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Tempus fugit…  

Čas utíká a na 

začátku nového roku to 

vnímáme zřetelněji. Za námi těžký rok, poznamenaný 

epidemii, který způsobil velké změny v našich 

životech a nahlodal naše jistoty. Možná právě proto 

nejen rychle utekl, ale dokonce jsme chtěli mít ho 

rychle za sebou. Upíráme zrak do budoucna, které se 

nám jeví nadějněji. Na obzoru je očkování a mnozí 

v něm spatřují perspektivu pro lepší časy.  

Určitě, lidsky vzato, je to jakási naděje. Naděje 

na návrat ke starému. Chceme se ale vrátit ke starému? 

Není to spíše výzva uspořádat život nově a lépe? 

Všichni si přejeme, abychom byli zdraví. A letos to 

opravdu nejsou prázdná slova či zdvořilostní fráze. 

Víme, o čem mluvíme! Přejeme si však nějakou 

změnu?  

Mám za to, že ta pravá změna by nastala, kdyby 

někdo vymyslil vakcínu proti zlu a hříchu.  To bychom 

rádi snesli i nějaké to píchnutí, ať se to udělá samo. 

Jenže víme, že je to jen sen. Tato změna musí být 

změnou našeho smýšlení a musí být zaplacená ne 

nějakou chvilkovou bolestí, ale každodenním úsilím.  

Jediné, co nám může pomoci, je silná a správná 

motivace. A tou je vědomí, že: 

aeternitas manet… 

Čeká nás věčnost, ve které nějaký ten rok, či 

dokonce celý náš život má pouhé mikroskopické 

rozměry. Minulý rok nás snad dostatečně upozornil, 

jak je náš život křehký a pomíjivý. Chyťme se v tom 

novém toho, co vede k věčnosti. Je to velká výsada 

a výhoda nás věřících lidí, že počítáme s věčností.  

Papež František říká: „Naděje je ctností srdce, 

které se neuzavírá v temnotě, nesetrvává v minulosti, 

neživoří v přítomnosti, nýbrž dokáže vyhlížet zítřek. 

Co pro nás křesťany znamená zítřek? Je to vykoupený 

život, radost z daru setkání s trojiční láskou.“  

A papežský kazatel a čerstvě jmenovaný 

kardinál Cantalamessa říká: „Obnova víry ve věčnost 

nás osvobozuje od přílišného lnutí k pomíjivým 

věcem, k majetku a vlastní prestiži. Často se totiž 

chováme tak, jako bychom po vypovězení nájemní 

smlouvy vynaložili všechny prostředky na zkrášlení 

domu, který opouštíme, spíše než bychom pomýšleli 

na zařízení nového, do něhož přijdeme.“  

Žijme pro věčnost! Toto přeji sobě i vám 

pro nový rok 2021. 

P. Slawomir 

 

1. leden slavnost Matky Boží, Panny Marie  

2. leden památka sv. Bazila Velikého  

a Řehoře Naziánského,  

biskupů a učitelů církve 

3. leden 2. neděle po Narození Páně 

6. leden slavnost Zjevení Páně 

7. leden  sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 

10. leden svátek Křtu Páně 

začíná liturgické mezidobí 

13. leden sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

16. leden sobotní památka Panny Marie 

17. leden 2. neděle v mezidobí 

Od 18. do 25. ledna je Týden modliteb za jednotu 

křesťanů 

18. leden památka Panny Marie,  

  matky jednoty křesťanů 

20. leden sv. Fabiána, papeže a mučedníka, 

21. leden památka sv. Anežky Římské,  

panny a mučednice 

22. leden sv. Vincence, jáhna a mučedníka 

23. leden sobotní památka Panny Marie 

24. leden 3. neděle v mezidobí 

25. leden svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. leden památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

27. leden sv. Anděly Mericiové, panny 

28. leden památka sv. Tomáše Akvinského, 

kněze a učitele církve 

30. leden sobotní památka Panny Marie 

31. leden 4. neděle v mezidobí 
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MŠE SVATÁ XI. 
 

EPIKLEZE 

Slovo epikléze pochází z řeckého epi-kalein, což znamená svolávat shůry. Je to prosba o „sílu shůry“, volání 

k Otci o moc Ducha svatého. Čeho se takto vyprošený Boží Duch dotkne, to zásadním způsobem proměňuje: přes 

neobratnost vyjádření bychom mohli říci, že „z toho činí samotného Ježíše Krista“. Všech sedm svátostí proto 

obsahuje modlitby, jejichž součástí je právě epikleze, prosba o Ducha svatého. 

V eucharistické modlitbě se nacházejí dvě epikleze. První je prosbou, aby Duch svatý proměnil chléb a víno 

v Tělo a Krev Krista. Druhá je prosbou, aby Duch svatý skrze přijímání tohoto eucharistického Kristova Těla a Krve 

proměnil ty, kdo přijímají, v jedno tělo Kristovo – církev. Jestliže věříme, že Bůh 

odpovídá na první prosbu církve a sesílá svého Ducha a proměňuje chleba a víno v 

Tělo a Krev Ježíše, můžeme věřit, že podobně odpovídá i na druhou prosbu: že v 

přijímání eucharistie dává svého Ducha a jednotlivé lidi „spéká“ v jedno Tělo 

Kristovo. 

Pouze Duch svatý a modlitba církve způsobují, že se chléb a víno stávají 

obětí Kristova Těla a Krve, tentýž Duch a modlitba církve působí, že se obětí 

příjemnou Bohu stávají životy křesťanů. Duch svatý vede chválu církve 

nad chlebem a vínem, tentýž Duch svatý vede křesťany, aby byl chválou Boží celý 

jejich život. 

Při konsekrační epiklezi (před proměňováním) vztahuje kněz ruce nad dary chleba a vína: ruce drží natažené, 

u sebe, obrácené dlaněmi dolů. Je to gesto naznačující moc sestupující shora dolů, které nacházíme také u jiných 

svátostí. V závěru eplikleze dary žehná znamením kříže. 

Při ekleziální epiklezi kněz drží ruce rozepjaté jako při jiných částech eucharistické modlitby či při oracích 

a říká modlitbu nahlas, aby všichni mohli dobře slyšet. 

Epikleze původně součástí eucharistické modlitby nebyla. V některých 

starých anaforách nacházíme epiklezi Kristologickou, která vyprošuje příchod Krista 

a nikoli Ducha svatého. Explicitní zmínka o Duchu svatém se do eucharistické 

modlitby dostala pravděpodobně ve 4. století, pod vlivem sporů o Nejsvětější Trojici 

a Ducha svatého, kterými se zabýval I. konstantinopolský koncil v roce 381. Římský 

kánon, první eucharistická modlitba, který explicitní prosbu o Ducha svatého 

neobsahuje, musí být tedy starší. Roli konsekrační epikleze v Římském kánonu plní 

modlitba „Učiň Bože ty sám“, roli ekleziální epikleze modlitba „V pokoře tě prosíme“. 

převzal P. Jiří Luňák 

 
PODĚKOVÁNÍ 

 

V září 2020 jsme prostřednictvím Charity Šumperk obdrželi částku 

23 712,- Kč, která byla vybrána na naši Elišku dárci postní almužny. Tyto peníze 

jsme použili k částečné úhradě za rehavozík/kočár, který jsme Elišce dali 

pod vánoční stromeček. Nyní může Eliška, společně s námi, trávit více času 

na výletech do přírody. Tímto chci všem, kteří Elišce přispěli, moc poděkovat.  

A ještě jedno poděkování: patří členům Scholy od sv. Jana Křtitele, kteří 

poskytli Elišce finanční dar na cvičení Therasuit.  

maminka Elišky, Pavlína Dorňáková  
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RADEK MALÁČ 
 

V roce 2020 jsme si připomněli 400 let od bitvy na Bílé hoře, 

která je v českých dějinách často vnímána jako zlomový okamžik, 

a pohled na tuto bitvu (a po ní následující události) se 

u katolických a protestanských křesťanů liší. Proto vznikla 

Iniciativa smíření 2020, která si klade za cíl, aby se křesťané 

z obou táborů v tomto čase smířili a vzájemně si odpustili,  

a to kvůli výzvě Ježíše Krista, že tak máme činit, ale také proto, 

že je to společná odpovědnost vůči - dnes převážně 

tzv. nevěřícímu - obyvatelstvu v České republice. Proto jsme 

do křesla pro hosta pozvali Radka Maláče, děkana v Zábřehu 

(a před lety šumperského kaplana), který je členem přípravného 

výboru Iniciativy smíření. 

V úvodu jsme zmínili Iniciativu smíření 2020. Povězte nám, prosím, o ní více. 

