvanou kanonickou formu, jestli to bylo 
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správně schváleno podle nařízených postupů. Tu ekonomickou výhodnost schvaluje speciální skupina odborníků 

při ČBK. V biskupské konferenci jsme vedle ekonomické komise stanovili i etickou komisi pro podnikání, abychom 

se co nejvíce chránili situace, kdy bychom navazovali spolupráci s někým, kdo buduje svůj business nepoctivě, 

například na úplatcích atd. Samozřejmě nejsme dokonalí a nemyslím si, že všechna zkoumání budou vždycky 

stoprocentně úspěšná. Všichni jsme jenom omylní lidé, ale snažíme se tyto věci hlídat.  

Co je v této oblasti největší starostí arcibiskupa? Jaké jsou priority využití finančních prostředků? Na co jdou 

a jsou stále potřebné peníze? 

Tou největší hromádkou jsou platy duchovních a ostatních zaměstnanců.  

Podíváme-li se do dávné historie, tak biskup nikdy faráře neplatil. Farnost už ve středověku se mohla zřídit jenom 

tam, kde se sehnalo dostatek pole, aby se na tom farář mohl uživit. Vedle toho existovaly takzvané patronátní fary, 

kde někdo – šlechtic či majitel panství – řekl, že chce mít kněze na svém území, a když se nemá z čeho živit, tak on 

bude přispívat. Na to neexistovalo jednotné pravidlo, ale dělalo se to smlouvami biskupa s tím šlechticem, ve kterých 

se tam například zavazuje, kolik dá za rok na faru brambor, obilí nebo masa, dřeva na topení (někde máme dokonce 

víno nebo pivo, podle toho, co hraběcí hospodářství nabízelo) a někdy přispíval i na opravy kostela. Je pravdou, 

že i biskup měl taky nad některými farnostmi patronát, protože jakési majetky také měl. Pak dělal patrona několika 

farnostem, ale ne celé diecézi.  

Velká změna nastala v době Josefa II. v letech 

1780-90, kdy on chtěl mít hustší síť farností, 

protože farář od dob jeho matky Marie Terezie 

dělal práci státního úředníka a vedl matriky. 

Takže základní informace o obyvatelstvu vedli 

faráři a byli za to i něco málo placeni. Každá 

farnost navíc měla školu, proto máme mnoho 

škol postavených blízko kostela či fary. Byly 

totiž obyčejně staveny na farním pozemku. Farář 

měl v té škole velkou zodpovědnost a často 

i nějaké příjmy. Mnohé farnosti byly tehdy velké 

a do školy a kostela bylo daleko. Josef II. 

rozhodl, že tam, kde je do kostela víc než hodinu 

pěšky, a ve vesnici, kde žije víc než 700 lidí, 

se musí zřídit nová farnost. Protože to neměl z čeho zaplatit, udělal ten proslulý zásah do řeholního života. Řády, 

které neměly školy, sirotčince či nemocnice, zrušil, ale jejich majetky neznárodnil, nýbrž zavedl do takzvaného 

Náboženského fondu (později nazývaného Náboženská matice). Ten fond byl patronem nových farností a financoval 

je podobně jako majitelé panství.  

To všechno se změnilo příchodem komunismu, kdy vláda zabrala církevní majetek a vzala na sebe všecky patronáty. 

Hlavním důvodem bylo to, že patron, který platil faráře, míval také ve smlouvách právo mluvit do toho, kdo bude 

farářem. Nebylo to všude stejné. Někdy biskup nabídl patronovi tři jména a patron si vybral jedno, nebo to bylo 

naopak, že pan hrabě navrhl tři jména a biskup z toho někoho jmenoval. Někde bývala tradice, že když šlechtic měl 

patronát ve více farnostech a někde se uvolnilo farářské místo, tak tam šel kaplan z některé jeho farnosti a podobně. 

Bylo to hodně různé, složité a pestré, ale soudruhům se to líbilo, protože řekli: my budeme schvalovat, kdo bude 

farářem nebo ne. Takže zavedli takzvaný státní souhlas, a kdo jej neměl, nesměl nic dělat v duchovní správě. Kdyby 

zpovídal, kázal, sloužil mši, sezdával bez státního souhlasu, tak na to byl proslulý paragraf o maření státního dozoru 

nad církvemi a někteří končili ve vězení. Soudruzi si na základě toho mohli vybrat, komu dají státní souhlas. Kdo ho 

nedostal, musel pracovat v továrnách nebo v zemědělství. Takových kněží bylo dost. Stát tím na sebe vzal povinnost 

financovat církve a dělal to tak, jak to dělal, jak víme, velmi skromně… 

S příchodem svobody se společnost chtěla tvářit otevřeněji i vůči jiným církvím a náboženstvím, které tu dosud 

nebyly, proto do zákona zavedli registraci církví tak, že usnadnili registraci dalších, a slíbili, že po deseti letech 

dostanou stejná práva jako dosavadní církve. A to znamenalo je také platit. A když se blížilo to desetiletí, stát si začal 

uvědomovat, že těch církvi přibylo, a hlavně, že tam nemá žádné možnosti rozlišení, kdo tam dělá duchovního. Někde 
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by mohl dělat duchovního třeba každý druhý, nebyla na to 

žádná kritéria. A stát začal mít strach. Proto začal být 

otevřenější vůči restitucím, aby se zbavil té povinnosti 

platit. Kdyby zůstalo při starém, stálo by ho to víc než 

restituce. Ale pro nás to znamená, že byly dohodnuty 

nějaké sumy, které církve dostanou, a to ve splátkovém 

kalendáři, aby to stát moc nebolelo najednou, a že se vrátí 

jen některé majetky, ty, které jsou v rukách státu. Co stát 

potřebuje nebo to slouží důležitým státním věcem či to mezi tím přešlo do vlastnictví obcí či jiných právnických 

osob, třeba krajů nebo i soukromníků, to se vracet nebude. To stát zaplatí, ale bude to vyplácet 30 let. Současné s tím 

stát začal snižovat příspěvek na platy každý rok o 5%. Teď se blížíme k polovičce.   

O jakých částkách je řeč? 

V diecézi je potřeba na platy ročně zhruba 200 milionů. 

To, co nám chybí, si musíme sami vydělat – je to teď kolem 100 

milionů. Přitom velká část peněz se vrací státu v podobě daní či 

sociálního a zdravotního pojištění. A pamatujme, že pokud 

hospodaříme třeba v lesích, které jsme dostali zpátky, musíme 

z výtěžku napřed zaplatit daně a zbytek se může převést 

do pokladny diecéze. Z toho uděláme výplaty a znovu se státu 

odvede daň.   

Podnikání s restituovaným majetkem a s náhradami zajistí 

významnou část na platy, ale rozhodně ne všecko. Je nutné, 

aby se podílely farnosti, aby se podíleli věřící. Jestli dostaly farnosti zpátky nějaké pozemky v restitucích, 

tak pamatujme, že původně je měly proto, aby z nich živily faráře… Takže zjednodušeně řečeno, co získá na pachtu 

z těchto pozemků, by měla odvést do pokladny na platy kněží. V naší diecézi zatím platí pravidlo, že se nemusí 

odvádět všechno, ale musí se odvést 30 procent z veškeré ekonomické činnosti, tedy z pronájmů budov, věží kostelů 

pro telekomunikační antény, propachtovaných pozemků atd. Ze sbírek se také odvádí část, říká se tomu lidově 

„desátek“, i když je to mnohem méně než deset procent, a malé farnosti, kde je v neděli méně než 50 osob, jsou úplně 

osvobozeny. Zatím mohu říct, že ty dva zdroje společně zajistí platy kněží na jeden měsíc.  

Samozřejmě vedle platů kněží máme také církevní školy, administrativu, úřad, který musí fungovat – všechno to 

něco stojí, ale to už jsou nesrovnatelně menší částky než mzdy.  

