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Píše se rok 2022… Ano, musíme si zvyknout 

na novou kombinaci čísel, ale to je to nejjednodušší. 

Náročnější je si uvědomit, že obsah tohoto nového 

času musíme ve velké míře „napsat“ sami. Ano, 

je toho spousta, co na nás nezávisí, co přichází zvenku, 

na co nemáme vliv. Jestli přijde další verze omikronu 

či někde vypukne sopka… to opravdu stěží ovlivníme. 

Velká část dění ale je v našich rukou. Vědí o tom třeba 

obchodníci. Právě v tomto okamžiku mi přistála 

na mobilu reklama s nadpisem: „Přivítejte Nový rok 

jak se patří, zasloužili jste si nový televizor!“ Tuší, 

že je tu příležitost vylepšit zisky. Tušíme ale my,  

že je tu příležitost něco napsat znova? Čekají na to 

naše vztahy doma či v zaměstnání, ale čeká na to i náš 

vztah k Bohu. Je toho dost, co lze v novém roce začít 

jinak, nově, s větším nasazením, s větší láskou.  

Co nám navrhuje Svatý otec? Říká: „Co jsme 

povoláni nalézt na začátku roku? Bylo by krásné 

nalézt pro někoho čas. Čas je bohatstvím, které všichni 

máme, ale na které žárlíme, protože je chceme užívat 

jenom pro sebe. Je třeba žádat o milost nalézat čas 

pro Boha a pro bližního: pro osamoceného, trpícího 

a pro toho, kdo potřebuje naslouchání a péči. Pokud 

najdeme čas, který dáme, užasneme a budeme 

šťastní…“  

Je toho ale rozhodně víc, co můžeme nalézt 

na začátku roku jako svůj úkol. Jen musíme být 

vynalézaví a vnímaví. Papež Benedikt XVI. jednou 

řekl: „Budeme-li Pána lépe poslouchat, potom 

pochopíme, že Ježíš od každého nevyžaduje totéž. 

Každý má svůj osobní úkol a způsob následování, který 

mu Pán připravil.“  

Společné pro všechny je však jedno: musíme 

„psát“ tu novou kapitolu života pod vedením Ducha, 

nějak „inspirovaní“ svou vírou a láskou k Bohu. 

Ať uděláme cokoliv, musí být z toho „cítit“, že jsme 

křesťané. Můžeme se věnovat spoustě obyčejným a 

naprosto „světským“ věcem. Ale mezi řádky by mělo 

být pozorovatelné naše zanícení pro Boha a jeho 

evangelium. Křesťan je normální! Křesťan není 

náboženský podivín, který chodí s hlavou v oblacích, 

odtržený od života, odsuzující všechno, co nepasuje 

do jeho představ o světě. Je to strašně důležité! 

Křesťan je normální! Být věřícím je ale také normální. 

Sladit svou víru se vším, co život přináší, tak, 

aby přitahovala, byla oslovující, nenásilná, ale krásná 

a viditelná – to je úkol pro všechny křesťany na prahu 

nového roku. Úkol pro nás. Kéž se nám všem daří být 

takto „krásně věřícími lidmi“. A přitom ať jsme 

normální! 

Kéž kapitola našeho života s názvem 2022 je 

čtením povznášejícím a obohacujícím duši všech, kdo 

se do ní začtou.    

P. Slawomir 

  

1. leden Slavnost Matky Boží, Panny Marie  

2. leden 2. neděle po narození Páně 

3. leden Nejsvětějšího jména Ježíš 

6. leden slavnost Zjevení Páně 

7. leden sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 

9. leden svátek Křtu Páně 

 liturgické mezidobí 

13. leden sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

15. leden sobotní památka Panny Marie 

16. leden 2. neděle v mezidobí 

17. leden památka sv. Antonína, opata 

18. leden památka Panny Marie,  

 Matky jednoty křesťanů 

18.-25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. 

20. ledna sv. Fabiána, papeže a mučedníka 

21. leden památka sv. Anežky Římské,  

 panny a mučednice 

22. ledna sv. Vincence, jáhna a mučedníka 

23. leden 3. neděle v mezidobí,  

 neděle Božího slova 

24. leden památka sv. Františka Saleského, 

biskupa a učitele církve 

25. leden svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. leden památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

27. ledna sv. Anděly Mericiové, panny 

28. leden památka sv. Tomáše Akvinského, 

kněze a učitele církve 

29. leden sobotní památka Panny Marie 

30. leden 4. neděle v mezidobí 

31. leden památka sv. Jana Boska, kněze 
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JONÁŠ: PROROK PROTI SVÉ VŮLI 

 
Otevíráme jednu z nejznámějších knih Starého zákona. V pouhých 48 verších se odehrává silný příběh, který oslovuje 

čtenáře i dnes. Příběh proroka Jonáše se stal inspirací pro mnohé křesťanské umělce, kteří znázorňují silné výjevy 

z jeho života. Pojďme tedy nahlédnout do moudrosti a poselství této významné knihy.  

POSLÁN K NEPŘÁTELŮM 

Příběh knihy Jonáš se odehrává v 1. pol. 8. st. př. Kr. Izrael je rozdělen na severní a jižní království. Severní 

království je sužováno mocnou asyrskou říší, která nemilosrdně drtí své nepřátele. Na začátku 8. století nastává mírný 

úpadek této velmoci. Útoky Aramejců a Urartů, hladomor a slabí panovníci, to vše zapříčinilo oslabení a částečné 

rozdrobení asyrské říše. A právě v této době se odehrává příběh proroka Jonáše, který je poslán do Ninive, jež dříve 

sloužilo jako hlavní město asyrské říše. Na Jonášově příběhu je tedy zvláštní, že Jonáš je poslán nikoli k Izraelitům, 

ale k Asyřanům, tedy k úhlavním nepřátelům vlastního národa. Právě jim má hlásat výzvy k pokání, a nakonec i Boží 

odpuštění. Celá situace je o to pikantnější, když si uvědomíme, že v roce 722 př. Kr. bylo severní království dobyto 

právě Asyřany. 

KDO JE JONÁŠ?  

O proroku Jonášovi nám mimo tuto knihu mluví ještě 2. královská (2 Kr 14,25). Z ní se dovídáme, že Jonáš, 

syn Amitajův, pocházel z Gát-Cheferu, tedy ze severního království. Jeho působení je datováno do doby vlády krále 

Jerobeáma II., který panoval v letech 787-747 př. Kr. Více informací o Jonášovi nevíme. Také není jasné, zda je 

Jonáš i autorem této biblické knihy, nebo je pouze jejím hlavním hrdinou, podle kterého je má kniha svůj název.  

PROROK NARUBY 

V Bibli máme mnoho různých proroků, každý má originální příběh a poselství. Jonášův příběh je ale zcela 

originální. Na začátku je podobně jako ostatní proroci i on povolám Bohem. Nicméně místo aby byl poslán 

k Izraelitům, je poslán k pohanům – do Ninive. Možná i proto, oproti jiným prorokům, nepřijímá toto Hospodinovo 

povolání, ale snaží se utéct do Taršíše. Taršíš leží zcela opačným směrem než Ninive a je symbolem velmi vzdáleného 

místa na konci světa. Jonáš tedy nastupuje na loď a prchá. V následujícím popisu bouře, kterou sesílá Bůh, Jonáš 

jako jediný nevolá k Hospodinu o záchranu, ale spí v podpalubí. Všechny tyto momenty nám ukazují Jonášovu touhu 

ignorovat Boží volání ve svém životě. Jeho skrývání se má však dopad na jeho okolí a nakonec se stává pro druhé 

přítěží, a je tedy třeba se ho zbavit.  

 

Citáty:  

„Vezměte mě a uvrhněte do moře, a moře vás nechá na pokoji. Vím, že vás tahle veliká bouře 

přepadla kvůli mně“ (Jon 1,12) 

„Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal.“ (Jon 2,8) 

„Co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása! (Jon 2,10) 

 

JONÁŠ V BŘIŠE VELRYBY 

Jonáš pohlcen velkou rybou, která jej po třech dnech vyvrhne na souš, je nejvíce symbolickým výjevem celé 

knihy. Uvnitř ryby se Jonáš modlí krásnou modlitbu, která je někdy nazývána Jonášův žalm. Všimněme si při četbě 

knihy, že celou situaci má Bůh pod kontrolou, vše se děje na Jeho rozkaz. Již nejstarší církevní otcové spatřují 

v Jonášově třídenním pobytu v útrobách ryby symbolický předobraz Ježíšovy smrti a následného vzkříšení třetí den. 

Nicméně se lze dívat na tyto tři dny také jako na Jonášovu osobní konverzi. Tedy chvíli, kdy si uvědomí, že skrývat 

se před Hospodinem nemá smysl a že je to právě Hospodin, který člověka vysvobozuje a zachraňuje. Z hlubin vod 

vychází Jonáš jako člověk věřící, který přijímá Boží povolání. Příběh pokračuje Jonášovým působením v Ninive.  
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JAK ČÍST TUTO KNIHU?  

Na knize Jonáš si můžeme 

ukázat různé přístupy k četbě 

biblického textu. Již církevní 

otcové rozlišovali různé smysly 

Písma. Nejprve tu máme význam 

literární. Tímto způsobem 

bychom četli knihu Jonáš jako 

příběh, který se skutečně stal, jako 

historickou událost. Nicméně 

můžeme číst knihu Jonáš také 

alegoricky. Například můžeme 

vnímat Jonáše jako alegorii 

pro celý izraelský národ. 