Cílem Iniciativy smíření je přispět k usmíření mezi protestanty a katolíky v naší zemi. Plánována byla smírčí akce 

na Bílé hoře v předvečer 400 letého výročí bitvy na Bílé hoře, kdy by 100 katolických kněží na straně jedné a 100 

protestantských duchovních na straně druhé vzájemně vyznalo viny jak katolíků, tak i protestantů, poprosili druhou 

stranu za odpuštění a vzájemně si odpustili. Kvůli opatřením ohledně coronaviru se však tato akce v plánovaném 

rozsahu nemohla uskutečnit, je proto přesunuta na sobotu 8. 5. 2021.  

Myslím si, že tato iniciativa má kořeny mimo jiné v podobné události, která proběhla na jaře 2018 v Liberci – ovšem 

v daleko menším rozsahu. Tam z iniciativy Pavola Streža a místních duchovních proběhlo ekumenické modlitební 

setkání. I já jsem tam byl za katolíky pozván. Během setkání jsme si začali vzájemně vyznávat hříchy (zástupně 

za naše církve) a prosit za odpuštění. Těch historických věcí, kterých je mezi našimi církvemi špatně, je nemálo. 

A myslím, že na každého, kdo tam byl, to mělo obrovský dopad. Vyznání byla velmi upřímná, objevily se tam 

nefalšované slzy. Řekl bych, že mezi námi byla úplně hmatatelná Boží přítomnost. Novým způsobem jsem pochopil, 

že vzájemné vyznání viny a odpuštění uvolňuje obrovské požehnání. Myslím, že každého z nás, kdo jsme tam byli 

přítomni, to nějakým způsobem pozitivně zasáhlo. Byla to jedinečná zkušenost.  

David Loula a Pavol Strežo potom přišli s nápadem, že ke 400. výročí Bílé hory by se mohlo setkat 100 duchovních 

katolických a 100 duchovních protestantských a znovu si vyznat zástupně své hříchy a poprosit za odpuštění.  

Kdo je Pavol Strežo? 

Pavol je slovenský laik, velmi obdarovaný člověk, který usiluje o smíření mezi židy a křesťany a o smíření mezi 

křesťanskými církvemi. Ve snaze o smíření připravuje spoustu aktivit na Slovensku a snaží se to přenášet i do českého 

prostředí. Přednášel na Katolické charismatické konferenci v Brně v roce 2016. S Pavolem se znám už delší dobu, 

ještě když jsem byl v Červené Vodě, tak nám tam dělal přednášky pro farní evangelizační buňky. 

Kdo je David Loula? 

David je starší sboru Křesťanské společenství ve Žďáru nad Sázavou, prezident spolku České studny. 

Co je úkolem přípravného výboru? 

Přípravný výbor se scházel v kapucínském klášteře v Praze a jeho jediným úkolem bylo připravit tuto akci v předvečer 

bitvy na Bílé hoře. Motorem té činnosti byl David Loula, který měl jasnou vizi, co chce uskutečnit, a spolu s dalšími 

členy týmu se postupně dotahovalo, jaký průběh akce bude mít. Řešili jsme mimo jiné i technické a organizační 

záležitosti – webové stránky, komunikaci s médii, tiskové zprávy, televizní přenos, … 

Místo plánovaného setkání 7. listopadu (v předvečer bitvy na Bílé hoře) proběhlo jen „náhradní“ setkání 1+1 

s přímým přenosem v TV Noe, kterého se účastnili Jakub Sadílek za katolíky a Petr Kácha za protestanty. Televizní 
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přenos prokládala debata redaktorky TV Noe s Davidem Loulou a Serafinem Beníčkem, předtočená svědectví a písně 

pod vedením plzeňského pastora Karla Řežábka. Musím přiznat, že jsem k této podobě byl skeptický a moc jsem 

nevěřil tomu, že by to mohlo být oslovující, ale výsledný pořad předčil veškerá očekávání nás všech z přípravného 

týmu. Do Televize Noe přišlo spoustu pozitivních ohlasů. Lidé se ptali, zda se do toho mohou zapojit i oni a kdy 

proběhne setkání na jaře. A tak ta iniciativa dostala velkou reklamu. Pán Bůh si to nakonec zrežíroval mnohem líp, 

než bychom do dovedli my sami.  

Změnilo Vás vyznání vin a zapojení do Iniciativy smíření?  

Neřekl bych, změnilo, spíše posunulo. Jsem ještě více přesvědčený o tom, že setkávání věřících různých církví, 

ekumenické bohoslužby a hledání cest k sobě má opravdu význam.  

Jaká byla práce v přípravného výboru? 

Naše vzájemná setkání se tedy nesla v duchu úcty, respektu, tolerance a rostoucího přátelství. Velmi mě oslovila 

jedna věc. Debatovali jsme nad jedním tématem, již si nepamatuji, co to bylo. Petr Kácha, protestanský pastor, 

nesouhlasil s Davidem a řekl asi toto: „Já bych to viděl jinak, ale jestli ty to máš rozlišené, že tě Duch svatý vede 

takto, tak já to respektuju.“ S takovým postojem se moc často nepotkávám. Přestože to lidsky viděl jinak, tak přijímal 

to, že druhého může vést Duch svatý, že on to má rozlišené v modlitbě, a já mu proto důvěřuji. Nakonec se ukázalo, 

že David to viděl opravdu správně. 

Jaký je konkrétní cíl Iniciativy smíření?  

Cílem je opravdu to jedno setkání na Bílé hoře. Když jsme dostali tolik pozitivních ohlasů, tak jsme přirozeně 

debatovali i nad tím, zda pokračovat nějak dál, např. zda nepodpořit iniciativy smíření na místních úrovních. Ale 

zatím to nemá jasný výsledek, takže bych nepředbíhal. Např. v Zábřeze jsem se už setkal s duchovním českobratrské 

církve evangelické Vlastimilem Stejskalem a debatovali jsme, co můžeme udělat u nás. 

Máte v katolické církvi podporu od biskupské konference? Jak je, podle Vašich informací, smíření 

podporováno představiteli protestantských církví? 

Iniciátoři David Loula a Pavol Strežo oslovili Ekumenickou radu církví (nejvyšší orgán protestanských církví) 

i Českou biskupskou konferenci a přizvali je ke spolupráci. Jak ERC, tak ČBK odpověděly, že již plánují na 

8. listopadu ekumenické nešpory a naši iniciativu tedy oficiálně nezaštítí, ale nemají nic proti tomu, aby proběhla. 

Osobní podporu vyjádřili mimo jiné biskupové Václav Malý a František Radkovský. Naše iniciativa není tedy 

oficiální akcí nejvyšších představitelů církví, ale je to iniciativa zdola, iniciativa řadových duchovních a laiků. 

Máte nějakou osobní zkušenost (nebo zprostředkovaně od někoho jiného), jak více propojit místní církve? 

Asi je jasné, že v současné době jsou velké rozdíly a nelze církve spojit v jednu. Ale jde o to hledat kroky k sobě. 

Sbližování mezi církvemi se určitě děje na bázi jednotlivců. Jednou z pozitivních věcí je, že padají předsudky,  

a to na obou stranách. 

Myslím, že je důležité, že se spolu setkávají 

duchovní, kteří jsou vedoucími svých 

jednotlivých společenství, protože 

do značné míry jsou to oni, kdo ovlivňují 

názor své křesťanské obce na „ty druhé“. 

Takže si myslím, že je dobrý krok, když se 

jako duchovní poznáváme a jsou mezi námi 

opravdová přátelství.  

Jak funguje spolupráce mezi církvemi 

v Zábřehu? 

V Zábřehu se scházíme zhruba jednou 

za měsíc a půl zpravidla ve třech jako David Loula a Jakub Sadílek v DVTV 
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duchovní křesťanských církví, abychom si povykládali a také se spolu modlili. Ekumenické bohoslužby u nás děláme 

třikrát do roka. (V době covidu to ale bylo bohužel jinak). A po bohoslužbě ještě něco následuje – svařák, ochutnávka, 

přátelské popovídání. Také jsme jako zástupci všech církví chtěli předat městu Zábřeh Bibli, na kterou jsme se složili 

–  kvůli coronaviru se předání opět posunulo.  

Co může udělat jeden každý z nás pro smíření mezi církvemi?  

Určitě se za to modlit. Ježíš ve velekněžské modlitbě prosí za svoje učedníky, ať jsou jedno. Takže od modlitby je 

třeba začít a nepodceňovat ji. Je třeba se setkávat. Aby rostlo vzájemné pochopení a úcta na základě toho, že se více 

poznáváme. 

za rozhovor děkuje Tomáš Havlíček 

 
Na internetových stránkách Iniciativy smíření (www.iniciativasmireni2020.cz) lze nejen najít 

informace o cílech Iniciativy, ale také spustit Záznam ze setkání 7. listopadu na Bílé hoře 

z archivu TV NOE, spustit rozhovor, který v DVTV vedla Daniela Drtinová s Jakubem 

Sadílkem a Davidem Loulou. Také si lze pustit videa s některými členy přípravného výboru. 