Do čeho investuje arcidiecéze, aby si zajistila do budoucna finanční zázemí? Není to riskantní? Není nebezpečí, 

že nás někdo podvede nebo uděláme chybu sami? 

Nebezpečí existuje samozřejmě vždycky. Bylo by velmi naivní si říkat, že jsme totálně zabezpečení. Na jednu stranu 

nás to musí vést k tomu, abychom pracovali odborně dobře, a na druhou stranu nás to vede k větší důvěře v Boží 

pomoc a ochranu a spoléhání na Pána. Samozřejmě, že se snažíme diverzifikovat, rozčlenit investice. Máme tradičně 

z historie dost velké hospodářství lesní a nějaké zemědělské pozemky, ale z finančních náhrad jsme koupili dva 

statky; na jednom jsou krávy na maso, na druhém jsou krávy na mléko. Samozřejmě v žádné oblasti hospodaření 

to není bez problému, bez chyb a bez starostí, ale věřím, že tyto věci nám také pomohou dlouhodobě zajistit příjem 

na platy. Podobně jsme investovali také do moderního zemědělství, do 

podniku, který pěstuje rajčata – tam jsme vstoupili třetinovým podílem. 

Díky tomu se podnik má rozšířit a počítáme s tím, že by to mělo něco 

vynášet na platy. Koupili jsme i jeden bytový dům, který pronajímáme. 

Snažíme se takto investovat do různých oblastí, abychom nebyli závislí na 

jednom druhu podnikání. Kdybychom počítali například pouze s lesy, 

vidíme, že přišel kůrovec, a už to není to, na co jsme čekali.  

Založili jsme několik podniků. Například ALSOL s.r.o. má na starosti lesy. 

Ten i vám v současné době nabízí prodej palivového dříví a zvěřiny a také 
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pronájem loveckých chat. O tom by vás kněží měli informovat. Jeden zvláštní podnik se jmenuje Kristýn služebník 

s.r.o. Stará se především o to, aby ušetřil diecézi a farnostem společným nákupem elektřiny a plynu, společného 

pojištění a tak dál. A kromě toho provozuje také restauraci U Kristýna, kde si můžete dát například skvělou pizzu. 

Nachází se jen kousíček od arcibiskupského paláce, srdečně zvu. Nesmím zapomenout ani na kroměřížské vinné 

sklepy. I když tyto procházely těžkými obdobími, snažili jsme se to překlenout, aby podnik s tradicí sahající do roku 

1266 nezanikl. Není to snadné. Konkurence na trhu vín je obrovská a výdělek mnohdy nejistý, ale je to úděl všech 

vinařů. Zdá se, že se pro sklepy blíží lepší časy, ale hodně záleží na tom, jestli nás lidé podpoří tím, že budou mít 

zájem koupit víno z našeho sklepa. I tím vlastně mohou přispět k tomu, že církev bude mít na platy.  

Farnosti často čekají pomoc od biskupství, např. při opravách, ale biskupství čeká na pomoc od farností… 

Nejde to proti sobě? Není někdy zklamání jak na jedné, tak i na druhé straně?  

Ano, chápu. To zklamání tady bývá. Arcibiskupství pomáhá farnostem, ale v tom celkovém objemu je to spíš 

symbolické. Na velkou pomoc nemáme, ale drobnými příspěvky pomáháme tam, kde jde o farnosti, které mají už 

zajištěné nějaké dotace a potřebují peníze na vlastní podíl. Hodně jsme pomáhali bezúročnými půjčkami, ale teď to 

musíme omezovat. Už to šlo dost daleko.  

Jaký je názor otce arcibiskupa na prodej majetku farností, proč nelze prodat faru a opravit kostel? 

To prostě nejde, protože církev funguje na starobylém ekonomickém modelu nadací. Když něco patří do takzvaného 

základního majetku, tak nemáme právo z něho nic spotřebovávat, můžeme spotřebovávat jenom výnos. Dnes opravíte 

kostel za prodanou faru nebo zahradu. Za co ho opravíte za třicet let, kdy to bude zase potřebovat? Samozřejmě, že 

někdy se nějaký majetek musí prodat, protože třeba přes to pole půjde dálnice nebo něco podobného, ale ty získané 

prostředky je nutné investovat takovým způsobem, aby zůstaly v základním jmění. Může se stát, že cena daného 

pozemku stoupne. Kdysi to bylo obyčejné pole, dnes je to lukrativní stavební parcela. Může být rozumné jej prodat, 

ale je třeba tyto peníze opět investovat do něčeho hodnotného. Tak se zvětší i základní jmění i přibydou nějaké 

výnosy.  

Vzpomínám na jednu farnost, kde šlo o velmi malý 

pozemek. Dovolili jsme ho prodat a za to opravit 

hospodářskou budovu na tři garáže přístupné zvenku. 

Farnost je pronajímá a vynáší to rozhodně víc, než 

vynášelo to malé políčko, které měli předtím. Je to jako 

ve vaší farnosti, kdy jste museli pro silniční obchvat 

prodat pozemek a koupili jste byt v turistické oblasti, 

kde ho budete pronajímat a budou z toho snad nějaké 

příjmy. Věřím, že taky snad víc než z toho pole. Přinese 

to jistě víc starostí a zodpovědnosti než doposud.  

Jsme u důležitého bodu, kterým je zapojení věřících. 

Farář je statutárním zástupcem farnosti a před zákonem 

zodpovídá on, ale nemůže být odborníkem na všecko a 

nemůže stihnout všecko. Může udělat jenom tolik, kolik 

udělá jeden člověk, byť sebepilnější. Bude-li mít dobré 

spolupracovníky, může udělat mnohonásobek. 

A myslím, že je normální, když ho nebudou laici zastupovat v kázání, ale když ho zastoupí především podle svých 

schopností, vzdělání a praxe v oblasti oprav či ekonomiky atd. Počítáme s tím, že budeme ještě dál rozvíjet 

ekonomickou spolupráci biskupství a farností, připravuje se nějaký projekt na základě zkušeností odjinud, ale o tom 

víc, až bude hotový.  

Jak vidíte finanční budoucnost diecéze do budoucna: jste optimista, nebo pesimista?  

Nejsem ani optimista, ani pesimista. Já jsem, nebo chtěl bych být realista, který má naději… Myslím si, že ta naděje 

má reálné kořeny, dobrý základ. Nebojím se toho, jak říkají někteří, že faráři budou muset chodit přes den do fabriky 

si vydělat, aby mohli večer dělat faráře. Myslím si, že toto nehrozí. Spíš nám hrozí to, že kněží bude tak málo, že sice 
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nebude těžké je uživit, ale bude těžké, aby zvládli to, co se bude od nich čekat. Současně musím upozornit na to, 

že biskupství samo hmotné zajištění celé diecéze zvládnout nemůže, že je tu opravdu prostor pro větší spolupráci 

všech farností s biskupstvím. Musíme si víc uvědomit svoji zodpovědnost, na kterou jsme v minulých desetiletích 

pozapomněli, protože jsme k tomu nebyli nuceni. Ještě se vrátím k těm patronátním farnostem, o kterých byla řeč 

na začátku. Někde bylo možné pozorovat, že si lidé zvykli na to, že patron platil i opravy kostela a lidé museli dávat 

jenom na svíčky a na kytky. V těch farnostech i po skončení patronátů lidé dávali do sbírek velice málo. Zatímco 

ve farnostech, které neměly takového patrona, byli obětavější a věděli, že budou mít jen to, co sami zaplatí. Dnešní 

situace nás dostane trochu víc do pohybu. Musíme se naučit tu zodpovědnost, solidaritu a společnou aktivitu dobře 

projevovat a koordinovat.  

Nějaké moudro na závěr… 

Neklesejte na mysli, protože ten, který nás stvořil, nás má opravdu rád a je dost mocný. A radost z Hospodina ať je 

vaší silou.  