Alegorickou četba by potom 

vypadala takto: Izrael Hospodina 

neposlechl, utíkal od něj pryč, proto ho Bůh svrhl do zajetí nepřátel (neboli babylonského exilu), ze kterého byl 

po nějakém čase vysvobozen. Tento alegorický smysl se u knihy Jonáš velmi prosazoval ve starověku a také 

v rabínské tradici. Také můžeme vnímat knihu Jonáš jako podobenství či midraš. Nezáleží tedy na historicitě událostí, 

ale spíše na poučení, které z příběhu plyne. Podobně jako vnímáme třeba podobenství o marnotratném synu, nebo 

milosrdném Samaritánovi. Nakonec můžeme také číst celou knihu jako tzv. teologickou fabulaci. Skrze fiktivní 

příběh nám chce autor představit jednu zásadní myšlenku. Ať už čteme a uvažujeme nad knihou Jonáš jakkoli, 

zjistíme, že obsahuje mnoho poučení. 

BOŽÍ LÁSKA VÍTĚZÍ  

V knize můžeme najít několik stěžejních témat. Nejprve je to důraz na Boží svrchovanost a akci. Bůh má celou situaci 

stále pod kontrolou. Je to Bůh, kdo povolává Jonáše, kdo sesílá bouři, kdo posílá velkou rybu, kdo vysvobozuje 

Jonáše, kdo se slitovává i nad pohany, kdo uklidňuje Jonášův hněv. Vidíme, že Bůh koná a nestojí vůbec stranou. 

Dalším tématem je nevíra Jonáše a víra pohanů. Modlí se již námořníci na lodi, poté se obracejí Asyřané. Vidíme, 

že obrácení Izraelity Jonáše je těžší než pohanů. Nakonec nám kniha mluví o Božím milosrdenství. Bůh nabízí druhou 

šanci Jonášovi, ale také skutečnou záchranu pohanům.   
Jan Berka 



 
 

Tam&Tam – číslo 1, ročník 13, leden 2022  strana 5 

 

ANTONÍN BASLER 

 
 

Naposledy se čtenáři časopisu TamTam mohli začíst 

do rozhovoru s otcem biskupem Baslerem na podzim roku 

2017. Tehdy do šumperské farnosti zavítal coby nově 

jmenovaný pomocný biskup při příležitosti udělení 

svátosti biřmování. Nyní jeho návštěva měla spíše 

pracovní ráz, ale i přesto si našel chvilku, abychom se ho 

mohli zeptat jak na účel jeho návštěvy, tak na obyčejné 

věci, třeba jak bude prožívat blížící se Vánoce či jak prožil 

nedávné setkání se Svatým otcem. 

 

Otče biskupe, jak se vám po těch čtyřech letech, 

co jsme spolu vedli rozhovor, vede? 

Na takovou otázku vždycky rád odpovídám – stále lépe, 

a když vidím Vás, tak ještě lépe. 

Není to úplně obvyklé, že by Šumperk navštívil 

biskup… 

Moc všechny zdravím. Do Šumperka jsem přijel hlavně 

kvůli vizitaci. Tak jak je povinností děkana, aby vizitoval 

farnosti nebo potažmo kněze, kteří spravují farnosti jeho 

děkanátu, aby bylo všechno podle toho, jak to požaduje 

kodex kanonického práva, i podle toho, jakou má představu otec arcibiskup, tak mou povinností je vizitovat děkany. 

Pan děkan nebude kontrolovat sám sebe… 

Jako pomocný biskup vizituji s pověřením pana arcibiskupa všech 21 děkanů naší diecéze. Jistým způsobem se takto 

nastavuje nějaké měřítko, kterým by měli následně páni děkani vizitovat svoje kněze. 

Nejde pouze o kontrolu, ale vizitace obsahuje i společnou modlitbu, přátelský rozhovor. Jde o upevňování lidských 

vztahů mezi vedením diecéze a jednotlivými děkany a přes ně i s kněžími. 

V jakém časovém úseku musíte stihnout vizitaci všech 21 děkanů?   

Na vizitaci všech děkanů mám určený celý rok, vždy podle vzájemné domluvy. 

Jak dlouho se věnujete jedné vizitaci? 

V podstatě strávím s jednotlivými děkany celý den. Začínáme v devět hodin ráno, do té doby musím dojet 

z Olomouce do všech koutů diecéze – od Svitav až po Veselí nad Moravou, Šumpersko, Zábřežsko… S vizitací 

končíme odpoledne. 

Jakou má vizitace strukturu? Čeho si všímáte a na co se zaměřujete?  

Podobně jako kněží, vyplňují i děkani vizitační protokol, kde jsou obsaženy věci, které je třeba vidět, zmínit, vyplnit. 

Poslední rok přišel pan arcibiskup s dalším požadavkem. Dá se říct, že administrativní věci jsou už vyladěné, 

nastavené, ale setkáváme se nyní navíc se starosty děkanských měst, řediteli škol, charit, institucí, co jsou ve městě. 

Tak, jak to bývávalo dříve, před dobou komunismu, že děti ze škol byly svolány do kostela, a pan biskup je přezkoušel 

a tak. 😊 

U nás je to jednoduché, protože náš pan starosta chodí do kostela. Jsou starostové vstřícní i jinde? 

Ti, s kterými jsem se zatím setkal, byli velmi potěšeni, že za nimi přišel biskup. 
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Co s nimi řešíte? 

Vždycky by mi pan děkan měl předem říct, jaké jsou vztahy s místní radnicí, o čem by bylo dobře třeba promluvit 

a tak. Většinou – zatím jsem starostů navštívil pět – byla setkání velmi vstřícná a starostové byli potěšeni a kvitovali, 

že spolupráce s farností je dobrá – výjimkou nebyl ani Šumperk. 

Dokonce jste navštívili školu v sousedství – 

na Hanácké… 

To bylo pro mě velmi zajímavé. Syn mých 

kamarádů z mládí je autista, tak mě velmi 

zajímalo, jak to vypadá v takové škole. Setkali 

jsme se i s těmi dětmi a navštívili jsme dvě 

třídy. Ještě nikdy jsem neměl příležitost 

takovou školu navštívit.  

Zaměřujete se i při vizitaci i na jednotlivé 

kněze děkanátu? 

Ne, kněze vizituje pan děkan a on o nich 

podává zprávu.  

A jak Šumperk dopadl při vizitaci?  

Znáte otce Slávka, který je upřímný a zbožný kněz a dělá vše, co je v jeho silách pro Pána Boha a pro lidi. Určitě je 

vedení diecéze velmi spokojeno s prací zdejšího pana děkana.  

Vrátím se ještě jednou k první otázce.  Jak byste zhodnotil uplynulé období? 

Jak jste se na začátku ptala, jak se mi daří, odpověděl jsem, že stále lépe, a opravdu to odpovídá pravdě. Není to 

fráze. Člověk se sice vzdaluje od farářského života, kdy byl zvyklý na jednu farnost. Některé farníky, se kterými 

jsem byl u svatého Michala 18 let v kontaktu, jsem křtil a poté třeba i sezdával.  

Teď jako biskup stále více – už to bude 4 a půl roku – poznávám diecézi, mnoho skvělých lidí. Já je více poznávám, 

oni znají více mě, řekl bych, že se mi služba biskupa stále více zamlouvá. Takové ty začátky, kdy se člověk teprve 

učí, co a jak, jsou už snad za mnou. Jsem velmi vděčný Pánu Bohu, že mohu tuto službu konat a opravdu se cítím 

stále lépe. 

Možná by čtenáře zajímalo, co všechno biskup – potažmo konkrétně Vy – má na starosti?   

Pan arcibiskup má na starosti celou diecézi, a určité své povinnosti deleguje na své dva pomocné biskupy. Budu 

mluvit o tom, co je delegováno mě. To jsou vizitace děkanů, určitá péče o katechumeny, o scholy, o řeholníky – 

navštěvuji i řeholní komunity, kde je třeba něco řešit ve vztahu k arcibiskupství. Jsem zároveň kancléřem 

arcibiskupského úřadu – kurie. Pode mě spadá několik oddělení na kurii, každý měsíc vytvářím diecézní oběžník – 

Acta kurie. A vždy se objeví i něco nového – jezdíme o víkendech po farnostech na slavnostní bohoslužby, biřmování, 

žehnání různých kostelů, vitráží, oltářů.  Najezdím za rok 30 000 km po diecézi, jako farář jsem najezdil 10 000 km. 

Jezdíváte rád autem? 

Jezdím velmi rád, řídím si sám, vždy se pomodlím růženec, když je cesta delší stihnu jich i několik. Vůbec se 

nezlobím, když musím někde čekat, klidně pokračuji v růženci.  

Už mnoho let se snažím hledat a naplňovat Boží vůli v přítomném okamžiku. Když vím, že něco je pro mě Boží vůle, 

vím, že právě naplňováním Boží vůle s láskou odpovídám na Boží lásku. 

Samozřejmě, stále mohu říct, že mě baví fotografování, zachycení té krásy, kterou kolem sebe vidím. Líbí se mi 

pozorovat hvězdnou oblohu (ale jen očima), je na to velmi hezká aplikace, která se jmenuje Stelarium. 

Stejně tak se snažím naslouchat lidem, hledat řešení jejich problémů, pokud je to v mých silách. Všechno se snažím 

dělat jako plnění Boží vůle. Pak to získává tu hodnotu a mohu si v každé chvíli říct: „Pro tebe, Ježíši.“  
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Chcete něco říct k současné covidové situaci? 

Tak jako před časem bylo třeba, abych vydal jménem biskupské konference prohlášení ohledně výroby vakcín, co se 

týká bioetiky, které visí na stránkách církev.cz, tak velmi lituji toho, že mnoho lidí podléhá konspiračním teoriím a 

odmítá očkováni, ačkoliv k tomu vydal pan arcibiskup jasné prohlášení. Samozřejmě ve svobodě, ale z lásky druhým, 

když už ne kvůli sobě, by měl člověk očkování přijmout. Plně stojím za stanoviskem otce arcibiskupa.  

V době, kdy si čtenáři budou náš rozhovor číst, bude už po vánočních svátcích. I přesto je bude určitě zajímat, 

jak slavíte Vánoce Vy?  