 

 

ČLOVĚK, KTERÝ V JEŽÍŠOVĚ JMÉNU 

VYHÁNĚL DÉMONY 

V městě Šumbarku, ve čtvrtém roce panování Václava Všeznalého 

Chci se Ti omluvit za jednání apoštolů, kteří Ti bránili konat to, co jim samým Ježíš nařídil. Problém nebyl 

v tom, žes vyháněl démony, ani žes tak činil v Ježíšově jménu. Obojí je bezesporu dobrá věc. To, co Ti apoštolé měli 

za zlé, byla skutečnost, že jsi nechodil s Ježíšem, či spíše, že jsi nechodil s Ježíšem spolu s nimi. Nebyl jsi součástí 

jejich skupiny. Neměl jsi totéž výslovné pověření, byť jsi disponoval stejnou mocí. Tvé konání bylo s velkou 

pravděpodobností úspěšné, jinak by si apoštolé nestěžovali. Je tedy zřejmé, že jim nešlo o výsledek, nýbrž o vlastní 

privilegia.  

Sám Ježíš to svým učedníkům následně vysvětloval, obávám se však, že jeho argumentaci nepřijali. Tento 

postoj nás, kteří jsme byli povoláni, kteří se „osobně“ známe s Ježíšem nebo alespoň jeho známými, přetrvává 

do dnešních dnů. Zakládáme si na tom, že jsme členy jakéhosi výlučného společenství a žárlivě střežíme před 

okolním světem svá domnělá privilegia – moc uzdravovat a vyhánět démony a v konečném důsledku nárok na vlastní 

spásu. Neuvědomujeme si přitom jediné opravdové – jakkoliv nezasloužené – privilegium: to, že jsme byli povoláni 

do Ježíšovy služby již na počátku dne. Ano, je to privilegium služby – na Božím díle a spolu s ním. Ničeho jiného se 

nám už „tam někde na Věčnosti“ nedostane, jen se to umocní.   

Kdybychom si to opravdu uvědomovali, byli bychom vděčni za každou pomocnou ruku, ať již přijde 

odkudkoli. Nepátrali bychom po minulosti či motivech svých spolupracovníků, neboť důležitá je pouze budoucnost, 

k níž směřujeme, a sobecká či nedokonalá motivace (naprosto stejná jako ta naše) se očišťuje právě v dlouhodobém 

procesu dobrého díla. Lopotíme se na stejné vinici Páně a víme, že čas hroznů – a vinobraní – jednou přijde. Jedno 

bez druhého – jak dobře ví každý vinař – však není možné.  

V těchto dnech jsme si připomínali narození našeho Pána. Všichni (i ti, kteří nechodí s námi) mohli slyšet 

v nejznámější koledě: „Nám, nám narodil se!“ a je to pravda. Narodil se nám všem, pro nás všechny, vykoupil nás 

všechny a také nás všechny povolal do své služby, byť každého jindy a jiným způsobem. Je to dobrá příležitost 

k tomu, abychom se přestali kochat vlastní exkluzivitou a konečně – a společně – se pustili do díla. Než však začneme 

v Ježíšově jménu vyhánět démony, musíme se vypořádat s tím nejhorším, kterého nosíme v sobě. Démonem pýchy, 

který nám namlouvá, že jsme něco více než ostatní.  

Pavel Obluk  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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FILOMÉNA 

(* 10. ledna 289? Řecko – † 10. srpna 302? Řím, Itálie) 

 

Svatá Filoména je katolická světice, panna a mučednice, která žila  

ve 3. století. Jejími atributy jsou kotva, šíp, koruna z květin, lilie čistoty nebo 

palma vítězství. Je patronkou novorozenců, dívek, studentů, mladých 

manželských párů, živého růžence; je vzývána při neplodnosti, jako orodovnice 

ve všech beznadějných záležitostech aj. V liturgickém kalendáři je připomínána 

11. srpna. 

 

Byla dcerou panovníka malého území v Řecku. Její rodiče dlouho 

nemohli mít děti a až po tajném přijetí křesťanské víry se jim narodila dcera. 

Princezna dostala jméno Lumena (Philumena), což znamená „světlo víry“ nebo 

„nositelka světla“. V 11 letech se Filoména zaslíbila Kristu. Rodiče svou dceru 

milovali tak moc, že ji chtěli mít stále u sebe. V důsledku válečné hrozby ze 

strany císaře Diokleciána se její otec rozhodl vydat se s celou rodinou lodí za 

ním a jednat o podmínkách míru. Filoméně bylo v té době 13 let a vynikala 

mimořádnou krásou. Jejího otce oslepila císařova vstřícnost a proto, když 

Dioklecián žádal o Filoméninu ruku, s návrhem souhlasil. Filoména však prohlásila, že se nemůže a ani nesmí stát 

císařovou ženou, protože své panenství již zaslíbila Bohu a ten slib má přednost před vším ostatním. Zdůraznila, 

že její říše je v nebi.  

Pevnost této víry způsobila zoufalství rodičů a zlobu císaře. Uvržení Filomény do vězení v řetězech ani vše, 

co následovalo, ji nemohlo zlomit, protože ji držela modlitba, kterou posilovala své úsilí nepřetržitě se svěřovat Ježíši 

a Panně Marii. Po 37 těžkých dnech v žaláři zažila vizionářské setkání, při kterém se jí zjevila Matka Boží s Ježíšem 

v náručí a řekla jí, že po třech dnech vyjde z vězení, aby trpěla ještě horší muka. Povzbudila ji však svou hlubokou 

láskou, s níž ona bude při ní, a přislíbila i sílu božské milosti. Dioklecián se rozhodl pro veřejné mučení Filomény. 

S odůvodněním, že před císařem dává přednost zločinci, kterého jeho národ odsoudil k ukřižování, byla u sloupu 

bičována tak dlouho, dokud neztratila vědomí. Podle legendy byla do následujícího rána od andělů uzdravena. 

Na rozkaz Diokleciána byla přivázána ke kotvě a vhozena do Tibery, ale andělé uvolnili kotvu a přenesli Filoménu 

na břeh. Císař to přisuzoval Filoméniným čarodějným schopnostem a přivázanou k vozu ji dal vláčet ulicemi Říma. 

Po návratu do vězení byla ve spánku opět zázračně uzdravena a císař pak v záchvatu vzteku nařídil do jejího těla 

střílet šípy, nejprve obyčejnými, později rozžhavenými; ty se však vracely do místa, z kterého byly vyslány. Šest 

lučištníků zemřelo a řada přítomných se zřekla pohanství. Zděšený tyran dal vzápětí Filoméně setnout hlavu. Stalo 

se tak v pátek 10. srpna ve tři hodiny odpoledne. 

Filoménin hrob byl zapomenut a objeven archeology až 1500 let po její smrti. Dne 24. května 1802, 

při vykopávkách ve starých katakombách svaté Priscilly na Via Salaria v Římě, došlo k odhalení hrobu vytesaného 

ve skále. Náhrobní kámen nesl červený nápis FILUMENA PAX TECUM. Byly zde nalezeny také symboly, které 

vypovídaly o panenství a mučednictví – lilie, kotva, tři šípy, palma a nástroj bičování - důtky. V samotném hrobě 

byly nejen drahocenné ostatky, které patřily mladé dívce ve věku 12-13 let, nýbrž i váza rozlomená na dvě části. 

Jedna část byla zachovalá a na stěnách zůstaly patrně stopy krve. S vázou, tzv. ampelou, do které byla schraňována 

krev mučedníků v raných dobách, byl učiněn pokus zachytit šupinky údajné krve do křišťálové nádoby. Došlo 

k podivuhodné proměně: krevní částečky, jakmile se ocitly v nádobě, se zaleskly jako nejčistší zlato, jiné jako stříbro, 

další zase jako drahokamy.  

V srpnu roku 1805 došlo k přenesení jejích ostatků do kaple v Mugnano u Neapole. Papež Lev XII. stanovil 

její svátek na 11. srpna, neboť den její mučednické smrti – 10. srpen – byl již obsazen svátkem sv. Vavřince. 

Svatá Filoména se těšila mimořádné úctě papežů, biskupů, světců i mystiků. Mezi její oddané ctitele patřil 

např. arský farář Jan Maria Vianney, Antonín Maria Claret, Jan Nepomuk Neumann, Petr Chanel, Petr Julián Eymard 

či Anna Maria Taigi. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Vianney
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Maria_Claret
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuk_Neumann
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Chanel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Juli%C3%A1n_Eymard
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Taigi
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Její mučednictví a svatost jsou doloženy především jejím hrobem a mnoha zázraky na její přímluvu. 

Zázrakem vedoucím k jejímu zařazení mezi svaté dne 30. ledna 1837 bylo uzdravení Pauliny Marie Jaricot, 

zakladatelky misijního díla Propaganda fide (Pro šíření víry) a živého růžence. Paulina se na doporučení faráře Jana 

Maria Vianneye rozhodla vykonat pouť k ostatkům sv. Filomény. Cestou se zúčastnila audience u papeže Řehoře 

XVI. Kvůli jejímu zdravotnímu stavu papež předpokládal, že Paulina zemře dříve, než překoná vzdálenost 240 km 

do městečka Mugnano. Paulina Jaricot však cestu zvládla a 10. srpna byla na přímluvu sv. Filomény uzdravena. 