Otče arcibiskupe, moc děkuji za Váš čas a ochotu. Děkuji za veškerou podporu, které se od Vás dostává 

farnostem a kněžím našeho děkanátu. Přeji, abyste měl co nejméně starostí s penězi, zato hodně radosti z živé 

víry věřících Vaší diecéze. Pán Bůh zaplať.  

P. Slawomir Sulowski 
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GIUSEPPE MOSCATI 

* 25. července 1880 Benevento 

† 12. dubna 1927 Neapol, Itálie 

 

Svatý Giuseppe Moscati byl italský lékař, vědec a univerzitní profesor 

známý jak pro svou průkopnickou práci v biochemii, tak pro svou 

zbožnost a obětavý přístup k chudým a nemocným. Při záchraně lidí 

během výbuchu sopky Vesuv v roce 1906 Moscati osobně dohlížel 

na evakuaci nemocnice a podařilo se mu zachránit všechny pacienty 

dříve, než se zhroutila střecha budovy. Když v roce 1911 vypukla 

v Neapoli cholera, italská vláda pověřila Moscatiho, aby dohlížel 

na dodržování hygieny ve městě. Jako první Ital experimentoval 

s inzulínem v boji s cukrovkou; za 1. světové války vedl nemocnici 

pro raněné vojáky. Už během jeho života se o něm vyprávělo, že je 

zázračným lékařem, který dokáže jen na základě vyslechnutí symptomů 

určit správnou diagnózu, aniž by pacienta viděl. V liturgickém 

kalendáři je připomínán 16. listopadu, v den, kdy byl v r. 1975 

blahořečen. Dne 25. října 1987 jej papež Jan Pavel II. svatořečil. Bývá 

zobrazován v obleku či jako lékař v bílém plášti. Je patronem 

svobodných mužů, lékařů či lidí odmítnutých řeholními řády. 

 

Giuseppe (Josef) Moscati se narodil v dobře situované rodině jako sedmý z devíti dětí. Jeho otec Francesco 

byl v té době předsedou soudu. O čtyři roky později se rodina přestěhovala do Neapole. Pravidelná společná modlitba 

byla v rodině samozřejmostí. Giuseppe byl pokřtěn šest dní po narození, v sedmi letech přistoupil k 1. sv. přijímání. 

Eucharistii přijímal každý den a později prohlásil: „Kdo přijímá denně sv. přijímání, má ohromnou sílu a dokáže 

překonat utrpení života i pokušení.“ 

Ve věku desíti let byl biřmován. Tehdy se setkal s rodinným přítelem, právníkem Bartolem Longem (později 

označovaný jako „Apoštol růžence“, dne 26. 10. 1980 prohlášen za blahoslaveného). Rodina také často navštěvovala 

Caterinu Volpicceli (zakladatelka kongregace služebnic Nejsvětějšího Srdce, sirotčince i pojízdné knihovny, 

svatořečena dne 26. 4. 2009). Giuseppe Moscati je označil za své nejdůležitější duchovní průvodce. 

Po ukončení základní školy vstoupil Moscati do neapolského lycea. Mezi jeho profesory patřil i Giuseppe 

Mercalli (známý kněz a zároveň seismolog a vulkanolog, autor po něm pojmenované Mercalliho stupnice sloužící 

k určení intenzity zemětřesení).  

V roce 1892 utrpěl Giuseppův bratr Alberto nevyléčitelné poranění hlavy při pádu z koně během vojenské 

služby. Pozorování lékařské péče, které se Albertovi dostalo, utvrdilo v Giuseppem zájem o medicínu. V r. 1897 

začal studovat neapolskou lékařskou fakultu. V prosinci téhož roku mu zemřel otec. Už když se rozhodoval 

pro studium lékařství, plánoval apoštolát mezi lékaři i pacienty. K nemocným cítil útrpnost již od dětství a později 

chápal povolání lékaře jako alternativu kněžského povolání, jako službu trpícím, a tím i Bohu. Lékařský diplom 

s nejlepšími výsledky obdržel v r. 1903.  

Ihned po promoci nastoupil Giuseppe v neapolské nemocnici pro nevyléčitelně nemocné. Když neplnil své 

lékařské povinnosti, pokračoval v doktorandském studiu a prováděl lékařský výzkum v oblasti biochemie. Byl 

průkopníkem nových metod. Jako jeden z prvních začal léčit v Itálii inzulínem (výrazný zájem o tento lék se u něj 

projevil zřejmě proto, že jeho matka zemřela na diabetes).  

Giuseppe byl klidné, vyrovnané povahy a projevoval na svůj věk velkou moudrost. Při studiu vynakládal 

značné úsilí proniknout k podstatě látky, což bylo i základem jeho vědeckého myšlení. O Giuseppeho svatém 

charakteru svědčí především jeho přístup k pacientům. Návštěva u nemocného nebyla nikdy uspěchaná. Moscati 

velmi dobře věděl, že první setkání s pacientem rozhodne o tom, jestli mu tento člověk bude důvěřovat. Giuseppe 

se přitom nezajímal pouze o tělo člověka, ale také o jeho duši. Když vnímal, že duše nemocného není zcela v pořádku, 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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doporučil pacientovi, aby se vyzpovídal a přijal svaté přijímání. Jednou 

si napsal důležitou větu: „Co my, lékaři, toho zmůžeme? Velmi málo! 

Proto, když nemůžeme pomoci tělu, přispějme na pomoc duši.“ Svátosti 

označoval jako první lék. 

Jeho zbožnost spočívala v každodenní účasti na mši svaté 

a přijímání eucharistie, četbě Písma a úctě k Panně Marii. Giuseppe se 

pravidelně modlíval u ostatků sv. Cyriaka (3. st. n. l.), který patří mezi 

čtrnáct svatých pomocníků, byl jáhnem a lékařem; uzdravil kromě 

jiných i posedlou dceru císaře Diokleciána. Giuseppe toužil vstoupit 

k jezuitům, ale představení řádu se domnívali, že bude užitečnější, když 

zůstane ve světě a bude nadále působit jako lékař, a jeho žádost odmítli. 

Moscati žil tak trochu jako poustevník, nikdy se neoženil, i když 

byl velmi zamilovaný do jedné dívky. Vždy, když však měli 

domluvenou schůzku, Giuseppe nakonec nepřišel, protože byl odvolán 

k nemocnému.  

Dne 8. dubna 1906 došlo k erupci sopky Vesuv, vzdálené asi 

9 km od Neapole. Jedna z nemocnic, za kterou byl Moscati odpovědný, 

v Torre del Greco, se nacházela 12 km od kráteru sopky. Giuseppe 

rychle vyrazil na pomoc svým pacientům a obětavě zachraňoval zraněné 

a nemocné při evakuaci z budovy, která se bezprostředně potom, co ji s posledním pacientem opustil, zřítila k zemi. 

Tehdy poslal dopis generálnímu řediteli neapolské nemocniční služby a naléhal na poděkování všem, kteří pomohli 

při evakuaci nemocnice. Vlastní jméno však jaksi opomněl zmínit. 

V době občanské války v r. 1911 vypukla v Neapoli cholera. Giuseppe Moscati byl pověřen, aby prováděl 

inspekce v chudých čtvrtích, dohlížel na hygienu, zkoumal původ nemoci a hledal způsob, jak ji vymýtit. Giuseppe 

záhy představil své návrhy městským funkcionářům a k jeho spokojenosti byla většina těchto myšlenek uvedena 

do praxe. Ve stejném roce se Moscati stal členem Královské akademie chirurgického lékařství a získal doktorát 

z fyziologické chemie.  

Giuseppe se osvědčil jako velmi dobrý lékař, byl vynikajícím diagnostikem. Ve věku 36 let se stal primářem 

oddělení pro nevyléčitelně nemocné. Poměrně brzy začal také přednášet na klinice a napsal 32 knih z oboru lékařství. 