Od dob kněžských neslavím Vánoce v rodině přirozené. Co jsem v Olomouci, a to už je 21 let, slavíme štědrovečerní 

večeři ve společenství deseti až patnácti kněží společně s panem arcibiskupem. V 17.00 míváme setkání v kapli 

na arcibiskupství, kde se pomodlíme večerní chvály, a pak jdeme na společnou večeři. Tak to bude i letos. Před tím, 

v 15.00, budu sloužit mši svatou pro rodiny v kostele svaté Kateřiny v Olomouci. Dříve tato mše pro rodiny bývávala 

v kostele sv.  Michala. Zde ale stále ještě probíhá restaurování lavic. Na půlnoční budu s panem arcibiskupem sloužit 

mši v katedrále v 21.00. A silvestrovskou půlnoční mši budu mít na svatém Hostýně s krátkou adorací v posledních 

minutách starého roku, a ve 24.00 začne – už v den slavnosti Matky Boží – mše svatá.  

Co budete mít za štědrovečerní menu? 

Vaří nám řeholní sestry, které mají komunitu v arcibiskupské rezidenci. Budeme mít rybí polévku, bramborový salát 

a kapra. Sestřičky udělají spoustu vánočního cukroví, připraví dobré víno. Pan arcibiskup nás něčím symbolickým 

obdaruje a my zase jeho. Je to moc hezké. 

A s rodinou se stihnete setkat? 

O Vánocích se s rodinou nesetkáme, nestíhám to, ale uvidíme se po Vánocích. Mám tři starší sestry, s těmi 

si zavoláme. Rodiče jsou už na pravdě Boží. 

Mnozí ví, že Vaší velkou vášní je fotografování. Máte čas i na další koníčky? 

Toho času opravdu není mnoho.  Od začátku covidové krize, kdy zazněla výzva, aby se lidé sjednotili ve 20.00 hodin 

k modlitbě růžence za odvrácení pandemie, tak od té doby vycházím každý večer v osm hodin na pětikilometrovou 

vycházku a během cesty se pomodlím korunku, růženec a Anděl Páně. Na to si čas vždy najdu. Teď už to stihnu  

i za 50 minut svižné chůze. Za tu dobu jsem nachodil už přes 2 000 km. Vždy je to hodina intenzivní modlitby 

a zároveň i hodina intenzivního pohybu. Chodím za každého počasí a stále ve stejný čas. V létě za slunečního světla, 

v zimě pod hvězdami. 

Je někdy den, kdy se vám nechce? 

Každý den se na to těším. Přes den sedím buď za počítačem, za volantem nebo stojím za oltářem, pohybu moc není, 

tak se každý den na tuto chvíli těším. 

Co děláte, když jsou jiné povinnosti? 

Když to vím dopředu, vyrazím už ráno. A v sobotu a neděli vyrážím i dvakrát, pokud mi to povinnosti dovolí, ráno 

a večer, abych si to „nadpracoval“, pro dny, kdy by to nešlo. Pak už mi zbývá čas jen na to focení, zpracování fotek, 

sem tam některou vytisknu, abych někoho obdaroval. 

Máte čas i na četbu? A jaké knižní tituly Vás zaujaly? 

Knihy, které jsou pro mě nedílnou součástí života, jsou modlitba breviáře, duchovní četba a historické knihy. 

Nedávno jsem přečetl sedmi set stránkovou knihu Dějiny 20. století. Je to kniha velmi zajímavá, která mi osobně 

pomáhá ještě hlouběji prožívat mši svatou. Když si člověk uvědomí, kolik zla se napáchalo během 20. století, myslím 

tím především ovoce marxistické ideologie, která se zkonkretizovala v té komunistické a nacistické, ty gulagy, 

koncentráky, všechny tyto hrůzy, vyvražďování v Rusku a na Ukrajině a tak dál, vím, že to vše na sebe musel vzít 

Pán Ježíš a za tyto hříchy zaplatit. A že se to vše zpřítomňuje při mši svaté rovněž ve slovech: „Toto je kalich mé 

krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů.“ Když pronáším tato slova při mši svaté, tak vždy 
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za tím vidím všechno to obrovské utrpení, ale i zlo, protože to zlo páchali lidé lidem. Tak mi to brání, abych tato 

slova pronášel zvykově, jenom jako slova, protože za tím vidím nesmírnou lásku Pána Ježíše, a to obrovské utrpení, 

které musel pro nás vytrpět. K tomu mě přivedla tato kniha.  

Velmi se mi rovněž líbila kniha francouzského historika Oliviera Chalina, který učí historii na Karlově univerzitě 

v Praze. Ten napsal knihu Bílá hora. Pan kardinál Dominik Duka ji dal na vlastní náklady přeložit do češtiny. Knihu 

jsem si se zájmem a pozorně přečetl, a díky ní jsem při návštěvě Říma navštívil kostel Panny Marie Vítězné, 

ve kterém jsou bitvě na Bílé hoře věnovány 4 velké obrazy a jedna freska, nachází se zde ve vitríně i vojenský 

praporec, pod kterým bojovala císařská vojska, a ve dvou vitrínách jsou zbraně, které tam byly použity. Na hlavním 

oltáři je zázračný obraz Klanění pastýřů, který našel karmelitán Dominik od Ježíše a Marie ve zničených 

Strakonicích, a se kterým byl beze zbraně v první linii bitvy. Knihu doporučuji k přečtení, je velmi zajímavá. 

Rovněž tak mohu vřele doporučit i útlou knihu Otčenáš od pana kardinála Špidlíka, velice může pomoci 

k prohloubení modlitby Otčenáš.  

Zmiňoval jste Vaši návštěvu v Římě. 

Povězte nám o ní pár slov.  

Všichni diecézní biskupové jsou povinní se 

dostavit jednou za pět let ke Svatému otci a 

„vydat počet“ ze svěřené diecéze za určité 

časového období. Nazývá se to Ad limina – 

K prahům apoštolským… Celá biskupská 

konference – všichni biskupové – diecézní i 

pomocní, jedou do Říma, obejdou celou řadu 

kongregací – např. Kongregaci pro klérus, 

Kongregaci pro nauku víry aj., a všude jeden 

z nich má relaci o stavu té dané oblasti 

za uplynulých pět let. Já třeba jsem referoval 

o kultuře a jako zlatý hřeb jsem uvedl 

obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, kterým byla odčiněna křivda ze strany našeho národa vůči 

Panně Marii. Vyvrcholením naší návštěvy v Římě bylo pochopitelně setkání se Svatým Otcem. Setkání bylo velmi 

neformální, Svatý otec ani nechtěl, aby byla přečtena písemná zpráva. Během srdečného rozhovoru otevřel celou 

řadu témat.    

Jak na vás Svatý Otec zapůsobil? 

Všichni jsme obdivovali jeho vitalitu, srdečnost, i to, že nám věnoval tolik času. Až se nám zdálo, když setkání trvalo 

dvě hodiny, že ho obíráme o čas.   

A kdy jste se tohoto setkání měl možnost zúčastnit? 

Proběhlo 7. – 14. listopadu.  

Setkal jste se se Svatým Otcem Františkem poprvé? 

Setkal jsem se s ním vícekrát – například na školení nových biskupů, kde nás bylo 260 nových biskupů, nebo když 

jsme byli v Římě na národní pouti – na poděkování za svatořečení svaté Anežky České.   

I když jsem měl vícekrát příležitost si s papežem podat ruku či se s ním pozdravit, teď to mělo zvláštní kouzlo. Nebyli 

jsme tam uprostřed tisícových davů, ale jen my – biskupové – a samotný Svatý otec.   

Poprosím ještě o tradiční myšlenku na závěr… 

Z celého srdce bych všem, a zvláště pokřtěným, přál, aby si byli stále více vědomi, že tentýž Ježíš, a v něm i Otec a 

Duch svatý, je přítomen nejen ve svátosti Eucharistie, ale i v srdci jednoho každého pokřtěného, který žije v milosti 

posvěcující… Aby stále více žili z toho, že Bůh je stále s nimi, a to přátelství s Bohem stále více rozvíjeli. 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná  
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SAMUEL, SOUDCE NAD IZRAELEM 

V městě Šumbarku, v šestém roce panování zemana Potácivého  

Samueli, 

myslím na Tebe v bezesných nocích, kdy se převaluji na lůžku a nemohu upadnout do spánku. Vidím Tě, 

jak ležíš v Hospodinově chrámě a střežíš Boží schránu, zatímco Tvůj učitel Élí tvrdě spí. Slyším, jak Tě Hospodin 

opakovaně volá a dává Ti prorocké vidění. Sleduji Tě, jak vyrůstáš a Hospodin zůstává s Tebou.  

Zní to jednoduše; Ty jsi poslechl Hospodina, spolehl ses na jeho slovo a zbytek již zařídil sám Bůh. Ty jsi 

pouze zprostředkoval jeho úradky Božímu lidu. Chtěl bych to mít stejně; rád bych poslouchal, co mi Bůh sděluje, 

a rád bych se podle jeho slov řídil, vždyť dobrý Bůh pro mne bezpochyby připravil tu nejlepší cestu. Problém je 

v tom, že mnohdy ono Boží slovo neslyším.  

Snad to pochopíš; dnešní doba se hodně liší od Tvých časů. Ty jsi od útlého mládí líhal v chrámě, vzdálen 

svodům světa, a vykonával službu před oltářem. Měl jsi mysl otevřenou pro Boha a nemusel ses zabývat světskými 

starostmi. Na mou mysl útočí bezpočet podnětů a informací a já musím bedlivě vážit, čemu věnuji svou pozornost. 

Snadno mohu ve všem tom halasu přeslechnout tiché Boží volání.  

Znovu a znovu si pročítám řádky knihy, která je připisována právě Tobě, a snažím se rozpoznat známky, 

jimiž se vyznačuje Boží hlas. Nakonec je nacházím. Jsou překvapivě jednoduché, jak už to tak v životě bývá. 