Darem dostala relikvii sv. Filomény, kterou přinesla Janu Maria Vianneyovi. Ten na přímluvu sv. Filomény dosáhl 

takových zázraků, že o něm papež Pius X. řekl, že je největším důkazem existence sv. Filomény. Jan Maria Vianney 

jí přičítal všechny své zázraky a prohlašoval: „Já jsem nikdy nežádal svoji drahou malou světici, aniž by na to nebyla 

odpověděla svou přímluvou.“ Všem věřícím doporučoval modlitbu novény ke sv. Filoméně pro vyřešení záležitostí 

všeho druhu. 

Papež Řehoř XVI. dozoroval proces týkající se Filoménina svatořečení a byl velice obezřetný v otázce uznání 

její svatosti. Když se však stal svědkem zázračného uzdravení na její přímluvu, které se týkalo Pauline Marie Jaricot, 

označil Filoménu za „thaumaturgu“ (divotvůrkyni) 19. století a oficiálním dekretem ji jmenoval patronkou živého 

růžence. Osobně daroval její svatyni v Mugnanu nádhernou zlatou a stříbrnou lampu, požehnal jeden z obrazů světice 

určený k projevům veřejné úcty. Byl znám svým výrokem: „Modlete se ke svaté Filoméně, o cokoliv ji požádáte, ona 

vám vyprosí.“ 

Nejvíce svatyní a kostelů ke cti sv. Filomény vzniklo během 19. století. V České republice je sv. Filoméně 

zasvěcen kostel v Bošíně u Chocně. Kapli sv. Filomény najdeme v Otročkově u Konice nebo v Osikách u Kunštátu.  

Nejznámější místo zasvěcené u nás sv. Filoméně je farní kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény 

v Koclířově u Svitav. V 19. století se o rozšíření úcty k této světici zasloužil místní děkan Antonín Ivo Kukla. Svou 

pastorační horlivostí a též díky respektu, který projevoval svaté Filoméně, bývá často připodobňován ke svému příteli 

– sv. Janu Marii Vianneyovi. Z r. 1856 pochází jeho zásluhou vystavěná křížová cesta ve výklencích hřbitovní zdi 

kolem kostela, připomínající výjevy ze života světice.  

V roce 1845 slavil v Koclířově svou primici P. Jan Alois Dreml, aby poděkoval Bohu za všechna dobrodiní 

obdržená na přímluvu svaté Filomény. Dreml byl překladatelem náboženské literatury a autorem knihy 

„Divotvůrkyně devatenáctého století, svatá panna a mučednice Filumena“. Od tohoto roku se v Koclířově začaly 

pravidelně konat velké poutní slavnosti, připadající na první nebo druhou srpnovou neděli. 

Na mírném návrší nedaleko farního kostela se nachází bývalý klášter redemptoristů, který je od r. 1995 sídlem 

Českomoravské Fatimy a významným mariánským poutním místem. Areál o rozloze asi pěti hektarů nabízí řadu 

zákoutí a zajímavých míst pro odpočinek a meditaci. 

Patronáty sv. Filomény 

 patronka dětí, novorozenců, mládeže, malých i větších dívek 

 ochránkyně mladých manželských párů 

 pomocnice proti neplodnosti 

 těšitelka zarmoucených matek, které ji vzývají o materiální i duchovní 

 pomoc pro své děti 

 těšitelka zarmoucených a uvězněných 

 podpora nemocných a trpících, kterým přináší úlevu a útěchu 

 pomocnice chudých a osiřelých 

 velká pomocnice studentů a kandidátů zkoušek 

 přímluvkyně podnikatelů a pomocnice ve finančních potřebách a obtížích 

 patronka klášterů a škol 

 patronka kněží, misií, pomocnice ke konverzím a návratům ke svátostem 

 patronka Světového živého růžence a všech dětí Mariiných 

 mocná přímluvkyně ve všech beznadějných záležitostech 

Anička Rozsívalová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kocl%C3%AD%C5%99ov
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EKUMENICKÝ VÁNOČNÍ AUTOMOBIL 

Dlouhotrvající pandemie těžce doléhá na všechny farnosti a 

náboženské obce církví ve všech zemích. Vyhovět nařízením a 

hygienickým normám znamená nemožnost vykonávat mše a 

bohoslužby při nejvyšším stupni koronaviru, nebo podstatně 

zredukovat počet věřících v kostele, resp. modlitebně. 

Letošní Vánoce - tak jako i předchozí, jsme spolu 

s manželkou prožili v rodině naší dcery, žijící v bavorském 

Norimberku – Rehhofu, patřící pod farnost Laufamholz, kde mají 

jak luteráni, tak katolíci svoje kostely postavené po 2. světové válce. 

A tak se římskokatolický farář z kostela sv. Otty Bamberského a 

evangelická farářka z kostela sv. Ducha rozhodli, že s pomocí 

sponzorů vykonají na Štědrý den na několika místech v Rehhofu a Laufamholzu ekumenické bohoslužby v 

zapůjčeném pojízdném vánočním automobilu, o jehož vnitřní výzdobu se postaraly děti z místní mateřské školky. A 

podařilo se téměř nemožné – do cca 40 minut vměstnat úvodní pozdrav, čtení vánočního evangelia, kázání, modlitba 

Páně Otčenáš a závěrečné požehnání. Během dalších dvaceti minut 

se totiž museli přesunout na další místo. O hudební doprovod se 

postarala mládežnická hudební skupina a dvě zpěvačky od sv. Otty. 

Tak jako u nás, i tam lidé nezpívali, měli roušky či respirátory.  

Povolená kapacita na náměstí před místním domovem 

pro seniory byla 200 osob a organizátoři bedlivě sledovali počty 

příchozích i dodržování na zemi vyznačených rozestupů 1,5 metru. 

Všem přítomným se nápad vánočního automobilu líbil  

a po ukončení ekumenické bohoslužby odměnili oba duchovní 

a mládežnickou hudební skupinu potleskem. Bohoslužebná sbírka 

se z hygienických důvodů nekonala. 

Pavel Hýbl 

 

 

TVOŘIVÁ DÍLNA A VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA PRO SENIORY V DIAKONII 
 

Již po několik roků se schází děti s maminkami 

na faře v Sobotíně, aby si zhotovily adventní věnce 

a vánoční dekorace. Z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace se dílna před Vánocemi 

konala vícekrát po skupinkách několika dětí. Setkání 

byla organizačně i časově náročnější, vše však 

vynahradila radost z šikovných rukou a tvůrčí fantazie 

dětí. Pod jejich rukama vznikaly originální adventní 

věnce, vánoční dekorace i netradiční vánoční ozdoby. 

Důležitou součástí dílny se letos stalo tvoření 

vánočních přáníček pro seniory do tří domů Diakonie 

Českobratrské církve evangelické v Sobotíně, aby je potěšily a oni se necítili v této těžké době tak osamoceni. 

Vytvořily jich více jak 100,  přáníčka předal v Diakonii o. Milan Palkovič.   

Dana Ponížilová  
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VZPOMÍNKA NA P. BENNA BENEŠE 

V úterý 1. prosince 2020 byl povolán k Pánu ve věku 82 let P. Benno 

Beneš SDB. Salesián, který v letech 1990 – 2000 spojil část svého života i s naší 

farností, v době, kdy v Šumperku působili salesiáni. Jako hlavní představený 

salesiánů Dona Boska v České republice – provinciál, zde občas pobýval, ať už 

na jakési „vizitaci“, nebo jako nezištná výpomoc zejména v období Vánoc a 

Velikonoc, kdy sloužíval bohoslužby v Šumperku, aby místní kněží mohli vyjet 

do okolních farností.  Díky znalosti němčiny celebroval i odpolední mše v 

německém jazyce. 

Pocházel z Oseka v západních Čechách, kde se mluvilo hodně německy. Maminka byla sudetská Němka. 

Zažil zde bolestný odsun mnoha svých kamarádů a spolužáků, a proto po celý svůj život usiloval o usmíření obou 

národů. Po revoluci zvlášť mládež nabádal k utváření osobních vztahů mezi Čechy a Němci, zdůrazňoval často, jak 

důležité je smíření a vzájemné odpuštění. Před pěti lety byl za zásluhy o porozumění mezi národy oceněn Zlatou 

holubicí míru. 