Jeho vědecké práce udivují nejen odborností, ale i krásným slohem. Navíc jsou proniknuty i náboženským obsahem 

a jsou v nich známky apoštolského působení.  

Mimo práci v nemocnici měl Moscati také osobní ordinaci a zrána chodil do chudinských čtvrtí Neapole. 

Mnohé rodiny navštěvoval bezplatně a stejně tak léčil v sirotčinci v Pompejích. Velkou část svých příjmů vynaložil 

na léčení chudých pacientů, mnozí prý od něj odcházeli s obálkou, ve které bylo kromě receptu na léky i 50 lir. 

Nejchudším ležícím pacientům zastrkával peníze pod prostěradlo. Mohl žít v luxusu, mohl být milionářem, 

ale odmítal si koupit i vlastní dům s odůvodněním, že z lásky k Bohu se musí zříci zbytečných výhod. Všechnu svou 

naději vkládal do Krista a říkal: „Odchodem do nebe se skončí všechny problémy. Máme naději jít tam rychle. Ježíš 

je naší nadějí. Vložme do Ježíše celý náš život a dosáhneme tím nebe.“  

Mimořádnou péči věnoval těm, kteří se vraceli z fronty. V letech 1915-1918 byl ředitelem vojenské 

nemocnice, v té době ošetřil přes 3000 raněných. V roce 1922 se stal docentem na klinice všeobecného lékařství. 

Následujícího roku se zúčastnil mezinárodního kongresu v Edinburghu a zároveň navštívil i Řím, Londýn, Paříž 

a vykonal pouť do Lurd. Přes všechna svá ocenění zůstával pokorným a vstřícným ke všem pacientům. 

Rok před smrtí se u něj začaly objevovat veliké bolesti hlavy. Říkával: „Třesu se jako pružina, ale velmi 

věřím v sílu modlitby a ve význam sebeovládání.“ V úterý 12. dubna 1927 navštívil ranní mši a jako vždy přijal 

sv. přijímání, zbytek dopoledne strávil v nemocnici. Když se odpoledne vrátil domů, věnoval se pacientům, kteří zde 

již na něj čekali. Poté se cítil unavený a posadil se do křesla ve své kanceláři. Zde byl nalezen mrtev. Zemřel náhle, 
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ve věku 47 let, prý následkem výronu krve. Byl pohřben na Zelený čtvrtek (14. dubna 1927), což je považováno 

za symbolické, vzhledem k jeho velké lásce k Eucharistii. 

Giuseppe Moscati byl pro své nemocné trpělivým, povzbuzujícím andělem. Upozorňoval i na hodnotu 

utrpení. Kde věda nemohla pomoci, vyzýval k modlitbě a důvěře v Boha. K vlastnostem, kterými byl prodchnut jeho 

život, patřilo přátelství a pravda. Již před smrtí byl označován jako svatý doktor či lékař zázraků.  

O jeho životě byl natočen film „Lékař zázraků“ (pouze 

ve slovenštině – „Lekár zázrakov – svätý Giuseppe Moscati“). 

Film je založen na svědectvích současníků Moscatiho, kteří ho 

znali osobně, a popisuje jeho život mezi maturitou v roce 1903 

a smrtí v roce 1927. 

Giuseppe za svého života vyléčil tisíce nemocných. 

Nyní má své ordinační hodiny v nebi. Jezuité z neapolského 

kostela Gesù Nuovo, kde je Moscati pohřben, dosvědčují 

zázraky, které se na přímluvu svatého lékaře stále dějí. 

Anička Rozsívalová 

 

 
VZAL NA SEBE ZPŮSOB SLUŽEBNÍKA 

 
Občas zaslechnu stesk a nářek. Prý zrušené nebo omezené bohoslužby. Cha. Tak se podívejte na lékaře 

a sestry, na všechny, kteří pečují, pomáhají, dávají kus sebe pro záchranu druhých (dělali to vždy). Nefňukej 

nad omezeními, ale v omezeních zachraňují druhé! Ne. Bohoslužby nikdo neomezil, nezrušil. Naopak. Bohoslužba 

byla vždy především služba těm nejmenším, nemocným a slabým. To nás přece učí Ježíš. Nebo ne?  

Tak rozumím tomu, co napsal svatý Pavel Filipanům: „Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.“ 

(Fil 2,7) Euchariste je i zadky umývat, je to s láskou ošetřený bércový vřed, vyměněná plena i obyčejné podání čaje.  

Nyní vidíme liturgii, kterou slouží všichni, kdo mohou a důvěřují svému poslání. A co je na nás kněžích, na 

nás křesťanech, kteří nejsme zdravotníci? Na nás je modlitba srdce. Dodává totiž sílu těm, kteří ji potřebují a ještě 

asi budou dost potřebovat. 

převzato s laskavým souhlasem ze stránek bratrfilip.cz 

 

  

https://www.facebook.com/bratrfilip/?__cft__%5b0%5d=AZXtRuXaRJkUXCUhpRgnp9CmcULzyZ5gEBJYwkx42OVUxqJRTFUOOmyIZaBavrcK-8Wch3Y0IccGwcZL3-IqKU1nFBzu3qedsK7JdRuKhORjaJa-uaHgzDvYcv5wkDx3Bj5em4qvkWT6VBa93GBk1PfqzMT90k20nDPTWIxYGvF5q6xjZX5tNpbz48ixCKYK_KXjn2HYdOut4uAi0n3cpH6z&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/bratrfilip/?__cft__%5b0%5d=AZXtRuXaRJkUXCUhpRgnp9CmcULzyZ5gEBJYwkx42OVUxqJRTFUOOmyIZaBavrcK-8Wch3Y0IccGwcZL3-IqKU1nFBzu3qedsK7JdRuKhORjaJa-uaHgzDvYcv5wkDx3Bj5em4qvkWT6VBa93GBk1PfqzMT90k20nDPTWIxYGvF5q6xjZX5tNpbz48ixCKYK_KXjn2HYdOut4uAi0n3cpH6z&__tn__=H-R
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CENTRUM PRO RODINU  

 

Z důvodu mimořádných opatření vlády se většina programů Centra pro rodinu ruší nebo omezuje. Aktuální 

informace sledujte na webových stránkách ww.sumperk.dcpr.cz  

 

CO PRÁVĚ BĚŽÍ 

 Online výuka anglického jazyka s ing. Pavlem Rozsívalem 

 Společná modlitba Novény odevzdanosti či Novény k Panně Marii rozvazující uzly – zapojit se může každý 

doma, informace a text novény najdete na stránkách Centra pro rodinu v záložce Rodinné inspirace. 

 

CO SE CHYSTÁ V LISTOPADU 

 Listopadová rodinná hra (určena pro rodiny i jednotlivce), podrobnosti sledujte na vývěsce, stránkách 

Centra pro rodinu či fcb stránkách Centra pro rodinu. 

 Fotografická soutěž – vyfoťte se, jak společně zvládáte karanténu (rodinné výlety, výuka online doma, jak 

vaříte, jak tvoříte, jak pracujete aj). Fotografie (stačí papír na barevné tiskárně) vkládejte v kostele do krabičky 

na stolíku mezi lavicemi -  bude označena. Sejde li se více fotek, uspořádáme na farním středisku výstavu. 

Nejnápaditější fotka bude odměněna, na nějakou maličkost se ale mohou těšit i ti, kteří se do soutěže zapojí.  