Předně, Hospodin k nám často promlouvá v noci, kdy jsme přece jen více ztišeni a lépe disponováni 

k rozhovoru s ním. Nejlépe se to daří na onom křehkém pomezí bdělého stavu a spánku, kdy již rezignujeme na snahu 

vědomě řídit své myšlenky a ponecháme jim volný průběh. Mnohdy Boží volání považujeme i označujeme za sny, 

stejně jako řada Tvých soukmenovců, ale to Bohu vůbec nevadí.  

Dále, Bůh nás volá opakovaně. Ne jednou, nýbrž přinejmenším třikrát, jako ve Tvém případě. Jsem 

přesvědčen, že s námi neztratí trpělivost, ani když ho potřikrát oslyšíme. Bude k nám promlouvat stále znovu, 

různými způsoby a v různých situacích, dokud jeho slova nezaslechneme a neporozumíme jim.  

A v posledku, nejsme na to sami. Ve chvílích pochybností a zmatků se můžeme – a máme – obracet ke svým 

duchovním vůdcům, k nimž máme důvěru. Je to důvěra oprávněná; Bůh jim dává milost správného poznání, 

bez ohledu na jejich osobní nedostatky. Vždyť Élí si nevěděl rady s vlastním kněžským úřadem ani se svými 

svévolnými syny, přesto poznal, že Tě volá Hospodin, a posunul Tě správným směrem.  

Poslední – a rozhodující – krok ovšem musíme učinit sami. Zde nic nezmůže sebelepší rádce ani sám 

Hospodin. Musíme stejně jako Ty odpovědět na Boží volání: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ A pak se podle tohoto 

slova musíme zařídit, i kdyby se nám to zrovna příliš nehodilo a nelíbilo. 

Pavel Obluk 

 

MOŽNOSTI, JAK PŘISPĚT NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 

1) klasická koleda dům od domu 

2) statické kasičky 

3) online koleda – Na www.trikralovasbirka.cz si můžete poslechnout koledu a přispět do ONLINE 

KASIČKY. Aby se váš dar připsal Charitě Šumperk, uveďte 787 01 nebo PSČ své obce. 

4) Dárcovská SMS (DMS) NA ČÍSLO 87 777 

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru 

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 

DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 

DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90  

Více na www.darcovskasms.cz.  

5) pomocí QR kódu  

 

Sbírka probíhá v termínu od 1. do 16. ledna 2022.  

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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VÝPRAVY PRO DEN I NOC 
 

Jiří Peňás, literární publicista a novinář vydává již třetí 

knihu krátkých cestovních zápisků a postřehů, které pravidelně píše 

pro Týdeník Echo ze svých dobrodružných cest a výprav. Navazuje na předchozí svazky „Výprav pro starší 

a pokročilé“ a „Výprav pro blízké i vzdálenější“. Tentokrát se vypraví např. na lipanské bojiště, Kouřimi, 

do Březnice, Tochovic a další atraktivní místa, aby večer po návratu domů si vše zapsal do deníčku a plánoval, kam 

vyrazí příště. V době covidové se bohužel dalo vyrážet pouze do blízkého okolí, což je na knize znát, ale když to 

situace zase dovolila, vyjel na pár dní do Rakouska, Uher nebo na Slovensko, přešel Krkonoše a byl ve Slezsku, 

kde se po roce 1945 nemluví německy ale polsky.  

Zápisky výtečně prozrazují autorův naturel, protože má rád klidná místa, avšak 

podívá se také jak žijí davy, miluje pohledy z kostelních věží či mostů, rád vstupuje 

do vod přírodního druhu a zajímá se prakticky o cokoliv, nikoliv však do hloubky, 

která pak začne nudit. Rád k sobě řadí věci, které spolu téměř nesouvisí nebo pouze 

volně, a nechává se unášet asociacemi a volnými spoji. Sedne si rád do klidné kavárny  

a obsluhu hned požádá, aby vypnuli rádio, aby lidé znovu uměli slyšet ticho. Vadí mu 

mnoho věcí, avšak ještě více věcí také miluje, i když pouze nostalgicky, protože jako 

milovník historie si uvědomuje, že jeho svět docela rychle odchází a ten nový se mu 

moc nelíbí. A protože s tím nemůže nic dělat, tak aspoň o tom odcházejícím píše, 

což mu snad nikdo nemůže vyčítat. 

Stejně jako obě předchozí knihy je i tato psána opravdu čtivým způsobem 

a svědčí o tom, že se autor na každou cestu pečlivě a důkladně připravil. A proto knihu 

mohu opět doporučit všem, kteří se zajímají o historii nejen v naší zemi a v dlouhých zimních večerech si mohou 

pro novou turistickou sezónu naplánovat návštěvu některých zajímavých míst, popsaných v této knize. 

Knihu lze nakoupit v každém dobrém knihkupectví, v Šumperku např. v knihkupectví Duha. 

Pavel Hýbl 

 

 

 

BRATR VYVRŽENÝCH 
Guy Gilbert 

 
Otevíráme knihu, ze které dýchá život. Francouzský kněz Guy Gilbert 

vzpomíná na své působení mezi mládeží v bouřlivých 70.—80. letech v Paříži. 

Mladý kněz vracející se z Alžírska se najednou ocitá ve velkoměstě, kde však 

svou pozornost upíná především do temných uliček, mezi chudinu a delikventy. 

Nalézá zde mnoho dětí a mládeže, která strádá jak duchovně, tak i psychicky 

a fyzicky. Své kněžské poslání objevuje především ve službě těmto ztraceným 

duším. Název knihy „Bratr vyvržených“ přesně vystihuje způsob jeho služby. 

Nestaví se do role autority, ačkoli by na to měl právo. Stává se bratrem, starším 

sourozencem těch, o které nikdo nestojí a jimiž se pohrdá. Kniha nám představuje 

13 příběhů ze služby tohoto kněze, který se nebál jít na periferie. Ačkoli je kniha 

psaná prostým jazykem, není to snadné čtení. Pokud nás četba donutí otevřít nejen oči, ale také srdce, zjistíme, 

že spolu s autorem prožíváme šok z bídy, se kterou se potkává mezi mladými ve velkoměstě, stejně jako úžas 

nad citlivostí těchto lidí na obyčejnou lidskou dobrotu. Zakusíme zoufalství služby, která se zdá, že přináší jen malé 

výsledky, ale také radost nad maličkostmi, které se podaří. V době, kdy nás papež František vede k pohledu 

na periferie i naší společnosti, je tato kniha cennou sbírkou příběhů, které mohou inspirovat a dodat odvahu  

i pro čtenáře dnešní doby.   

 Jan Berka  
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Všechny programy budou probíhat v souladu s aktuálními protiepidemickými nařízeními. Sledujte 

proto webové stránky Centra pro rodinu a Aktuality na vývěsce. Na programy je nutné se přihlásit 

předem. Telefonický kontakt – Lenka Špatná, 731402 395.       

 

 

PRO DĚTI 

• SEDMIKRÁSEK  

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

Lenka Špatná, tel. 731 402 395.    

• SCHOLIČKA 

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

tel. 734 265 356. 

 

PRO DOSPĚLÉ 

• JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina pro mírně pokročilé:  každé úterý od 17.00, lektor Ing. Pavel Rozsíval, probíhá online 

Angličtina pro mírně pokročilé II.:  každý čtvrtek od 17.30, lektor Ing. Pavel Rozsíval, probíhá online 

• MODLITBY MATEK V ŠUMPERKU  

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

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

• CVIČENÍ S REHABILITAČNÍMI PRVKY 

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

Špatné, tel. 731 402 395 – nově nabízíme cvičení online.  

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

731 402 395. 

• BENEFIČNÍ KOLOBĚH KNIH – 30. ledna po deváté mši svaté na farním středisku. Přijďte si vybrat 

za dobrovolný příspěvek knihy, které nám přinesli jiní, a udělejte jim místo ve své knihovničce. Zabráníte tomu, 

aby skončily v kontejneru a svým dobrovolným příspěvkem pomůžete rodině, které vzalo tornádo střechu 

nad hlavou.    

• POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT – kostel svatého Jiří v Bludově. Probíhá po celý měsíc leden. Podrobné 

informace ve zvláštní rubrice. 

 

PRO MANŽELSKÉ PÁRY 

• VIDEO SEMINÁŘ „ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI“ 

Seminářem, který se dotýká intimního života 

partnerů, nás provedou zkušení lektoři Irena 

a Petr Smékalovi.  

Video má uzavřený odkaz na YouTube 

(který jsme si zakoupili), proto přístup 

na video získáte zdarma pouze po přihlášení 

na cprsumperk@ado.cz. Více informací 

získáte na www.smékalovi.cz. Zde naleznete 

i krátkou desetiminutovou upoutávku 

na seminář.   

mailto:cprsumperk@ado.cz
http://www.smékalovi.cz/
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POZNEJ SVŮJ DĚKANÁT 

KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ V BLUDOVĚ 

Kdy můžete kostel navštívit? 

Je to možné o nedělích 9., 16., 23. a 30. ledna 2022 v 8.45 nebo v pondělí, středu a pátek v 17.30. 

Do jaké farnosti kostel svatého Jana Křtitele patří? 

Kostel svatého Jana Křtitele patří do farnosti Bludov.  

Kde najdete další informace a úkolový list?  

Na stolíku v kostele. 

Co zajímavého jsme pro vás o kostele svatého Jiří zjistili?  

• Dnešní podoba kostela svatého Jiří v Bludově je 

výsledkem historické přestavby staršího 

středověkého kostela. Původní bludovský kostel 

zasvěcený svatému Jiří mučedníku byl dřevěný 

a postaven byl patrně před rokem 1350. Zanikl 

v průběhu 15. století a na jeho místě byl vystavěn 

menší kamenný kostel bez věže. Současná podoba 

pochází z roku 1838, kdy byl kostel zvětšen 

a vysvěcen (jeho přestavba probíhala v letech 1837-

1838). V letech 1987-1988 byla provedena 

generální oprava maleb a v roce 1992 byl vysvěcen 

nový obětní stůl. 