V Oseku se poprvé také setkal se salesiány, kteří přišli do zdejšího kláštera po vyhnání německých 

cisterciáků. Po r. 1948 vystudoval chemickou průmyslovku v Mostě a stále udržoval kontakty se salesiány. Rozhodl 

se, že vstoupí do tajného noviciátu. V osmašedesátém roce se aktivně účastnil pastorace mládeže v Praze. Na kněze 

byl tajně vysvěcen v roce 1970 v Polsku poznaňským arcibiskupem Antonínem Baraniakem. Jako novokněz se 

zapojil do skryté práce s mládeží. Po revoluci jako provinciál měl hlavní zásluhu na zřízení salesiánských misií 

v Bulharsku, v městech Kazanlak a Stará Zagora. 

Šumperk si otec Benno oblíbil, z fary se často ozýval jeho smích. Rád a vždy s úsměvem vítal příchozí, 

přebíral a předával vzkazy. Osobně se za ta léta znal s řadou farníků, mnozí už nejsou mezi námi. Pravidelně chodil 

navštěvovat a povzbuzovat terciářského dominikána Julka Vargu, některé farníky si pojmenoval po svém – například 

paní Severské, která se starala o květiny, říkal paní Ikebanová. Na některé farníky vzpomínal a nechal je pozdravovat 

ještě po desetiletích – třeba paní Aničku Novákovou. A snad si mnozí dnešní tátové vzpomenou, jak tehdy, coby 

ministranti, absolvovali pod jeho vedením náročný nácvik velikonočních obřadů. 

V Šumperku se v době, kdy sem P. Benno jezdil, konával každý druhý rok Mezinárodní hudební festival 

vokální duchovní hudby. Rád se ujímal moderování jednotlivých koncertů, díky své perfektní němčině navazoval 

často konverzace s účastníky zahraničních sborů. Když na konci společného závěrečného vystoupení zaznělo 

v podání všech účastníků Haydnovo Alleluja, P. Benno projevil velké nadšení a radost z toho, jak úžasná je to 

evangelizace. 

P. Benno Beneš měl rád Pána Boha i lidi a kdo jsme ho znali, nikdy na něho nezapomeneme. 

Marie Pátková 

  
SBÍRKA POTRAVIN OPĚT DOPADLA NAD OČEKÁVÁNÍ 

V sobotu 21. 11. 2020 proběhla celonárodní Sbírka potravin. Charita 

Šumperk měla přidělenu prodejnu Hypermarket Albert, kde jsme byli 

k dispozici od 8:00 do 13:00. Vzhledem k současné situaci jsme se museli obejít bez dobrovolníků. Potřebné 

obdarovalo několik desítek lidí, někteří neváhali a darovali plný koš. Každé, i té nejmenší pomoci, si v dnešní době 

nesmírně vážíme.   

Obdrželi jsme neuvěřitelných 548 kg potravin, což je pouze o 72 kg méně než loni, a 16 kg hygieny. Dostali 

jsme převážně těstoviny, rýži, luštěniny, olej a mléko, které dále přerozdělíme rodinám s dětmi, matkám 

samoživitelkám i jednotlivcům v nouzi. Všem dárcům moc děkujeme. 

Věra Ponížilová  
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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 PROBĚHLO, PROBÍHÁ A MŮŽE STÁLE PROBÍHAT 

 Online výuka anglického jazyka s Ing. Pavlem Rozsívalem ve dvou v zaběhlých kurzech 2x týdně. 

 Společná modlitba Novény k svatému Josefovi – zapojit se může každý doma, informace a text novény 

najdete na stránkách Centra pro rodinu v záložce Rodinné inspirace nebo volně na internetu. 

 Stále visí na webových stránkách Centra pro rodinu či  fcb stránkách Centra pro rodinu odkaz „Přikládáme 

do ohně v době adventu s manžely Smékalovými“. I když je video směřované na dobu adventu, svým 

obsahem je vhodný pro jakoukoliv dobu a můžeme ho manželským párům vřele doporučit ke zhlédnutí i nyní 

 Rodiče s dětmi ze šumperské farnosti a okolí společně připravili speciální vánoční dárek ve formě videa 

„Darujeme Radostnou zvěst“. I když vánoční svátky jsou už minulostí, toto video najdete stále na stránkách 

centra pro rodinu. Video sklidilo zasloužený ohlas, proto chceme, aby potěšilo i ty, kteří ho ještě nezhlédli.   

 Přes padesát andělů vyrobených dětmi a rodiči, kteří byli 

určeni pro klienty Domova důchodců v Šumperku, doputovali 

v pořádku na svá místa a zdobí pokoje babiček a dědečků. 

Děkujeme všem, kdo se do tvoření zapojili, a těšíme se na další 

spolupráci.  

 

NOVINKA  

Jaký byl váš otec?  Zašlete nám své svědectví… 

Nechali jsme se inspirovat vyhlášením Roku svatého Josefa a chtěli bychom vás povzbudit, abyste si 

společně v rodině připomněli vaše tatínky, kteří mnohdy stojí v jakémsi stínu svých „žen statečných“, které jsou více 

vidět jak v kostele, tak v samotných rodinách… 

Je (byl) váš otec obětavý? Poslušný Bohu? Milovaný? Tvořivý? Nerad se ukazoval na veřejnosti, ale měl 

velké srdce? Něco krásného udělal? Podobal se v něčem svatému Josefovi? Těmito otázkami se můžete inspirovat 

úplně všichni – děti, rodiny, dospělí, senioři a poslat nám o svém otci nějaké svědectví.  Formu tohoto svědectví 

necháme na vás – může to být dopis, jeho charakteristika, nějaký obrázek či koláž, jeho fotka či fotka něčeho, 

co s láskou vytvořil, výstřižky z novin (psalo-li se o něm někde), prezentace na počítači, krátké video, prostě cokoliv 

vás napadne.  

Uzávěrka příspěvků bude 28. února, abychom vaše příspěvky mohli zpracovat a do 19. března, kdy slavíme 

zasvěcený svátek svatého Josefa, je představit ostatním. 

 

Rok svatého Josefa 

Papež František počínaje 8. 12. 2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. „Milovaný otec, 

citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu…“  Těmito přívlastky charakterizuje 

papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde“ (v překladu „Otcovským srdcem“) zveřejněným 

u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve.  

Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným právě 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci 

blahoslavený papež Pius IX.  

Papež František ve své charakteristice svatého Josefa dále pokračuje:  „Svatý Josef je muž stojící mimo 

pozornost, diskrétní a skrytý člověk, v němž můžeme hledat přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Svatý 
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Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl 

na dějinách spásy. Svatý Josef vyjádřil své otcovství konkrétně, když učinil ze svého života službu, obětoval ho 

mysteriu vtělení, cele odevzdal sebe, svůj život a svoji práci, přetvořil svoje lidské povolání k rodinné lásce v 

nadlidskou oběť sebe, svého srdce a všech schopností, v lásku danou do služeb Mesiáše…“ 

 
A co Sedmikrásek, Kurz Respektovat a být respektován, Klubík Neposeda, tradiční Maškarní bál a spousta 

dalších programů, které bychom vám rádi v tomto období rádi nabídli? 

Protože v souvislosti s nařízeními vlády se opatření často mění a protože naše programy nemůžeme nabízet kvůli 

koronaviru ve formě, jak jsme zvyklí, prosíme, sledujte naše webové stránky či ohlášky v kostele. O nabídkách a 

případných změnách vás budeme včas informovat 

 

 

 

MÁME NOVÉ ZÁSTUPCE 

ZA MLÁDEŽ NAŠEHO DĚKANÁTU! 
 

Po více než třech letech našeho „zástupcování“ jsme se rozhodli, že je na čase předat štafetu a tato místa 

uvolnit někomu jinému. Rádi bychom zde poděkovali všem našim animátorům, kteří to s námi celou dobu vydrželi, 

našim kaplanům pro mládež, otci děkanovi, ostatním kněžím z děkanátu, našim rodičům. A nakonec všem dalším, 

kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli a podporovali nás. 

Naší novou zástupkyní pro mládež se stává Kačka Juránková a její asistentkou Maruška Schubertová. Jsme 

moc rádi, že se rozhodly po nás tuto službu převzít a přejeme jim hodně síly, radosti a nadšení. 

Jiřka Rusnáková a Honza Donoval 

A nyní alespoň krátce pro představení: 

Kačka Juránková – zástupkyně za mládež děkanátu 

Narodila se: 11. srpna 2003 

Bydliště:  Šumperk 

Studuje:  Gymnázium Šumperk, třetí ročník 

Sourozenci:  1 (Vašek) 

Záliby:   skaut (kam chodí už 11. rokem), výlety do hor, kreslení, malování, 

   jízda na kole, basketbal 

 

Maruška Schubertová – asistentka zástupkyně 

Narodila se: 21. října 2001 

Bydliště:   Nový Malín 

Studuje:   Gymnázium Šumperk, čtvrtý ročník 

Sourozenci:  1 (Anička) 

Záliby:   sportování, jídlo, vede spolčo v Novém Malíně 

Oblíbený citát:  „Když je Bůh s námi, kdo proti nám.“ (Římanům 8,31) 

 

 

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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NOVÝ APARTMÁN PRADĚD V ŘÍČKÁCH ČEKÁ NA SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY 

Náš nový dvoupokojový rekreační apartmán, který nabídne 

komfortní ubytovací zázemí zájemcům o zimní i letní pobyty ve 

známém středisku zimních sportů v Říčkách v Orlických horách, byl 

stavebně dokončen a vybaven nábytkem. 