 

 

 

Milí kulíšci, 

věříme, že se máte dobře a že jste se vyhnuli všem 

drzým a neodbytným bacilům, co tu teď okolo už nějakou dobu řádí… Připravili jsme pro vás něco malinko 

o čtyřech svatých, které si v listopadu připomínáme. Určitě se vám podaří správně pospojovat jejich jména 

s obrázky a krátkým popisem. Mějte se moc hezky! 

příjemné chvilky s Tamtamem  

Přiřaď ke jménům správný obrázek a popis! 

 
svatý Martin svatá Anežka svatý Ondřej svatá Kateřina 

 

 

jeden z dvanácti apoštolů, 

bratr svatého Petra, 

šikovný rybář 

česká princezna,  

později řádová  

sestřička v klášteře,  

pečovala o nemocné 

voják, později biskup, 

s velkým odhodláním učil 

ostatní o pánu Ježíši,  

oblíbený u chudých 

princezna z Egypta,  

velmi chytrá a vzdělaná, 

patronka studentů a 

učitelů, 
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI NOVÝ MALÍN 

 

 
I v malínské farnosti to žije, pokud není zrovna „covidová přestávka“. Ty nejmenší děti, které už nepotřebují 

kočárek, se pod dohledem maminek jedenkrát týdně schází ve „Spolčátku“, kde se najde čas pro hru i smích a pro 

maminky i na modlitbu. Setkávání odstartovala „Krtečkovou cestou“, na kterou se připojily i děti z Bludova. Chodilo 

se po fáborcích, plnily se úkoly a závěr byl na bludovské faře (s párkem v rohlíku).  

Starší děti základkovského věku mají možnost každý pátek tvořit společenství ve „Spolču“. I zde je místo 

pro duchovní program, který se snažíme podat zábavnou formou, ale také si spolu zahrajeme třeba na medvěda, 

plníme různé výzvy nebo uspořádáme soutěž s papírovými vlaštovkami a mnoho dalšího. Ještě než se vše uzavřelo, 

stihli jsme i výlet na zahájení letošního roku – v Šumperku jsme si zahráli bowling a potom jsme společně využili 

možnosti mládežnické mše svaté i posezení na středisku.  

Ta nejstarší mládež se pak schází na přípravě na biřmování.  

Marie Schubertová 
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VYUŽITÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 
 

V letošním roce se vykoledovalo 945 524 Kč. K této vykoledované částce se připočte 

poměrná část výtěžku z DMS a finance, které přišly přímo na tříkrálový účet. Z toho se 

vypočítá následně 58%, které putují na účet místní Charity. (15 % projekty Arcidiecézní 

Charity Olomouc, 10 % pomoc potřebným do zahraničí, 5 % celostátní projekty a 5 % 

režie sbírky, 5% krizový fond, 2% nouzový fond) Celková suma, kterou jsme letos 

obdrželi, činí 559 962,81 Kč. 
 

Peníze jsme využili tímto způsobem: 

 Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z.s. – 25 000 Kč 

Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež a osvětové a informační 

činnosti pro klienty a širokou veřejnost. 

 Podpora ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. – 25 000 Kč 

Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům 

v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy. 

 Přímá pomoc – 100 000 Kč  

Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem 

či osoby s handicapem. 

 Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení – 8 000 Kč 

Podpora a rozvoj aktivit pro spolupráci s handicapovanými lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s. 

a Společenství vdov, z.s. , které podporuje osamělé ženy, aby nezůstaly samy. 

 Vybavení do terénu – 11 679 Kč 

Nákup pomůcek pro hygienu ležících uživatelů a pacientů. 

 Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast 

Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska – 390 283,81 Kč 

Péče o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. 

Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová, koordinátorky Tříkrálové sbírky  

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CHARITĚ 
 

V rámci Týdne sociálních služeb proběhl 

ve středu 7. října již tradičně Den otevřených 

dveří. Zájemci si tak mohli prohlédnout 

prostory budovy Charity, nechat si 

sestřičkami změřit krevní tlak nebo hladinu 

cukru v krvi a popovídat si se zaměstnanci 

včetně pastorační asistentky. Velká část 

dotazů směřovala na stavbu budoucího 

zázemí mobilního hospice a na to, jakým 

způsobem Charita zvládá boj s COVID – 19. 

Velkou odměnou pro všechny bylo výborné 

občerstvení, které pro Charitu zajistila jedna 

z uživatelek jako poděkování za vše, co pro 

ni dělá.    



 

strana 18  Tam&Tam – číslo 11, ročník 11, listopad 2020 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO UKRAJINU 
 

Vánoční balíčky pro děti z Ukrajiny můžete nosit na Charitu Šumperk do 23. 11. 2020. Letos platí nové 

pravidlo – přiložte k balíčku seznam věcí, kvůli celní kontrole. 

 
Prosíme o dodržování následujících pravidel: 

 Balíček musí být jen jeden. 

 Musí v něm být pouze nové věci. 

 Nesmí obsahovat potraviny ani cukrovinky  

(z celních důvodů). 

 Váha balíčku nesmí přesáhnout 4 kg. 

 Hodnota balíčku je mezi 900-1200 Kč.  

 Balíček je zabalen ve vánočním papíře. 

 Je označen jménem a příjmením dítěte a místem, 

odkud dítě pochází – latinkou nebo azbukou. 

 

 

Vzhledem k tomu, že minulý rok někteří dárci nedodrželi požadované podmínky a naše Charita pak měla 

problémy, bude dodržování pravidel kontrolováno při převzetí. Pokud nebudou pravidla dodržena, balíček 

nepřevezmeme. 

 

Více informací vám poskytne a dítě zarezervuje: 

Michaela Stuchlá, tel. 739 002 792, e-mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cz 

https://charitaproukrajinu.cz/vanocni-balicek/ 

 

 

 

 

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ A POZŮSTALÉ 
 

Nedílnou součástí domácí hospicové péče je poradenství pro pozůstalé. Může mít podobu doprovázení 

člověka během nemoci a umírání, při samotném umírání i doprovázení příbuzných a známých během péče i po smrti 

blízkého člověka. V domácím prostředí je tato podpora běžně poskytována dle potřeb a aktuální situace. 

Akreditovaní poradci pro pozůstalé Charity Šumperk nabízejí podporu lidem, kteří se vyrovnávají se ztrátou 

blízkého i těm, kteří chtějí podpořit pozůstalého ve svém okolí a nejsou si jistí, jak na to. Podporu mohou poskytnout 

i těm, kdo očekávají, že jejich blízký zemře. 

Poradci jsou k dispozici po předchozí domluvě vždy ve středu 15:30-17:00 v prostorách Charity Šumperk 

(setkání je možné domluvit si i jindy). 

 

ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD. (pastorační asistentka) 

737 440 267 

jana.novakova@sumperk.charita.cz 

 

Mgr. Dagmar Remešová (vrchní sestra) 

777 674 703 

dagmar.remesova@sumperk.charita.cz 

 

Markéta Smrčková 

703 176 292  

mailto:jana.novakova@sumperk.charita.cz
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Drazí, pokud jste už četli rozhovor s panem arcibiskupem, 

víte, že tentokrát chci tento článek věnovat jednomu specifickému 

tématu: investičnímu počinu, který spolu s ekonomickou radou 

realizujeme už dva roky. Teď jsme ve finální fázi a chceme vás 

nejen informovat, ale také vtáhnout do spolupráce.  

Když se v roce 2018 začala připravovat stavba obchvatu Bludova, došlo chtě nechtě k prodeji části pozemku, 

který jsme jako šumperská farnost získali do majetku v rámci restitucí. I když, jak jste četli v rozhovoru, 

pan arcibiskup není příznivcem rozprodávání majetku, zde to bylo ve veřejném zájmu, a nedalo se tomu vyhnout. 