• K pozoruhodnostem kostela patří výmalba stropu. K její realizaci byla použita technika tzv. průmyslové 

výmalby, na Moravě ojedinělá.  

• Nejstarší zvon ve věži pochází z r. 1599 a ulil jej Jan Wolf v Olomouci. V r. 1999 byly pořízeny další dva 

nové zvony.  

• Historicky nejstarší součástí inventáře kostela je kamenná křtitelnice tvaru kalicha s lichtenštejnským 

aliančním znakem. 

• Na kostel navazuje hrobka Žerotínů. Žerotínové natrvalo přesídlili z Velkých Losin do Bludova roku 1802 a 

v letech 1837-8 nechali postavit pod sakristií novou rodinnou hrobku. Na jižní stěně hrobky je osazen 

žerotínský erb. V hrobce jsou uloženy ostatky nejvýznamnějšího představitele rodu, Karla Staršího 

ze Žerotína (1564-1636) a dalších příslušníků rodu, poslední byl pochován v r. 1985.  

• Součástí areálu kostela jsou památkově chráněné barokní sochy Nejsvětější Trojice z 2. poloviny 18. století 

z maletínského pískovce, klasicistní socha sv. Jana Nepomuckého a kamenný kříž.  

• Na severní straně areálu kostela roste vzácný starý strom – javor babyka. 

Co zajímavého jsme zjistili o Bludově? 

• Poprvé se název Bludov objevuje v letech 1200-1216 u markraběcího úředníka Bluda z Bludova, který byl 

pravděpodobně zakladatelem vsi. 

• Jeden z jeho potomků – Blud III. – nechal nedaleko od Bludova postavit v polovině 13. století hrad, který 

zanikl za uherských válek po dobytí Matyášem Korvínem. Zbytky hradního zdiva byly použity v pol. 19. stol. 

na stavbu silnice.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ji%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bludov_(okres_%C5%A0umperk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ji%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99titelnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lichten%C5%A1tejnov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDerot%C3%ADnov%C3%A9_(%C4%8Cechy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_star%C5%A1%C3%AD_ze_%C5%BDerot%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_star%C5%A1%C3%AD_ze_%C5%BDerot%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomuck%C3%BD
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• Obec měla původně ve svém znaku (z pol. 17. stol) srdce se třemi květinami, ale v roce 

1992 byl schválen nový znak, připomínající svou symbolikou bývalou vrchnost – pány 

ze Žerotína a jejich nejstaršího předka Bluda – v červeném štítě ze stříbrného trojvrší se 

nachází černý korunovaný lev držící v předních tlapách stříbrné majuskulní B.  

• V 16. století se objevuje zmínka o dvou bludovských panských dvorech, z nichž 

u tzv. Dolního dvora byla někdy po roce 1571 postavena tvrz. Na jejím místě byl po roce 

1624 postaven dvoukřídlý zámek, rozšířený do dnešní podoby tvaru písmenu „U“ roku 1708.   

• Žerotínové z bludovského zámku udělali po roce 1802 své hlavní sídlo, které k tomuto účelu sloužilo  

až do roku 1945. Po r. 1989 byl zámek Žerotínům vrácen a ti zde nyní žijí. 

• V západní části obce se nacházejí lázně. Teplý pramen léčivých účinků byl využíván Žerotíny, lázně zde 

byly otevřeny v roce 1929 a slouží veřejnosti dodnes.   

• V roce 2015 bylo v Bludově s přispěním fondů EU založeno Pradědovo dětské muzeum. 

• Zřejmě nejznámějším rodákem je malíř a ilustrátor Adolf Kašpar. Narodil se 27. prosince 1877 v Bludově – 

v budově, v níž kdysi byla škola (č. p. 145). Dne 30. června 1935 mu byl poblíž zámku odhalen pomník. Asi 

jako jediný rodák je pochován hřbitově na pražském Slavíně. 

Kam se odtud můžeme vydat na výlet?  

• Známým turistickým cílem je areál Bludoveček, kde najdete jak restauraci, tak herní zázemí pro děti. Půl 

kilometru od restaurace – když se vydáte po červené nebo zelené turistické značce – se nachází zřícenina 

(spíše několik kamenů) výše zmíněného hradu. Na Bludoveček se dostanete přímo od kostela po zpevněné 

asfaltové cestě. Trasa je dlouhá necelé 2 kilometry a je vhodná pro kočárky.  

• Rovněž rozhledna Brusná, nacházející se necelé 2 km od kostela, stojí za návštěvu. Byla vybudována v roce 

2015 v rámci výstavby Dětských naučných stezek, dostanete se k ní po žluté turistické značce (lépe zvolit 

jako výchozí bod zámek) a odměnou vám může být nádherný výhled do okolní krajiny.    

• Nedaleko Bludova se nachází také zřícenina hradu Brníčko. Dodnes se z hradu dochovaly vysoké zdi 

severovýchodního paláce, tři mohutné pilíře opevnění, pilíř, který kdysi podpíral dřevěný most, 

a skromnější zdi ostatních součástí hradu. Do Brníčka se nejlépe dostanete po zelené turistické značce, která 

začíná u železniční stanice Bludov. Trasa je dlouhá 5, 5 km.  

Co Vám můžeme doporučit? 

• Udělat si zajímavý „Děkanátní kostelový deník“, do kterého si můžete zapisovat Vaše postřehy či 

zajímavosti, lepit fotografie kostela, okolí i vás, prostě uložit si do něj vše, co vás napadne.  

• Krátce si popovídat s „domácími“ farníky. 

 

 

VÁNOČNÍ BALÍČKY PŘEDÁNY 
 

V pondělí 29. 11. 2021 jsme předali Vánoční balíčky 

pro Ukrajinu na Arcidiecézní charitu Olomouc, odkud budou 

převezeny na Ukrajinu a darovány dětem. Fotky z předávání dárků 

můžete zhlédnout zde: https://darek.charitaproukrajinu.cz/galerie.php 

Ochotní lidé obdarovali 6 dětí z Kolomyje, Lopatynu 

a Bortnik. Všem dárcům děkujeme. 

Věra Ponížilová, Charita Šumperk  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1571
https://cs.wikipedia.org/wiki/1624
https://cs.wikipedia.org/wiki/1708
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prad%C4%9Bdovo_muzeum
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-brnicko-na-zabrezsku
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V době uzávěrky lednového čísla časopisu jsem 

prozkoumávala krásy ukrajinského města Lvov. Proto bych se 

s vámi ráda podělila o životopisy dvou svatých mužů, kteří 

v minulém století ve Lvově žili a později zde byli blahořečeni. 

 

Zikmund Gorazdowski 
* 1. listopadu 1845 Sanok, Polsko – † 1. ledna 1920 Lvov, Ukrajina 

 
Svatý Zikmund Gorazdowski byl polský kněz, známý svou péčí o chudé 

a snahou podílet se na náboženské výchově mládeže ve svých farnostech. 

Pracoval na obnově křesťanského života za pomoci katechezí, tisku a skutků 

milosrdenství. Pro svou činnost byl nazýván knězem vyděděných, otcem chudých 

a apoštolem Božího milosrdenství. Ukázal, co dokáže jeden, byť nemocný člověk, 

který má plnou důvěru v Boha. Zemřel 1. ledna 1920 ve Lvově, kde jej papež Jan 

Pavel II. v r. 2001 blahořečil. Za svatého byl vyhlášen v Římě dne 23. října 2005. 

V církvi si jeho svátek připomínáme 1. ledna. 

 
Zikmund se narodil v r. 1845 v polském Sanoku, v hluboce věřící 

šlechtické rodině, jako druhý ze sedmi dětí Felikse a Aleksandry 

Łazowskichské. Jako jediný syn se dožil dospělosti navzdory tuberkulóze, 

kterou v dětství onemocněl. Tato nemoc byla tehdy považována 

za nevyléčitelnou a výrazně oslabila Zikmundovo zdraví.  

Jako student se podílel na Lednovém povstání proti Ruskému impériu (1863-1864). Po studiích na gymnáziu 

v Přemyšlu odešel na právnickou fakultu do Lvova. Na konci druhého ročníku práv (r. 1865) se však rozhodl vstoupit 

do semináře ve Lvově. V r. 1869 se u něj opět objevily hrozivé příznaky tuberkulózy, pro které nemohl přijmout 

kněžské svěcení. Teprve po dvouleté intenzivní léčbě byl dne 25. července 1871 ve lvovské katedrále vysvěcen 

na kněze. Své sestře prozradil, že děkuje Bohu za tuto nemoc z mládí, protože nebýt jí, jeho cesta by ke kněžství 

nevedla. Po přijetí kněžského svěcení se modlil: „Všemohoucí Bože, smiluj se nad svým pokorným služebníkem 

a dopřej mi síly, abych mohl splnit své poslání a celý život zasvětit pro dobro bližních.“ 

Během prvních šesti let kněžství působil jako kaplan, vikář nebo administrátor v různých městečkách 

a vesnicích poblíž Lvova. Věnoval se zvláště dětem a mladým lidem. Byl autorem náboženských spisů a vydání jeho 

katechismu pro lidové školy bylo hodnoceno jako nejvhodnější učebnice náboženství. P. Zikmund Gorazdowski 

vydával v letech 1908-1910 i vlastní noviny „Gazeta Codzienna“. Byl vnímavý a otevřený k potřebám všech lidí, 

zvláště k nemocným, chudým a dětem. Náročnost jeho poslání můžeme vidět třeba ve farnosti Wojnilowo, do které 

patřilo 30 obcí a 19 škol, ve kterých učil. Za epidemie cholery, nehledě 

na vlastní bezpečnost, každému nemocnému spěchal na pomoc, nosil léky 

a povzbuzoval ve víře a naději. Zemřelé připravoval k pohřbu a ukládal 

do hrobu. Svou činností vzbuzoval úctu nejen u křesťanů. 