Je situován ve druhém podlaží nového apartmánového domu 

postaveného v bezprostřední blízkosti moderního Wellness hotelu 

Říčky (www.hotelricky.cz) nabízejícího své služby hostům 

ubytovaným v celém rekreačním areálu, a to zejména stravování 

v prostorné restauraci, krytý bazén, saunu, masáže, atd. Především v letní sezóně hosté jistě využijí možnost posezení 

na balkóně našeho apartmánu s výhledem do krásné okolní přírody. 

Apartmán nabízí ubytování pro 2-4 osoby. V ložnici je k dispozici masivní dvoulůžko s polohovatelnými 

lamelovými rošty a kvalitními matracemi, dětská postýlka a velká šatní skříň, v obývací části kvalitní rozkládací 

pohovka nabízející plochu pro přespání o velikosti 160x200 cm.  

Kuchyň je vybavena nejen vším potřebným nádobím a 

náčiním, ale zejména kvalitními vestavnými spotřebiči – indukční 

varnou deskou, prostornou myčkou na nádobí, chladničkou a 

vestavnou horkovzdušnou i mikrovlnou troubou. Všechny spotřebiče 

jsou energeticky úsporné s velmi nízkou hladinou hluku. Rodiny 

s dětmi potěší polohovatelná dětská židlička k jídelnímu stolu. 

Standardem je vysokorychlostní internet a internetová 

televize s nabídkou více než 80 programů včetně TV Noe. Svůj 

plazmový televizor věnoval do apartmánu ochotně otec Slávek.  

Hygienické zázemí tvoří koupelna s prostorným sprchovým 

koutem, WC, umývadlem a topným tělesem – žebříkem na sušení ručníků a dalších věcí. Apartmán je vytápěn 

podlahovým topením prostřednictvím tepelného čerpadla. 

Tou nejlákavější aktuální pozvánkou k prožití zimní dovolené v Říčkách pro zdatné sjezdaře je ale určitě 

známá a „vyhlášená“ místní sjezdovka s parametry pro mezinárodní závody s čtyřsedadlovou lanovkou. Rodiny 

s dětmi jistě ocení mírné lyžařské terény např. v nedaleké Zdobnici. 

Doufejme, že epidemiologická situace umožní brzké otevření těchto a dalších středisek zimních sportů pro 

veřejnost k zimní rekreaci a využití volných ubytovacích kapacit včetně našeho nového apartmánu. Všichni jste 

srdečně zváni, odkazy pro rezervaci ubytování naleznete na webu šumperské farnosti. 

za ekonomickou radu šumperské farnosti Petr Suchomel  

http://www.hotelricky.cz/
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ZACHYCENO V SÍTI 

Redakce Tam&Tamu vám už mnoho let přináší pravidelná doporučení ze světa literatury. Nově bychom vám 

rádi nabídli v každém čísle také dva tipy na kulturní zážitky, které vám může zprostředkovat internet. Věříme, 

že s námi budete rádi objevovat cesty, které vedou k zajímavým počinům televizní, filmové, divadelní, rozhlasové 

a další umělecké tvorby, a že alespoň některé z těchto cest také nezaváháte prozkoumat.  

První doporučení bude směřovat do světa podcastů. Podcast si lze představit jako pravidelný rozhlasový 

pořad, který si ale poslechnete právě tehdy, kdy na něj máte čas a chuť. Místo toho, abyste pořad ladili v určitou 

hodinu a na jedné konkrétní stanici, můžete ve velkých databázích (kterým se zpravidla říká podcastové aplikace), 

vybírat z desítek a stovek různých takových pořadů a ze všech jejich dosud vydaných dílů.  

Abychom alespoň napoprvé zůstali v církevním prostředí, naše 

doporučení tentokrát směřuje k projektu Ecclesia podcast. Jeden z mála 

českých křesťanských podcastů se zaměřuje především na osobnosti 

katolické církve, ale nezůstává jen u nich. Hosty více než čtyřiceti dílů tak 

už byli třeba kněží Tomáš Petráček nebo Kamil Strak, osobnosti veřejného 

života jako ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková nebo herečka Andrea Růžičková, ale také třeba mluvčí prezidenta 

republiky Jiří Ovčáček. Autoři, připravující podcast ve svém volném čase, vedou rozhovory zásadně ve dvojici 

a počítají s posluchačem orientujícím se aspoň základně v církevním prostředí. Podcast občas působí mírně 

amatérsky, především kvůli horší kvalitě zvuku a velmi nevyrovnaným moderátorským schopnostem jednotlivých 

autorů, rozhodně ale nabízí celou řadu výjimečných hostů a odpovědi na otázky rezonující v katolické církvi. 

Poslouchat můžete na webových stránkách ecclesiapodcast.cz, v aplikacích Spotify, Apple Podcasts, Google 

Podcasts nebo na serveru YouTube.cz.  

Druhý náš tip naopak zamíří k internetové televizi Mall.tv. Při zadání této adresy do webového prohlížeče se 

dostanete k celé řadě českých seriálů a televizních pořadů, které jsou kdykoliv dostupné zdarma ke zhlédnutí. Marně 

byste ale mezi nimi hledali Arabelu nebo Nemocnici na kraji města (ty vám může nabídnout archiv vysílání České 

televize na ivysilani.cz). Mall.tv vytváří svoji vlastní originální českou tvorbu a daří se mu to velmi dobře. S jednou 

ze svých minisérií (seriál jen s několika málo díly) totiž na podzim 2020 dokonce vyhrál mezinárodní televizní cenu 

Emmy. Vítězem světoznámé a velmi prestižní ceny se stal seriál Marty is dead (Marty je mrtvý) přibližující skryté 

a nenápadné, přitom velmi výrazné nebezpečí, které pro děti a dospívající může představovat svět internetu. 

Na příběhu patnáctiletého Martina (alias Martyho), který zemře při dopravní nehodě, a jeho rodičů, kteří po synově 

smrti objevují jeho druhý virtuální život, seriál drsně, ale velmi poutavě a za pomoci detektivní zápletky otevírá krok 

po kroku svět, ve kterém útočníkem i obětí může být každý. Pokud by se Marty is dead stal seriálem povinným 

ke zhlédnutí pro všechny české teenagery, možná by toho pro jejich bezpečí udělal víc, než pravidelné školní 

přednášky o škodlivosti kouření a alkoholismu. Vidět by ho ale rozhodně měl úplně každý, kdo se pohybuje na 

internetu. 

Ondřej Havlíček  
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Milí kamarádi a přítelíčci, 

po vánočním odpočívání se ti starší z nás vrátí zase 

zpátky k učení, aby toho co nejvíce věděli, znali a uměli. 

Některé to baví hodně, některé míň, některé ani trochu… 

My si v lednu připomínáme svatého Tomáše Akvinského. 

To byl zrovna jeden z těch, které učení bavilo tak neskutečně moc, že se učil celý život. A učil nejen sebe, ale 

i ostatní. Vystřídal spoustu škol – v Neapoli, v Římě, v Paříži, v Boloni, v Kolíně, v Orvietu… Z toho, co se naučil, 

vytvořil pak další knížky a učebnice. Představte si, že jich stihl dát dohromady celých třicet! Patří proto k dalším 

chytrým, moudrým a vzdělaným chlapům, kterým říkáme učitelé církve. Má však ještě jednu přezdívku. Vylušti 

tajenku, a zjistíš jakou.  

Příjemné chvilky s Tamtamem!  

 

 

SNĚŽENKY PRO STARŠÍ 2021  

Ano, čtete správně. Neztrácíme naději a 

na Přístavu chystáme Sněženky pro starší (15 – 18 let) 

Přihlašování bude spuštěno 3. 1. 2021 v 17:00.  

Přihlašovat se můžete na stránkách www.pristav.ado.cz 

Také nabízíme SNĚŽENKY pro mladší (8-14let)  

na Arše (www.archa.ado.cz). 

Tak neváhejte a přihlaste se! 🙂 
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SVATÝ MIKULÁŠ PŘEDE DVEŘMI ŠKOLY 
 

Stejně tak setkání se 

sv. Mikulášem se nemohlo 

uskutečnit klasicky v kostele. 

V pondělí 7. 12. se objevil před 

sobotínskou školou čert, který se 

vší silou dobýval dovnitř, 

aby odnesl největší neposluchy 

a ostatním alespoň řádně 

pohrozil. Po chvíli „přilétl“ 

anděl, a tak se před zamčenými 

dveřmi školy odehrávala 

pantomima boje dobra se zlem. 