Stát nám za pozemek zaplatil skoro 2,8 milionu korun, ale po zaplacení daně z prodeje nám z toho zbylo necelých 

dva a půl milionu. Tyto peníze jsme podle pravidel arcidiecéze uložili na účet arcibiskupství, které nám z této částky 

platilo úrok ve výši 2% ročně. Bylo ale pro nás jasné, že takto naše peníze nezhodnotíme, ale naopak budou svou 

hodnotu spíše ztrácet. Poněvadž patřily do investičního fondu, nebylo možné je použít třeba na opravy. Proto jsme 

spolu s ekonomickou radou přemýšleli, co dál. Vždy lze zakoupit pole nebo kus lesa. Avšak tyto investice nejsou 

moc výhodné. Nemáme možnosti sami hospodařit a příjem za pronájem je spíše symbolický. Proto jsme hledali dál 

a během několika měsíců se nám naskytla možnost koupě malého apartmánu na krásném a turisticky vyhledávaném 

místě v Orlických horách. Tento apartmán se ale teprve začínal stavět. Rozhodnout jsme se museli dost rychle, 

protože naše rezervace platila velmi krátkou dobu a zájem o tyto „investiční“ apartmány byl velmi velký. Proč jim 

říkám investiční? Protože rozhodná většina zájemců, pokud ne všichni, je nekupuje pro vlastní užitek, aby tam jezdili 

s rodinou na dovolenou jednou za rok. Kupují je proto, aby jejich pronájmem vydělávali. Po dlouhých hodinách 

přepočítávání, zda se nám tento nákup vyplatí či ne, po schůzce s prodávajícím developerem a důkladném uvažování 

o všech pro a proti, také po konzultacích s ekonomem arcidiecéze jsme získali souhlas otce arcibiskupa a rozhodli se 

apartmán koupit. Zaplatili jsme zálohu, podepsali předběžnou smlouvu a čekali. Apartmán se stavěl. A naše čekání 

právě teď dospělo k rozhodujícímu okamžiku: během listopadu se uskuteční kolaudace a převzetí a po nutných 

přípravách vybavení interiéru se začne pronajímat. Startujeme 26. 12. 2020. 

Určitě vás zajímají podrobnosti, jak apartmán vypadá, kde je, kolik stál a tak dále…   

Nachází se v Říčkách v Orlických horách v sousedství 

hotelu Říčky, který je tam už dlouhá léta. Je to jak pro nás,  

tak i pro budoucí nájemce velká výhoda. Nám bude totiž hotel 

zajišťovat nutné služby, jako praní, úklid, předávání klíčů. Nájemci 

zase mohou využívat, dokonce se slevou, hotelovou restauraci, 

wellnes či bazén a hlavně kyvadlovou dopravu autobusem ke 

sjezdovkám. Samotný apartmán není velký, má 40 m2 a nachází se 

v apartmánovém domě, ve kterém je takových apartmánů 12. 

Zde vidíte prozatím jeho počítačovou vizualizaci. Když jsme tam 

byli naposledy, stále se zde ještě pracovalo a apartmánový dům byl 

obestavěný lešením. Náš apartmán poskytuje pronájem pro 1 až 4 

osoby v jedné ložnici s manželskou postelí a v obývacím pokoji 

s rozkládacím gaučem. Součástí obýváku je také kuchyňská linka 

s kompletním vybavením: ledničkou, troubou, varnou deskou, 

myčkou nádobí, mikrovlnkou. Je tam samostatná koupelna se sprchovým koutem a WC, topení je elektrické 

a k apartmánu patří jedno parkovací místo. Parkování tak není problém. Z malé lodžie je krásný výhled do přírody. 

Nechybí ani Wi-Fi připojení či televize a také kolárna/lyžárna společná pro několik apartmánů.   

Kolik to stálo? Samotný apartmán spolu s parkovacím místem, ale samozřejmě bez vybavení, jsme koupili 

za 3 300 000,- Kč. Jak jsem psal na začátku, měli jsme z prodeje k dispozici dva a půl milionu. To tedy znamená, 

že 800 tisíc jsme si museli na apartmán půjčit. Půjčku nám poskytlo arcibiskupství a budeme ji postupně splácet, 

až nám bude apartmán vydělávat. Vybavení v hodnotě zhruba 150 tisíc zajistíme z farních peněz, ze sbírek a vašich 

darů. I když nám teď druhá vlna pandemie udělala čáru přes rozpočet, protože najednou opět nejsou farní sbírky, 

měli bychom s penězi vyjít. Pokud by ale někdo z vás chtěl na vybavení přispět nějakou finanční částkou, budeme 
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jen rádi. Nahradilo by nám to chybějící sbírky. Musíme totiž mít i peníze na běžný provoz, hlavně každý měsíc 

na zálohy pro elektrárnu a plynárnu. Zbytek můžeme investovat, protože letos se nekonají žádné velké opravy.  

Ubytování v našem apartmánu si může celoročně rezervovat kdokoliv. Přístup k tabulce obsazenosti 

a rezervačnímu formuláři bude na farních webových stránkách a na portálu www.e-chalupy.cz. Tam jej najdete pod 

názvem apartmán Praděd Říčky. Byli bychom rádi, kdyby alespoň významnou část naších hostů tvořili čtenáři 

Tam&Tamu čili farníci ze Šumperka a okolí… Ceny budou obdobné jako ve všech ostatních apartmánech na tomto 

místě. Neposkytujeme žádné speciální slevy, vždyť nám má vydělávat. Když ale přijedete k nám, víte, že tím 

podporujete „svoje“, to znamená šumperskou farnost, ale – jak to bylo řečeno v rozhovoru s otcem arcibiskupem - 

také mzdový fond arcibiskupství čili platy vašich kněží.  Ceník ubytování je následující: 

Letní sezóna: 1. 7. - 31. 8.  Zimní sezóna: 26. 12. - 31. 3. 

Ceny za noc za apartmán 

Zimní sezona:  2 200,- Kč 

Letní sezona:  2 000,- Kč 

Mimo sezonu:  1 800,- Kč  

 

Cena za víkend za apartmán  

Zimní sezona:  4 000,- Kč 

Letní sezona:  3 600,- Kč 

Mimo sezonu:  3 200,- Kč 

 

Při rezervaci je vybírána záloha ve výši 50 % z ceny pobytu. Doplatek ceny je třeba uhradit 14 dní před 

příjezdem. Při zrušení 30 dní před příjezdem bude vrácena celá záloha, při zrušení 14 dnů před příjezdem a více bude 

účtován storno poplatek 50 % z ceny pobytu. Při zrušení 13 a méně dní bude účtován stornopoplatek ve výši 100 %. 

Všechny platby se uskutečňují výhradně bankovními převody. Chápeme samozřejmě, že nejistota kolem covid-19 je 

v současné době velká, proto budeme veškerá storna řešit individuálně a k oboustranné spokojenosti. 

Do apartmánu zveme vás, ale také vaše rodiny, známe či přátele. Prostě prosíme o reklamu.  

Rád bych na tomto místě poděkoval ekonomické radě farnosti, bez které bych se nikdy do takového podniku 

nepustil. Jednak kvůli velké zodpovědnosti, jednak kvůli tomu, že i když to na první pohled není vidět, je to všechno 

opravdu velmi složité. O mnoha nuancích jsem tu ani nepsal, protože je zbytečné vás tím zatěžovat, ale je řada věcí 

navíc, které je třeba řešit. Od smluv o odběru vody či elektřiny, přes úklid sněhu či odvoz odpadů a hledání výrobce 

nábytku, po smlouvy s hotelem či společenstvím vlastníků atd. Děkuji za nadšení, ale hlavně odbornou pomoc, 

obětovaný čas a síly. Děkuji také naší děkanátní účetní, na kterou teď v poslední době spadlo mnoho povinností 

spojených s naším podnikatelským nápadem a kterých se ochotně ujala. A hlavně díky za to, že víte, že to není konec 

starostí, ale začátek… 

Dovolte mi ještě krátkou reflexi na závěr. Naše farnosti po celá staletí žily, žijí a žít budou ze sbírek svých 

farníků. Proto velký dík patří všem, kteří svou farnost podporují a vědí, že v dnešní době už ani kytka na oltář nestojí 

padesát, ale pět set korun, nemluvě o režijních výdajích či opravách. Dík za veškeré vaše dary do sbírek, ale také ty, 

které posíláte rovnou na farní účet. Mou prosbu z dob první covidové vlny vyslyšela celá řada farníků a je to velká 

pomoc, zvlášť když vypadnou sbírky jako teď.  