V roce 1877 ho představení poslali přímo do Lvova, kde pak přes 

čtyřicet let působil ve farnosti sv. Mikuláše. Podílel se na organizování 

charitativních aktivit. Zakládal útulky pro chudé, nemocné a těžce 

postižené a vytvořil řeholní kongregaci žen, které pověřil péčí o osoby 

v těchto zařízeních. V roce 1882 založením Domu práce pro žebráky 

rozdělil žebrající na ty, co pomoc potřebují, a na ty, co si z žebrání dělali 

„živnost“. Mnozí z nich se zapojili do normálního pracovního života.  

Na základě Zikmundovy iniciativy byla založena levná lidová 

kuchyň, ve které jedli dělníci, studenti, školní mládež, děti a nejvíce chudí 

ze Lvova; za den bylo vydáno asi 600 obědů. Založil zařízení pro smrtelně 

choré a rekonvalescenty. Pro chudé studenty pedagogického semináře 

zřídil Internát sv. Josafata Kunceviče, který sám vedl. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1845
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lednov%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josafat_Kuncevi%C4%8D
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Ve městě Halyč se zasloužil o vybudování Ústavu Dítěte Ježíše 

pro osamělé matky a odložené novorozence. V letech 1892-1916 zde našlo 

pomoc 2870 dětí. Z tohoto počtu 836 dětí odešlo s matkami do svých rodin, 173 

bylo adoptováno a zbývající přešly k řeholním sestrám, které jim poskytly 

náhradní domov. Díky Zikmundovu úsilí vznikla polsko-německá škola svatého 

Josefa, Spolek sv. Salome – na pomoc chudým vdovám s dětmi, Sdružení 

chudých šiček i Svaz dobročinných spolků a ústavů v Halyči. 

Pro některou charitativní práci využil skupinu františkánských terciářů. 

V roce 1884 se podílel na vzniku Kongregace sester svatého Josefa s řeholí třetího 

řádu svatého Františka. Jejich náplní bylo věnovat se základům výchovy, 

katechetické osvěty a charitativní činnosti. Postupně se jejich působení rozšířilo 

z Polska i do Německa, Francie, Konga, Brazílie, Kamerunu a na Ukrajinu.  

P. Zikmund Gorazdowski zemřel v pověsti svatosti ve věku 74 let. Byl 

pohřben na Lyčakivském hřbitově ve Lvově. V červnu 2001 zde byl Janem 

Pavlem II. blahořečen a dne 23. 10. 2005 jej papež Benedikt XVI. svatořečil.  

 

 

Józef Bilczewski 
* 26. dubna 1860 Wilamowice, Polsko  

† 20. března 1923 Lvov, Ukrajina 

 
Józef Bilczewski byl polský římskokatolický kněz, který sloužil jako 

lvovský arcibiskup od roku 1900 až do své smrti. Poté, co sám během studia získal 

dva doktoráty, působil jako profesor teologie a dogmatiky na lvovské univerzitě. 

Vysloužil si pověst učeného a kultivovaného muže, organizoval množství různých 

pastoračních iniciativ zaměřených na oživení víry v lidech, usiloval 

o ekumenickou spolupráci s jinými denominacemi. Často intervenoval u civilních 

úřadů jménem Poláků, Ukrajinců a Židů. Řídil své stádo během první světové 

války (1914–1918), polsko-ukrajinské války (1918–1919), bolševické invaze 

(1919–1920) a protikatolického teroru zahájeného komunisty; v letech 1918–

1921 jeho arcidiecéze ztratila asi 120 kněží. Bojoval za ochranu každého ve své 

diecézi, bez ohledu na národnost nebo náboženství. Zemřel v r. 1923 ve Lvově, 

kde jej papež Jan Pavel II. v červnu 2001 blahořečil. Za svatého byl vyhlášen dne 23. října 2005. V církvi si jeho 

svátek připomínáme ve výroční den jeho smrti, 20. března. Bilczewski je patronem žebráků a bezdomovců,  

jakož i učitelů, svého rodného města a své arcidiecéze.  

 
Józef Bilczewski pocházel z krakovské diecéze, narodil se dne 26. dubna 1860 jako nejstarší z devíti dětí 

chudých rolníků. Studoval nejprve ve svém rodném městě, později v Krakově.  

V r. 1884 byl vysvěcen na kněze, o dva roky později získal doktorát z teologie 

na vídeňské universitě. Po dalších doplňkových studiích v Paříži a v Římě se stal 

profesorem dogmatiky. Po nějakou dobu působil ve funkci děkana a rektora lvovské 

univerzity. Pro svou srdečnou laskavost byl oblíbený u pedagogů i studentů. Papež 

Lev XIII., z podnětu císaře Františka Josefa, ho jmenoval arcibiskupem. Byl horlivý, 

otevřený a blízký všem věřícím své arcidiecéze. Jeho aktivní úsilí za první světové 

války mu zhoršilo zdraví. Svůj život strávil v neúnavné pastýřské službě a zemřel 

v pověsti svatosti. Pohřben byl dle svého přání na Janowském hřbitově ve Lvově, 

který byl nazýván hřbitovem chudých, jimž vždy chtěl být nablízku a pomáhat jim. 

Inicioval výstavbu více než 300 kostelů ve své arcidiecézi. Povzbuzoval 

věřící k úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a vyzýval kněze, aby ve svých 

farnostech zaváděli eucharistickou adoraci. Organizoval kurzy pro kněze, kteří se 

u hrobu  

Zikmunda Gorazdovského 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ecumenism?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Peasants?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Krak%C3%B3w?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sacred_Heart_of_Jesus?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Eucharistic_Adoration?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
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chtěli připravit na sociální práci mezi chudými, a financoval několik katolických společností. Bilczewski pomáhal 

svým lidem během náporu první světové války organizováním pomoci pro vysídlené a ty, kteří se stali uprchlíky; 

rovněž pomáhal žebrákům a bezdomovcům ve své arcidiecézi. Sami bezdomovci jej v roce 1917 označili za „patrona 

lumpů“. Během polsko-ukrajinské války a obléhání Lvova byl odpovědný za organizaci dodávek potravin 

do obležené oblasti, přičemž spolupracoval s apoštolským nunciem Achillem Rattim – budoucím papežem Piem XI. 

V roce 1922 obdržel druhý stupeň Kříže udatnosti a byl vyznamenán stupněm velkokříže Řádu Polonia 

Restituta. Zemřel 20. března 1923 na zhoubnou anémii. V r. 2001, při příležitosti jeho blahořečení, bylo jeho srdce 

uloženo do urny a přemístěno do lvovské katedrály. Papež Pius XI. jej oslavoval jako jednoho z největších biskupů 

na světě. 

Anička Rozsívalová 

 
 
 

POCHOPENÍ PRO POCITY 
Lk2,41-52 

 

Ježíš putuje se svou rodinou do Jeruzaléma. Je mu dvanáct let. V židovství se dvanáctý rok považoval za práh 

dospělosti, proto museli všichni chlapci daného věku putovat se svými otci do Jeruzaléma. Pro ženy tento úkon poutě 

nebyl povinný. Většinou ženy zůstávaly doma a pečovaly o mladší děti. Panna Maria však jiné dítě neměla, a proto 

se rozhodla vydat se na pouť se svojí rodinou. Dál písmo uvádí, že se Ježíš ztratil a tři dny ho hledali, než ho nalezli 

v chrámě. 
 

Sama jsem rodič a děsí mě představa, že bych tři dny hledala svoje dítě. Asi bych trnula hrůzou! Nedovedu 

si představit, co museli prožívat Josef s Marií... 

Po pár dnech konečně nalézají svého syna. Fascinovala mě jejich reakce. Po třech dnech hledání, strachu, 

obav, vyděšení a pak... konečně nalézají Ježíše. A oni ŽASNOU! 

Má reakce by byla asi úplně jiná.  
 

Tak mě napadá, jak často žasneme my? Například nad rodinou, dětmi, rodiči, Vánocemi, či samotným 

Ježíšem nebo jeho milujícím Otcem. Nebo už to všechno bereme jako samozřejmost?  
 

Ale z dané situace jsem si uvědomila ještě jednu věc. Jak důležité je pochopení pro pocity. Zjišťuji, 

že výchova je dost často o pocitech a emocích jak dětí, tak nás, rodičů. 

Jak důležitou roli zde pochopení pro pocity a emoce hraje. Vytváří velmi silný a důležitý prostor 

pro vytvoření hluboké a pevné důvěry ve vztahu. Stejně jako ve víře. 

Myslím, že Bůh-Otec má pro naše pocity a emoce to největší pochopení. Proto se snažím i já svým dětem 

toto pochopení předávat. Když moje dítě pláče, je smutné nebo se dokonce vzteká, neříkám mu: „Nebreč, neplač, 

nevztekej se!“ Ale naopak... „to nevadí, vyplakej se, vyvztekej se, jak potřebuješ. Je to v pořádku. Já ti rozumím. Jestli 

potřebuješ, jsem tu pro tebe. Obejmu tě.“  
 

A nebojte, to, že je nechám prožít, co potřebují, je nečiní rozmazlenými, ukňouranými či emotivními, 

ale naopak. I oni pak mají pochopení pro mé pocity. 

Když pláču já nebo se zlobím nebo jsem smutná ... Víte, co říkají? „Maminko neboj, to bude v požádku, 

to bude doblý. Jsem tu s Tebou. Pojď za mnou a polož si hlavu na můj klín, já tě pohladím. Počebuješ obejmout? ...“ 

Dovedete si asi představit, jak velký lék na bolest to je? Ten nejúžasnější!!! A stejně tak to dělá i Bůh Otec 

ve vztahu k nám. Pojď ke mně, jsem tu s tebou, vyplakej se, raduj se, vztekej se, jestli potřebuješ. Jsem tu pro TEBE!  
 