Dobro nakonec zvítězilo, čert 

byl přinucen podrobit se autoritě 

i neskonalé dobrotě sv. Mikuláše 

a s velkou nechutí přitáhnout 

před vchod školy koš plný 

pochoutek pro děti, které měly 

nosíky přilepené na sklech oken tříd a chodeb. Takto byla v té naší koronakrizi alespoň trochu připomenuta tradice 

sv. Mikuláše. Jen škoda, že nemohlo dojít k osobnímu setkání. 

Dana Ponížilová 

 

 

Drazí čtenáři, vítám vás v novém roce. Většinou jsem 

v lednovém čísle psal o pastoračním plánu na celý rok, co, kdy 

a kde…  Tentokrát ale plánovat skoro nejde. Říká se, že Bůh se 

směje, když lidé plánují, a letos to platí dvojnásobně. Víme ale určitě, že nebude děkanátní ples, nebude únorové 

setkání nemocných, nebude lednový ekumenický týden modliteb v tradiční formě. Ekumenické modlitební setkání 

šumperských kněží a kazatelů křesťanských církví, které chceme připravit, budete moci sledovat pouze na internetu. 

Odkaz na přenos tohoto setkání zveřejníme na internetových stránkách farností do půlky ledna. Samozřejmě na to 

budeme pamatovat také při mších svatých v rámci Týdne modlitby za jednotu křesťanů od 18. ledna.  

Určitě jste zaznamenali, že svatý otec František ohlásil Rok sv. Josefa a pak také Rok rodiny. Zatím o průběhu 

těchto pastoračních iniciativ papeže moc nevíme, určitě se jim ale budeme věnovat i v našem časopise. Jak je budeme 

prožívat v rámci diecéze, to se také teprve uvidí. V průběhu ledna máme setkání děkanů a na něm budeme společně 

přemýšlet, jak se do iniciativ papeže zapojíme u nás.  

Otec arcibiskup se po velmi těžkém průběhu nemoci Covid 19 před 

několika dny vrátil domů z nemocnice, je ale stále velmi slabý a má potíže 

s dýcháním. Děkuji všem, kdo se za něj modlili, ale prosím, pamatujte na něj 

i nadále.  

Jedno ale v novém roce můžeme dělat bez ohledu na dění kolem  

a bez velkého plánování. Modlit se. Na základě této myšlenky vzniklo moje 

novoroční přání, které jsem posílal známým a umístil na webu. Prostě 

modleme se! Za sebe navzájem, svět, farnost, naše rodiny… Avšak modlitba 

je především přebývání s Bohem, to potřebujeme jako vzduch. MÁME 

VELKÉHO BOHA! Kéž nás ON vede, ať se děje cokoliv.  

P. Slawomir  
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

KDYŽ LÉTAL S ANDĚLY 

Mnoho lidí sní o tom, aby mohli létat… Překonat tíži gravitace, která nás drží při zemi, vznést se do vzduchu 

a dostat se na vzdálená místa, jako by prostor neexistoval. Přemisťovat se jako ptáci, nebo dokonce rychleji než oni, 

rychlostí myšlenky. Dokázali jsme už sestrojit sofistikované stroje, které let ptáků napodobují, ale ke splnění tohoto 

mytického snu máme ještě daleko. 

Zdá se však, že někteří lidé už tento sen přece jen uskutečnili. Jedním z nich byl i otec Pio. Jeho blízcí tvrdili, 

že téměř vůbec nespal. Večer, když normální lidé po celodenní námaze uléhali, jemu začínal „nový“ pracovní den. 

Z toho, co víme, noční hodiny věnoval hojně modlitbě a „cestování“ po světě. 

Opravdu „cestoval“, přesně tak. Pomocí daru bilokace se dostával na nejrůznější místa ve světě, aby se 

setkával s lidmi, těšil je a povzbuzoval. Pojmem „bilokace“ se označuje jev, kdy je člověk přítomen na dvou 

rozdílných místech současně (i když jen na jednom z nich aktivně – pozn. red.). Je to něco, co je velmi těžké pochopit. 

Pro mnoho lidí je to cosi absurdního, patřícího pouze do světa fantazie. 

Samozřejmě, jde o zkušenost na hraně skutečnosti. Nemůžeme ji však odmítnout jen proto, že se vymyká 

našemu rozumu a zkušenostem. Bilokace otce Pia byly velmi časté a některé z nich jsou i dobře doložené. 

 

Vzácný dokument 

Mezi písemnostmi a doklady, které jsem použil při psaní této knihy, se nachází jeden velice vzácný 

dokument. Jde o asi dvacet stran linkovaného papíru, který zachycuje svědectví Angela Battistiho. Dal mi ho ještě 

před svým odchodem na věčnost. 

Již zmíněný Angelo Battisti byl dobrým přítelem otce Pia. Se stigmatizovaným kapucínem se seznámil v roce 

1940, stal se též jeho duchovním synem. Do San Giovanni Rotondo jezdil častokrát a pokaždé měl možnost s otcem 

mluvit a ministrovat mu při mši svaté, což bylo vzácné privilegium. 

Po otevření nemocnice Casa Sollievo v roce 1957 otec Pio povolal Battistiho, aby pro něj spravoval celý 

komplex. Jejich setkání pak byla ještě častější, Battisti zprostředkovával kontakt mezi otcem a jeho velkým dílem. 

Spravoval též velké množství finančních příspěvků, které přicházely ze všech částí světa, a věrně uskutečňoval 

otcovy touhy a plány. Věděl tedy, co si otec Pio myslel, co si přál a o čem snil. 

Díky svému privilegovanému postavení měl možnost poznat největší tajemství otce Pia. Často ho 

navštěvoval v jeho cele a trávil s ním i celé hodiny. Mohl ho „špehovat“, když se modlil, když si povídal s lidmi, 

kteří nebyli vidět, když se rozhodoval. Tím pádem mohl zblízka „ohodnotit“ velikost světcových charismat. 

Angelo Battisti byl člověk prostý a dobrý, ale též dost zvědavý. Někdy otci Piovi kladl otázky, které se mohly 

zdát málo diskrétní, byly však ovocem jeho touhy po poznání a možná i touhy moci podat svědectví o tajemství, do 

něhož byl vtažen. Otec Pio mu často odpovídal a poskytoval překvapivé informace, které naznačují, v jak pro nás 

neznámém světě se pohyboval. 

Battisti si byl vědom důležitosti toho, co mu otec v rozhovorech prozradil, a tyto důvěrné informace až 

úzkostlivě střežil. Čas od času něco z nich sdělil své manželce nebo někomu z nejbližších. Když si však uvědomil, 

že se jeho pozemský život chýlí ke konci, pocítil potřebu někomu předat své poznatky, aby nezapadly. 

V té době jsem psal svou první knihu o otci Piovi a vyhledal jsem právě Battistiho, protože jsem věděl, jak 

vzácný je to svědek. Setkání se z různých příčin stále odkládalo, takže v jisté chvíli jsem se už vzdal naděje, že k němu 

dojde. Po několika měsících mi však Battisti zatelefonoval a požádal mě, abych za ním co nejdřív přijel do Říma, 

že se mnou musí mluvit. Rozjel jsem se za ním. Dlouho jsme si povídali, a když jsem byl na odchodu, předal mi 

tlustou obálku: „Tady je všechno, co jsem chtěl a musel vyslovit.“ 

V obálce jsem našel výjimečné dokumenty a především důsledný přepis odpovědí otce Pia na otázky, s nimiž 

se na něj Battisti obracel. Týkaly se mnohých tajemství jeho existence. 

 

  

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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„Odpočívám sedm hodin v roce“ 

Některé z těchto odpovědí se týkají jevu bilokace a mají neocenitelný význam, protože vypovídají o tom, 

co otec Pio věděl o tomto jedinečném jevu, jehož byl protagonistou, a co si o něm myslel. Battisti například zapsal: 

„Jednou večer mi otec řekl: ‚Měl by sis jít odpočinout, jsi unavený.‘ 

Pohlédl jsem na něj a viděl jsem na jeho tváři větší utrpení než obvykle. Proto jsem mu odpověděl: 

‚Odpočívejte také vy, otče, protože vás moc potřebujeme.‘ 

Odvětil: ‚Mně nyní začíná další den. Odpočívám nanejvýš šest, sedm hodin v roce.‘ 

Ta slova mě překvapila. ‚Otče, asi chcete říct šest, sedm hodin za noc.‘ 

Pohlédl mi zpříma do očí a řekl: ‚Říkám ti, že za rok. Nerozuměl jsi mi snad?‘ 

Jeho ‚nový‘ den začínal bilokací. Vydával se tam, kam ho volal Pán. Zeptal jsem se: ‚Otče, když bilokujete, 

víte přesně, kam jdete, ke komu a proč?‘ 

‚Samozřejmě, že to vím.‘ 

‚A mohl bych vás doprovodit jako pomocník?‘ 

‚Ne, synu. Musím chodit sám. Někdy mě provází svatý František nebo svatý Antonín z Padovy.‘ 

‚Ale otče, tuhle večer jsem byl s Enricem u vás, když jste uléhal do postele, a hned jste usnul.‘ 

‚To jsem udělal proto, abych vás nemusel vyhodit. Když jste mě viděli spát, odešli jste sami a já jsem se 

mohl věnovat svým povinnostem.‘“ 

Neuvěřitelný úryvek rozhovoru! Je zachycen velmi prostě, ale zároveň poodhaluje závoj jednoho 

z nejvýjimečnějších a nejkomplexnějších mystických jevů ze života otce Pia, jeho cestování díky daru bilokace. Jak 

jsem již uvedl, „bilokace“ označuje stav člověka, který se nachází současně na dvou rozdílných místech. Tento pojem 

použila jako první katolická hagiografie pro četné případy „cest mimo tělo“, které se vyskytovaly v životě světců a 

mystiků. Teolog Royo Marín napsal: „Je to jeden z nejpřekvapivějších a z nejobtížněji vysvětlitelných mystických 

jevů, nechceme-li jej nazvat rovnou zázrakem.“ Tento fenomén studovali i vědci jako Cesare Lombroso, Gabriel 

Delanne, Enrico Durville či doktor Mattiesen. 