Avšak v dnešní době je třeba hledat i jiné zdroje příjmů farností, protože na větší výdaje, hlavně opravy, 

už sbírky nestačí. 

V tom vidím 

největší přínos 

ekonomických rad. 

Samotné slovíčko 

„rada“ znamená, 

že mají farářovi 

radit. Náš farní 

apartmán je toho 

krásným příkladem, 

protože sám bych na 

to nikdy nepřišel; 

nevěděl bych, že se 

někde něco prodává 

http://www.e-chalupy.cz/


 
 

Tam&Tam – číslo 11, ročník 11, listopad 2020  strana 21 

 

a také neuměl vše 

zařídit. Poradili 

mi… a doufám, 

že dobře, a přínos 

vidím nejen 

v penězích, ale 

i v tom, že je to 

naše společné 

dílo: moje, jejich 

a na konec i vaše. 

A pomůže to 

do budoucna i 

společnému: 

našim farnostem 

a diecézi. 

Možnosti farníků 

sahají dál než 

možnosti faráře, 

protože ti se 

pohybují 

v mnoha profesních oblastech poskytujících mnohé možnosti. Ekonomická rada není pro to, aby si sedla a spolu 

s farářem poplakala, že nejsou peníze. Není to ani kontrolní úřad. Pokud tam bude vládnout vzájemná důvěra, určitě 

se podaří najít nové možnosti financování dobrých věci. I když je s tím spojená spousta práce a nejistota.  

Prosím Pána v modlitbě o požehnání ve všem, co podnikáte pro finanční zajištění svých farností, a vás prosím 

o modlitbu, aby také náš projekt s apartmánem fungoval a byl k dobru.   

P. Slawomir  

 

 

RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

RAJSKÁ VŮNĚ 

Člověk, který na svém těle nosí Kristovy rány a má četné kontakty s nebeskou říší, by měl kolem sebe šířit 

předchuť ráje. A bylo tomu tak. Otec Pio totiž kolem sebe šířil velmi příjemnou vůni, jíž mnoho lidí říkalo „rajská 

vůně“, a dokud žil, životopisci i novináři kvůli ní spotřebovali litry inkoustu. Jednalo se o velice zvláštní záležitost, 

o níž však existují tisíce záznamů. Nemluvili o ní jen obdivovatelé otce Pia, ale i jeho výslovní nepřátelé. 

Vůně se objevovala znenadání, bez zvláštní příčiny. Někdy byla cítit jen pár okamžiků, jindy i celé hodiny. 

Občas ji cítily i celé zástupy. Někdy byla intenzivní a pronikavá, jindy prchavá a nestálá. Ne všichni ji vnímali 

ve stejnou chvíli a stejně intenzivně. Jeden člověk ji mohl cítit a druhý vedle něj ne. Někdo říkal, že cítí vůni růží, 

jiný vůni fialek, další jasmínu, kadidla, lilií, levandule atd. Ale všem působila velký pokoj a vnitřní radost. 

Tento jev neměl přirozený důvod. Otec Pio žádné voňavky nepoužíval. A když se vůně začala objevovat, 

i samotný klášter v San Giovanni Rotondo byl ošuntělou a zanedbanou barabiznou, spíše zapáchal. Doktor Giorgio 

Festa, jeden z lékařů, kteří ve dvacátých letech zkoumali otcova stigmata, ve svých pamětech píše: „Hygienické 

podmínky kláštera v San Giovanni Rotondo byly velmi neuspokojivé, protože vody byl nedostatek a kanalizace byly 

nevyhovující. Aby se řeholníci uchránili před infekčními nemocemi, dávali do latrín surový fenol. Otec Pio nechal 

často rozhodit fenol i na podlahu své cely.“ Používal toto opatření, protože i do jeho pokojíku pronikala 

všudypřítomná špína. Jeho oblečení a tělo musely tedy nasáknout ostrým zápachem fenolu. Avšak lidé, kteří s ním 

přišli do kontaktu, cítili většinou velice příjemnou vůni. 

 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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„Vůně svatosti“ 

Odborníci na hagiografii nazývají tuto vůni „vůní svatosti“. 

Mystik je člověk morálně na výši, který vede život v ústraní a ve skrytosti. Mimořádné dary, které dostal, 

nevlastní, nijak je neovládá a nikdy je nepředvádí na požádání, ani není schopen předvídat, kdy se projeví. Neví, kdy 

a proč se z něj šíří případná tajemná vůně, dokonce ji sám necítí. Vůni však mohou vnímat ti, kdo jsou okolo,  

ale i lidé vzdálení tisíce kilometrů. 

Nejčastěji se tato vůně objevuje po smrti Božího člověka. Tělo světce šíří kolem sebe nádhernou vůni, jako 

by chtělo dosvědčit, že zhoubné důsledky rozkladu v tomto privilegovaném těle nemohou mít navrch. Stalo se to 

například v případě svaté Humiliány, svatého Dominika, zakladatele Řádu kazatelů, Paschala, Růženy z Viterba, 

Alfonse z Liguori, karmelitky Marie Magdalény de Pazzi a mnoha dalších. Tvrdí se, že tělo svatého Kazimíra, patrona 

Polska, šířilo kolem sebe pronikavou vůni ještě sto dvacet let po jeho smrti. Něco podobného se děje i dnes v případě 

svatého Šarbela Machlúfa, libanonského světce, který zemřel v roce 1898. 

Ale měli jsme i světce, kteří kolem sebe šířili vůni už během svého života. Terezii od Dítěte Ježíše údajně 

vycházela příjemná vůně z oděvu a z úst. Něco podobného bylo zaznamenáno i u Josefa Kopertinského, u Rity 

z Cascie, Jana od Kříže nebo Františka z Pauly. 

 

Kritika a výsměch 

Fenomén mystické vůně sehrával v životě otce Pia významnou roli. Bohužel i roli negativní, protože 

vyvolával kritiku a výsměch. Nepřátelé otce Pia vždycky používali tento fakt jako důkaz, že otec Pio je pouhý 

podvodník a mystifikátor. Tvrdili o něm, že si tuto vůni „vyvolával“ pomocí chemikálií. 

Kromě toho říkali, že má kolem sebe jen hysterické a pověrčivé ženštiny, na které má až takový vliv, že cítí 

ve vzduchu neexistující vůně. Připisují pak Božímu zásahu prosté rozprašování levandulové vůně z lahvičky, 

což podle nich otec Pio potají praktikoval.  

V roce 1967 jsem jel do San Giovanni Rotondo poprvé a i já jsem se smál, když jsem slyšel mluvit o vůni 

otce Pia. Byl jsem tam služebně, vyslali mě z redakce novin, kde jsem měl na starosti články o „stigmatizovaném 

knězi“. 

Na otce se v té době znovu sesypaly hromy blesky, Vatikán ho již čtyřikrát vyšetřoval a vydával samá 

negativní stanoviska. V nich bylo zdůrazněno, že všechny tajemné jevy, které se u něj projevují, včetně stigmat, 

nemají nic společného s nadpřirozenem, jedná se o pouhý podvod. Jezdit do San Giovanni Rotondo a setkávat se 

s otcem Piem znamenalo přestupovat pokyny církve. 

Avšak nařízení Svatého oficia na lidi moc neplatila. Každý den plynuly do San Giovanni Rotondo tisíce 

poutníků ze všech koutů světa. Mezi nimi byli i kněží a řeholníci. Byla to velká kuriozita, proto mě poslali z novin, 

abych situaci ověřil a napsal o tom článek. 

Vydal jsem se tam a jako vždy jsem se v duchu snažil zbavit předsudků. Chtěl jsem shromáždit objektivní 

informace a co nejpřesněji o nich napsat. Nechtěl jsem jen naivně důvěřovat, a to ani v případě vůně otce Pia. 