Tak Vám přeji, abyste měli pochopení pro pocity – nejen těch druhých, ale dovolili jste si i vy sami své 

emoce prožít. Je to tak uzdravující...  

A Bůh je tu pro nás s bezpodmínečně milující náručí a slovem: „Jsi moje milované dítě.“ A já mohu žasnout. 

  Veronika Juráňová   

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/World_War_I?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Refugees?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Polish-Ukrainian_War?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Apostolic_nuncio?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pope_Pius_XI?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cross_of_Valour_(Poland)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Order_of_Polonia_Restituta?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Order_of_Polonia_Restituta?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pernicious_anemia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Heart?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Heart?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Urn?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Urn?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Pope_Pius_XI?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
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P O Z N E J   S V Ů J   D Ě K A N Á T 
 

M Ů J   „D V O U D E N N Í“    V Ý L E T   D O    R A Š K O V A 

 
Tak kostel v Raškově, říkáte. Třeba tentokrát nebudu první. Třeba se najdou dvě, tři rodinky, naloží kupu 

dětí do auta, pojedou poznávat nepoznané krásy a potom o tom napíšou do našeho Tamtamu. Třeba. 

Raškov. To je přece cestou na Hanušovice. Otevírám internetovou mapu. Vždyť jen kousek odsud je Nový 

hrad! 

Novou super cestu na kole raději odložím na jaro a vyhledávám dopravní spoje: Jestliže se chci účastnit 

nedělní mše svaté v raškovském kostele, jestliže u nedělního oběda chci být se svými, nic víc než cestu od vlaku 

ke kostelu a zpět nestihnu. Tak mě napadlo rozdělit si výlet na dva dny. 

Ve všední den brzy po obědě vyrážím: Nejdříve autobusem na Lužnou. To je ten kopec nad Kopřivnou, který 

na kole nemám ráda. Počasí je přímo připravené pro tuto cestu. Všeho je jen trošku: Včera, možná předevčírem 

napadl sníh, ale jen trošku, méně než deset centimetrů. Dnes nesněží. Mrzne, teplota je pod nulou, ale jen trošku. 

Na chůzi příjemné. Pod nohama občas zakřupe tenký led na promrzající mokré zemi. Slunce se schovává za mraky, 

občas ukáže své paprsky… ale jen trošku. 

Na Nový hrad z kopce! Už jsem tuto historickou pevnost dobývala několikrát, ale vždycky zezdola. A ještě 

nikdy jsem tyto mohutné trosky neviděla zasněžené. Jen jedny lidské stopy, někdo 

tady byl přede mnou. Tu a tam stopy ptačí a zaječí. Ejhle, člověk! Dávám se do 

hovoru se starším pánem z Bohdíkova, který si výlet na toto místo prý dává denně. 

Něco pro své tělo. 

A pak sestupuji dále dolů až k bohdíkovskému nádraží, tam bude dnes 

moje pěší cesta končit. Mapa ukazuje Raškovský potok a Raškovský vodopád. 

V Tamtamu jste nám o tomto místě nenapsali! Jdu vše prozkoumat, než budu 

výlet k vodopádu doporučovat já. 

Minulou zimu jsem tady v okolí objevovala zamrzlé vodopády. To bylo 

potom, co mrzlo více než dva týdny. Žlebský vodopád mezi Hanušovicemi 

a Žlebem. Borový na Borovém potoce až za obcí Kouty nad Desnou. Zamrzlá, 

zasněžená krása!  

Raškovský byl nejslabší, ale byl tam. Dnes je Raškovský potok spíše 

vysychajícím korytem zaneseným tlejícím listím. Škoda. Takže – nedoporučuji. 
 

A teď to hlavní – Raškovský kostel. Neděle 10.45 mše svatá. 

V sobotu musím uvařit oběd, aby byl nachystaný, až se z mých cest vrátím. 

A je tady nedělní ráno. To byly zase výmluvy! Tak třeba: V našem šumperském kostele se budou po mši 

zapisovat intence mší svatých na příští pololetí… No tak se přihlásím některý den v týdnu! Dnes se bude v Šumperku 

po mši prodávat víno. Super vánoční dárek pro mé dospělé děti... Odolávám. Vždyť vlak zpět z Raškova nebo 

Bohdíkova jede až po dvanácté...No tak budeme dnes obědvat později! Ještě nějaká výmluva? To stačí! Když už si 

hraju na toho reportéra, musím být silnější než deset důvodů proti. 

Jedeme! Vlak se klikatí přes Bludov a Rudu na Moravě, míjíme nezvykle zasněžené svahy, vskutku zimní 

les a skály, ukrývající se pod vrstvou sněhu, kterého od mého výletu na Nový hrad opravdu přibylo! Polojasná obloha 

dovolí, aby tento pěkný výhled byl ještě pěknější, když chvílemi mezi mraky vysvitne slunce. 

Raškovský kostel je zasvěcený svatému Janu Křtiteli. Jako ten náš doma. Jan Křtitel a doba adventní, to přece 

patří k sobě. 

Kostel v Raškově je uprostřed hřbitova a zdejší hroby jsou téměř ukryty pod sněhem. Nezvyklý obrázek. 

Kostel? Kostelíček! Velikostí připomíná spíše velkou kapli než malý kostel. 

Mše svatá začíná. A slouží ji náš šumperský kaplan Jan Berka. To se vyměnili s otcem Krajewským. Třetí 

neděle adventní. Hlavní slovo má Jan Křtitel. 

Nebe se projasnilo a barevnými vitrážemi kostela proniká slunce, aby nám představilo světelný koncert. 

Jak sluníčko postupuje, socha světice po levé straně kostela je na nějaký čas jakoby zarámována barvami skleněných 
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oken. Barevná svatozář. Nad oltářem je barokní klenba ozdobená výjevy z Janova příběhu: Zachariáš a anděl Gabriel. 

Alžběta se svým děťátkem v chrámě. Obě fresky jsou tvořeny stejnou technikou. Jedna část světlá, zářící...právě 

osvětlená sluncem. Druhá vypadá jinak, protože je ve stínu. 

Mše svatá. Největší zázrak, který kdy na tomto světě existoval. 

Po mši se zdravím nejen s místními, ale taky s našimi farníky. Také přišli poznávat, objevovat a obdivovat. 

„Otče, neměl byste jedno místo v autě?“ 

Tak dělám otci Janovi spolujezdce a ten mě vezme až na šumperské nádraží.  Když potom v Šumperku 

nasedám na své kolo, kontroluji čas: Aha, za pět minut odjíždí vlak z Bohdíkova. 

Renata Rusnáková 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 

Přehled koledování v jednotlivých obcích: 

obec způsob koledování umístění statických kasiček  

Bludov klasická koleda + statické kasičky 
obecní úřad, kavárna Oranžerie, Kafe Bludov, 

Prostě pizza 

Bohdíkov klasická koleda   

Bohutín klasická koleda   

Bratrušov klasická koleda   

Bušín klasická koleda   

Dolní Studénky klasická koleda   

Hanušovice klasická koleda + statické kasičky základní škola 

Hraběšice klasická koleda   

Jindřichov klasická koleda   

Kopřivná dle situace    

Loučná n. Des. klasická koleda + statické kasičky obecní úřad, pošta, obchod 

Nový Malín klasická koleda + statické kasičky 
obecní úřad, knihovna, základní škola,  

kostel Narození P. Marie, zásilkovna č. p. 24 

Provozní Nový Malín, Hudebniny, 

Olšany klasická koleda   

Petrov n. Des. klasická koleda   

Rapotín statické kasičky obecní úřad, Informační centrum 

Rejchartice statické kasičky obecní úřad 

Ruda nad Mor. klasická koleda   

Sobotín klasická koleda   

Staré Město statické kasičky 

kostel sv. Anny, Turistické informační centrum, 

trafika (řeznictví), Probio s.r.o., Lipová 40 

Papírnictví, Nám. Osvobození 70 

Jednota, Jesenická 19, CBA, Školní 102 

Hruška, Nám. Osvobození 20 

Šumperk klasická koleda + statické kasičky 
recepce Charity Šumperk 7:30-12:00 12:30-15:00 

veřejné toalety 7:30 - 19:30 

Velké Losiny klasická koleda   

Vikýřovice statické kasičky 
obecní úřad, knihovna,  

Potraviny Lenka, Obchod u Kašparů 

 

Prosíme, sledujte webové stránky www.sumperk.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka z důvodu případných změn. 

Michaela Stuchlá (tel. 739 002 792) a Věra Ponížilová (tel. 734 796 139)  
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160 LET OD ÚMRTÍ OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA  

JOSEFA KARLA MATOCHY 
  

V závěru letošního roku jsme slavili smutné výročí. 2. listopadu 1961 zemřel 

ve své olomoucké rezidenci, kde byl více než jedenáct let internován a hlídán 

příslušníky Státní bezpečnosti, olomoucký arcibiskup Josef Karel Matocha. Skonal jako 

vězeň v samovazbě, ve vlastním domě v pověsti nekrvavého mučedníka. 

Arcibiskup Matocha pocházel z chudé rodiny kováře s jedenácti dětmi. 

Absolvoval arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde v roce 1908 maturoval. Jako 

bohoslovec a student teologické fakulty v Olomouci byl vyslán ke studiu 

na Gregoriánské univerzitě v Římě, kde v roce 1911 získal doktorát z filozofie. 

15. června 1914 byl vysvěcen na kněze a v roce 1915 dosáhl hodnosti doktora teologie. 

Po návratu z Říma působil v letech 1915-1919 jako kooperátor v Sobotíně 

a ve Vernířovicích a bylo to jeho první působiště, kde, jak sám říkával, získával 

své první zkušenosti.  