Není to tak dávno, co si bilokaci přivlastnila i parapsychologie. Parapsychologové se zajímají o celou řadu 

komplexních jevů, které se bilokaci podobají a projevují se různými způsoby. Používají pojmy jako „extrasomatická 

zkušenost“, „mimotělní zážitky“, „astrální projekce“ atd. To vše však nemá téměř nic společného s případy klasické 

bilokace, zdokumentovanými katolickou hagiografií. 

 

Svatý Antonín a svatý František Xaverský 

Nejznámější jsou případy bilokace, které se týkají svatého Antonína z Padovy. Na Zelený čtvrtek roku 1226 

světec sloužil mši v katedrále v Saint-Pierre-du-Queyroix u města Limoges. Vzpomněl si však, že na stejnou dobu 

slíbil bratřím, že se s nimi bude modlit v klášteře. Věřící, kteří byli v katedrále na mši, viděli, že světec zůstal 

po několik minut nehybný, a ve stejnou chvíli ho viděli bratři v klášteře, vzdáleném od katedrály několik kilometrů, 

jak vešel do kaple, přišel k oltáři, poklekl, setrval chvíli v tiché modlitbě a pak jim opět zmizel z očí. 

Při jiné příležitosti světec kázal v jednom španělském kostele, náhle se zastavil a upadl do transu. Probral se 

asi za hodinu a užaslým věřícím vysvětil, že musel být v Padově, aby svědčil u soudu ve prospěch svého otce, který 

čelil vážnému obvinění. 

Když byl svatý Alfons Maria z Liguori biskupem v Sant´Agata de´ Goti, díky daru bilokace navštívil Řím, 

aby byl u umírajícího papeže Klementa XIV. a mohl se účastnit jeho pohřbu. Jeho spolubratři v Sant´Agata ho viděli 

celé dva dny sedět nehybně v křesle jako sochu, v Římě ho však viděli, jak těší umírajícího papeže. 

Svatý František Xaverský, velký jezuitský misionář, který přinesl evangelium na východ, bilokoval během 

cesty z Japonska do Číny. Loď, kterou se plavil, zasáhla strašná bouře. Nějakým tajemným způsobem se dozvěděl, 

že se uprostřed bouře nachází také člun s jeho patnácti spolubratry. Loď se zmítala ve vlnobití a on jim přispěchal 

na pomoc. Všem patnácti řeholníkům, kteří již ztráceli naději na přežití, se náhle zjevil ve vlnách spolubratr František, 

chopil se kormidla a zavedl loď do přístavu. Ve stejnou dobu ale viděli jezuitu námořníci i pasažéři lodi, na které 

sám cestoval. 

Jsou to až neuvěřitelná vyprávění a zdravý selský rozum je raději řadí mezi legendy. V životě světců a 

velkých mystiků se však vyskytují často, mnohdy i dobře zdokumentované. 



 
 

Tam&Tam – číslo 1, ročník 12, leden 2021  strana 19 

 

Život otce Pia je plný těchto fantastických dobrodružství. Zdá se, že pro něj neplatila omezení prostoru. 

Pohyboval se z jedné části světa na druhou s nepředstavitelnou lehkostí, jako anděl, víla nebo myšlenka. 

„Fenomén bilokací otce Pia byl důkladně zdokumentovaný,“ vyprávěl mi jednou Domenico Mondrone, 

jezuita a životopisec stigmatizovaného kapucína. Otec Mondrone byl velmi vzdělaný a rozvážný muž. Napsal třicet 

knih a více než padesát let byl jedním z klíčových přispěvatelů renomovaného jezuitského časopisu Civiltá cattolica.  

„Podle odborníků na mystiku,“ vysvětloval mi Domenico Mondrone, „dar bilokace (přítomnost jedné osoby 

ve stejný čas na dvou rozdílných místech) se odlišuje od daru ‚hybnosti‘, což znamená téměř okamžitý přesun člověka 

z jednoho místa na druhé. V životě otce Pia došlo k ‚hybnosti‘ pouze jednou, ale bilokací bylo mnoho. 

Pro dar bilokace neexistuje racionální vysvětlení. Zjevně se lidský duch oddělí od těla a přesouvá se na jiné 

místo, ale nevíme, jak se to děje. Když duch ‚cestuje‘ jinam, tělo na původním místě zůstává nehybné, strnulé. Otec 

Pio někdy náhle přerušil rozhovor a jakoby usnul. Předpokládá se, že v těchto chvílích bilokoval.“ 

Maria Pompilio, jedna z duchovních dcer otce Pia, nashromáždila vzácná svědectví týkající se tohoto jevu. 

Její bratr Nicola jednou večer usnul, když se modlil. Najednou ho někdo mírně udeřil na pravou tvář, přičemž měl 

pocit, že na jeho ruce zahlédl poloviční rukavici. Okamžitě si vzpomněl na otce Pia. Den poté se ho zeptal, jestli to 

byl on, kdo mu dal ten políček. „Tak se nejlíp zažene klimbání, když se chce člověk modlit,“ odpověděl mu otec 

s úsměvem. 

 

„Díky, že jste mě zachránil!“ 

Při jiné příležitosti se Maria Pompilio nacházela v sakristii, kde si zrovna otec Pio po mši svaté svlékal ornát. 

Vešel nějaký muž, pohlédl na otce Pia a prohlásil: „Ano, to je on, nepletu se.“ Přišel blíž, padl na kolena a v pláči 

opakoval: „Otče, děkuji vám, že jste mě zachránil.“ 

Ten pán potom Marii řekl: „Byl jsem za války kapitánem pěchoty. Jednou zrovna na bojišti probíhala strašná 

palba, když se objevil poblíž bledý kněz s výraznýma očima. Neměl uniformu vojenského kaplana, jen prostou kutnu. 

Zavolal na mě a řekl mi: ‚Pane kapitáne, jděte odtamtud pryč, pojďte rychle sem ke mně.‘ Ještě než jsem k němu 

doběhl, na místě, kde jsem předtím stál, vybuchl granát a zůstal po něm kráter. Otočil jsem se k mnichovi, ale už tam 

nebyl.“ 

Otec Michelangelo Bellini zase vyprávěl: „V listopadu 1918, když jsem byl ještě na studiích, napsal jsem 

otci Piovi dopis, v němž jsem ho prosil o modlitbu za mého umírajícího dědečka. Bylo mu přes osmdesát let. Byl mi 

téměř otcem, měl jsem ho velmi rád. Prosil jsem, aby se dědeček dožil alespoň mého kněžského svěcení. O pár dní 

později jsem přišel k jeho lůžku a našel jsem ho v kómatu. Myslel jsem, že v noci zemře. Ale ráno se jeho stav 

neuvěřitelně zlepšil. Řekl mi, že se mu zdálo o nějakém řeholníkovi, který mu přinesl deset let života. Skutečně pak 

žil ještě dalších deset let.“ 

Kardinálové Pietro Gasparri a Augusto Sili pobývali jednoho dne v Římě v domě hraběnky Virginie Salvucci, 

vdovy po panu Silim, příbuzném kardinála, kde se chystali vysvětit rodinnou kapli. Přišla tam i jedna řeholní sestra 

a přinesla malou relikvii Svatého kříže. Vypověděla, že ji v noci navštívil otec Pio, vešel do její cely a odevzdal jí 

tento relikviář s pokynem, aby jej druhého dne odnesla do domu baronky Salvucci. Přítomnost relikviáře oba 

kardinály přesvědčila, že nejde o výmysl. O několik dní později odcestovala baronka do San Giovanni Rotondo, 

aby měla v té záležitosti jasno. Otec Pio potvrdil, že osobně předal vzácnou relikvii té řeholní sestře v Římě. 
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