Považoval jsem ji též za výmysl fanatických obdivovatelů. 

 

Na mši otce Pia 

Do San Giovanni Rotondo jsem přijel začátkem září. Řekli mi, že pokud chci otce vidět, musím se zúčastnit 

jeho mše, kterou slouží o páté ráno. Vzbudil jsem se za úsvitu. Vzal jsem si fotoaparát a přišel jsem do kapucínského 

klášterního kostela, který už byl plný věřících. Proplétal jsem se mezi lidmi a hledal nejlepší místo k fotografování 

během mše. Chtěl jsem otce nasnímat z různých úhlů, abych měl detail nejen postavy, ale také tváře a rukou. A chtěl 

jsem také vyfotit zástup lidí a otce Pia u oltáře, jak celebruje mši svatou. S obtížemi jsem se prodíral mezi lidmi, ale 

byli velmi vstřícní, když pochopili, že jsem novinář. 

Přesně v pět hodin začala mše svatá. Otec Pio vyšel v liturgickém oděvu ze sakristie a namáhavě kráčel 

k oltáři. Viděl jsem ho poprvé v životě. Pozorně jsem ho sledoval, bez sebemenší emoce. Soustředil jsem se na svou 

práci. Měl na rukou poloviční rukavice, které zakrývaly stigmata. Věděl jsem však, že v okamžiku proměňování je 

otec odkládá a já budu moci tajemné rány vyfotografovat. 
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K focení jsem si vybral místo napravo od oltáře, abych byl co nejblíž. Byl jsem pět nebo šest metrů od kněze. 

Měl jsem výborný japonský fotoaparát. Změřil jsem si světlo a zjistil jsem, že světelné podmínky jsou obstojné. 

Mše svatá pokračovala, lidé se modlili a já jsem se při fotografování diskrétně pohyboval po kostele z jedné 

strany na druhou. Přisluhující při mši svaté zazvonil na zvonek – slavení dospělo k okamžiku proměňování, což je 

největší a nejvýznamnější chvíle mše svaté. Kněz vyslovuje slova, která Kristus zanechal své církvi, a zpřítomňuje 

na oltáři tajemství Kristova utrpení a smrti. Mnozí poklekli a v kostele zavládlo hluboké ticho. 

 

Neuvěřitelné překvapení 

Náhle mě ovanula velmi intenzivní vůně, jakoby směs fialek s růžemi. Voněla silně a zároveň jemně, 

pronikavě, ale lahodně. Něco neskutečně příjemného. Vůbec jsem v tu chvíli nepomyslel na pověstnou vůni otce Pia. 

Soustředil jsem se na fotografování, všechno ostatní jsem vytěsnil. Navíc jsem ten jev považoval za absurdní. 

Rozhlédl jsem se tedy kolem sebe, abych zjistil, odkud vůně vychází. Opatrně jsem čichal směrem k ženám stojícím 

poblíž, ale ani jedna z nich tu vůni nešířila.  

Znehybněl jsem a vychutnával si vůni, dokud přisluhující u oltáře nezazvonil podruhé, na znamení, že se 

uskutečnilo proměnění chleba a vína. Lidé povstali a já s nimi. Stále jsem nenápadně čichal mezi lidmi, v přesvědčení, 

že vůně vychází od někoho z nich. Přesunul jsem se trochu napravo a potom znovu nalevo, přešel jsem do zadní části 

kostela. Čichal jsem především u elegantnějších žen. Nic jsem však nezjistil. Vůni bylo cítit pořád stejně intenzivně 

v každé části kostela, ale nevycházela ze žádného člověka, k němuž jsem se přiblížil. 

„Pravděpodobně vůni rozprašovali řeholní bratři z kůru,“ pomyslel jsem si, když jsem vzhlédl ke stropu 

kostela. Až v tu chvíli jsem si vzpomněl na „vůni otce Pia“. Jako by mou mysl ozářil blesk z čistého nebe: „Že by 

tohle byl ten jev, o němž všichni vyprávějí?“ ptal jsem se překvapeně sám sebe.  

Stál jsem dál mezi lidmi. Byl jsem zmatený a silně zaskočený. Nikdy by mě nenapadlo, že i já tu vůni pocítím. 

Nevycházela z nikoho z kolemstojících, o tom jsem se sám přesvědčil. Ale nevzdával jsem se, neustále jsem chodil 

po kostele a větřil jako lovecký pes. Zašel jsem dokonce i za oltář, abych se podíval, jestli tam otec nemá nějakého 

komplice či spolupachatele.  

Rozhodl jsem se zeptat lidí, kteří byli poblíž: „Promiňte, cítíte také tu vůni?“ ptal jsem se tiše, abych nerušil 

mši. Dotázaní na mě vrhali vyčítavé pohledy a vrtěli hlavami. Ale našel jsem i lidi, kteří ji cítili, a po tvářích jim 

stékaly slzy dojetí. Přistoupil jsem k ženě, jež svým chováním a oděvem působila důstojně a sebejistě. Nevypadala, 

že by skočila na každou pověru. „Promiňte, nezdá se vám, že kostel náhle zaplavila jakási vůně?“  

Zkoumavě na mě pohlédla a řekla: „Ano, cítím ji velmi dobře. Je to vůně otce Pia. Během proměňování bývá 

cítit často. Když otec odloží rukavice, z jeho svatých stigmat se šíří rajská vůně.“ 

Tím jsem si vzpomněl na stigmata. Chtěl jsem si je vyfotit zblízka, ale ta vůně mě vyrušila. Přišel jsem blíž 

k oltáři, na místo, odkud bylo možné vidět pozdvižené otcovy ruce. Vzal jsem fotoaparát a zaostřil jsem na ruce 

starého kněze. Z toho úhlu byl dobře vidět hřbet levé ruky a dlaň pravé ruky, pokryté krvavými strupy. Na ranách 

nebylo nic hezkého. Vypadaly jako běžné rány a podle toho by měly i zapáchat. Zdálo se však, že právě z nich 

vychází vůně, která mě už několik minut opájela a naplnila celý kostel.  

Začalo to ve chvíli, kdy si otec před proměňováním sňal poloviční rukavice, aby vzal do rukou hostii a 

proměnil ji v Kristovo tělo. A jak mi později řekli odborníci, obvykle vůně zmizela v okamžiku, kdy si znovu natáhnul 

rukavice a ukryl stigmata před pohledy lidí. 

Během své návštěvy jsem viděl otce Pia opakovaně a spatřil jsem ho i následují rok, když jsem se znovu 

vydal do San Giovanni Rotondo, abych napsal další sérii článků. Ale tu vůni jsem už nikdy necítil. Přestože se to 

stalo tak dávno, ta vzpomínka je ve mně pořád živá. 

Chápu, že moje osobní zkušenost není žádný důkaz, mohl jsem se stát obětí davové sugesce. Ale poznal jsem 

už desítky, možná i stovky lidí, kteří „cítili“ vůni otce Pia. Byli mezi nimi lékaři, právníci i vědci. Někteří z nich byli 

zarytí bezvěrci, kteří se zajímali o otce Pia jen ze zvědavosti nebo z výzkumných důvodů. Těžko lze tvrdit, že všichni 

byli jen obětí manipulace. 

pokračování příště 

 

 



 

strana 24  Tam&Tam – číslo 11, ročník 11, listopad 2020 

 

 

 

 

 

 

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.  

Neprodejná tiskovina.  

Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Heiserová, Tomáš 

Havlíček. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Šumperku nebo poslat 

e-mailem. Uzávěrka příštího čísla je 24. 11. 2020. Příští číslo vyjde 6. 12. 2020 

 

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk, 

tel. 583 213 747, tamtam@hotmail.cz, www.farnostsumperk.cz 

 

 

 

 

http://www.farnostsumperk.cz/