Je velká škoda, že místní historici jeho působení v našem děkanátu nikde nepřipomínají. Ani tomu nebylo 

v listopadovém čísle letošního Tam&Tamu, kde je popsána historie kostela sv. Vavřince v Sobotíně. Je tam obsáhle 

zmiňován rod podnikatelů bratří Kleinů, ale o významné osobnosti pozdějšího olomouckého arcibiskupa není ani 

zmínka. Zvláště v letošním roce, kdy si připomínáme 160 let od jeho úmrtí, by si arcibiskup Josef Karel Matocha 

zasloužil pozornost. Připomenu proto jeho osobnost v tomto článku. 

Josef Karel Matocha na olomoucké teologické fakultě přednášel jako řádný profesor v letech 1931-1939 

a po okupaci v letech 1945-1948. Dvakrát byl děkanem fakulty. V březnu 1948 jej papež Pius XII. jmenoval 

arcibiskupem olomouckým. Úřad však mohl vykonávat pouze do Velikonoc v roce 1950, kdy byl nezákonně 

internován a izolován komunistickou státní mocí. Jeho nejbližší spolupracovníci byli zatčeni a arcibiskup nesměl 

vycházet ze své rezidence, kde ho stále hlídali dva zaměstnanci StB, kteří mu nedovolali poslouchat rozhlas ani číst 

noviny. Aniž to ve svých 59. letech tušil, zbývaly mu už jen dva roky relativní svobody. Dalších jedenáct let Matocha 

až do své smrti protrpěl jako osamocený a ponižovaný vězeň olomouckého arcibiskupství. 

Na slavnostní svěcení dne 2. května 1948 v Olomouci dorazilo až dvacet tisíc věřících. Jeho světitelem byl 

pražský arcibiskup Josef Beran a také jeho brzy čekala čtrnáctiletá internace. 

Josef Karel Matocha stačil ještě 14.října 1949 ve své soukromé kapli tajně vysvětit na biskupa tehdejšího 

kněze a pozdějšího pražského arcibiskupa a kardinála Františka Tomáška. 

K Matochovi po jeho zatčení měl přístup pouze kapitulní vikář Josef Glogar, kterého však navrhla vláda. 

Když arcibiskupu Matochovi zemřela v roce 1957 jeho nejstarší sestra, režim ho nepustil ani na pohřeb. S ostatními 

sourozenci se do konce života viděl jen několikrát a o rodině nevěděl vůbec nic. Ve své samotě se Matocha hlavně 

modlil. Na Vánoce a Velikonoce mu povolili zpovědníka. Nepřišel ale vždy. Pokud odmítl jmenovat režimem 

vybrané kanovníky a děkany, nepřišel ani zpovědník. Ihned po jeho internaci propustili kuchaře a jídlo mu nosil 

policista z hospody. Pak zakázali vstup i holiči, protože prý přináší informace zvenku, a stříhal jej policista. Za celých 

jedenáct let internace, arcibiskupa Matochu prohlédl lékař pouze jednou a tím měla StB do značné míry podíl na jeho 

předčasném skonu.  

Takto arcibiskup Josef Karel Matocha přežíval až do své smrti ve čtvrtek 2. listopadu 1961. V 73 letech jej 

zabil infarkt. Úmrtí pana arcibiskupa se StB snažila utajit. Tajnosti byly i kolem jeho pohřbu. Režim zakázal obřad 

v olomoucké katedrále a rozhodl, že spočine v rodném Pitíně. Arcibiskup byl uložen do nejprostší rakve a příbuzní 

se s ním rozloučili 6. 11. v kapli arcibiskupství. Byl oblečen v klerice a stářím zažloutlé rochetě. V sepnutých rukou 

měl malý křížek. Na obřadu bylo přítomno asi čtyřicet lidí a výkrop rakve se uskutečnil v průjezdu arcibiskupství 

a poté byla jeho rakev odvezena do Pitína na Uherskobrodsku, kde se obřadu zúčastnilo zhruba 400 lidí. 

Před zavřený dóm se s arcibiskupem Matochou i přes nepříznivé počasí přišlo rozloučit dva tisíce lidí. 

Oficiální informace o Matochově úmrtí režim dovolil zveřejnit až po čtyřech dnech. K takovému rozloučení není 

co dodat. Po jeho smrti byl olomoucký arcibiskupský stolec dlouhá léta opuštěn. Až teprve 21. prosince 1989 byl 

olomoucký biskup ThDr. František Vaňák jmenován arcibiskupem papežem Janem Pavlem II.  

František Kašík  
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

 

Řetězová obrácení 

Tak nečekaná konverze vyvolala další obrácení. Ezio Saltamerenda, známý biolog a ředitel Bioterapeutického 

institutu v Janově, byl ve městě velmi známý. Proměna advokáta Festy ho zasáhla, proto se rovněž vydal do San 

Giovanni Rotondo, aby pochopil, co se mohlo stát, jestliže se zarytý zednář proměnil v zapáleného katolíka. Poté 

rovněž konvertoval. 

Přesvědčený ateista 

Lékař Francesco Ricciardi působil v San Giovanni Rotondo. Byl přesvědčený ateista a soustavně očerňoval 

otce Pia. V roce 1928 onemocněl rakovinou žaludku. Svolal několik kolegů lékařů a pár známých odborníků 

ke konzultaci a vyslechl si neodvolatelný ortel: zbývalo mu pár týdnů života. Příbuzní ho přesvědčovali, aby se 

vyzpovídal a zemřel smířený s Bohem, ale nechtěl o tom ani slyšet. Všem odpovídal: „Chci zemřít tak, jak jsem žil.“ 

Otec Pio se rozhodl, že ho sám navštíví. Všichni věděli, že lékař je zuřivým nepřítelem stigmatizovaného 

kapucína a čekali, co se bude dít. Když otec Pio vyšel z kláštera, aby navštívil doktora Ricciardiho, očekával ho 

zástup lidí, kteří ho chtěli doprovodit. Otec Pio vešel do bytu svého nepřítele a zůstali spolu dlouho o samotě. Nikdo 

se nikdy nedozvěděl, co si řekli, ale když setkání skončilo, lékař plakal dojetím a požádal o zpověď a svaté přijímaní. 

Otec Pio mu prý na odchodu řekl: „Tvoje duše se uzdravila a nyní se uzdraví i tvé tělo. Brzy za mnou přijdeš 

do kláštera.“ A tak se také stalo. Lékař Ricciardi se zázračně uzdravil z rakoviny a stal se velkým přítelem otce Pia. 

Žil poklidně ještě řadu let. 

Dáma z Londýna 

Luisa Vario byla bohatá, vzdělaná a elegantní dáma italsko-anglického původu, žila v Londýně a vedla 

rozmařilý a bezstarostný způsob života. V Boha nevěřila. Jeden její anglikánský přítel navštívil Řím, kde slyšel 

mluvit o otci Piovi, a vydal se proto do San Giovanni Rotondo. Otec Pio na něj hluboce zapůsobil a on se obrátil. 

Po návratu do Londýna úplně změnil svůj život. Luisa Vario se mu vysmívala, ale byla též velmi zvědavá, takže 

se rozhodla, že i ona navštíví San Giovanni Rotondo. 

Psal se rok 1925, chudá vesnice na jihu Itálie byla zpustlá a zanedbaná. Dáma z Londýna cítila znechucení z té 

nesmírné bídy a všechno ji tam iritovalo. Ale když přišla do kláštera a spatřila otce Pia naživo, přemohlo ji hluboké 

dojetí a dala se do pláče. V jejím nitru nastalo něco nevysvětlitelného. Zůstala v San Giovanni Rotondo delší čas, 

obrátila se k Bohu, změnila svůj život a stala se oddanou následovnicí otce Pia. 

Zakázal vlastní knihy 

Turínský spisovatel Pitigrilli, který byl ve dvacátých letech v Itálii velmi slavný, žil zpustlým životem. Obrátil 

se rovněž díky otci Piovi. Později o tom napsal: „Moje první knihy, které vyšly po První světové válce, byly 

inspirované materialismem. Ten mi tehdy nabízel vysvětlení všeho, co jsem potřeboval, ale dnes už mi nestačí. Proto 

jsem z katalogu svého díla vyřadil pět knih a zakázal jsem jejich další vydávání.  

Moje cesta k duchovnímu životu byla sice pomalá, ale směřovala kupředu. Pomohla mi na ní dvě setkání, 

s herečkou Evou Lavallière a s otcem Piem z Pietrelciny.“ 

Trauma z války 

Lékař Michel Boyer byl hrdina francouzského odboje. Hrůzy války zanechaly v jeho duši hlubokou zahořklost, 

neměl žádnou chuť k životu. Říkával: „Bylo by lepší s tím skoncovat, odejít z tohoto světa.“ 

Svěřil se se svou beznadějí jednomu příteli a ten mu řekl: „Proč nezajedeš do Itálie navštívit otce Pia?“ 

„A to je kdo?“ 

Přítel mu vyprávěl, že otec Pio je stigmatizovaný řeholník, jehož prostřednictvím dělá Bůh i dnes zázraky. 

Svou přítomnost dává někdy pocítit nádhernou vůní i lidem tisíce kilometrů daleko. Boyer poslouchal s ironickým 

úsměvem na rtech. „Nesmysly,“ řekl. „Ale je-li otec Pio takový, jak říkáš, ať mi pošle znamení a já se tam vydám.“ 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Přešel nějaký čas. Jednou večer, když byl Boyer v Luganu, začaly ho zmáhat stále pochmurnější myšlenky. 

Když se procházel po břehu jezera a díval se do vody, zatoužil se do ní vrhnout a všechno skončit. Náhle však ucítil 

velmi silnou vůni růží a fialek. Ihned si vzpomněl na vyprávění svého přítele a rozhodl se k cestě do Apulie. 

Setkání s otcem Piem mu doslova proměnilo život. Zůstal pak v San Giovanni Rotondo a stal se lékařem 

v nemocnici Casa Sollievo della Sofferenza. 

Bojovný komunista 

Costante Rosatelli byl po válce tím nejbojovnějším komunistou ve Velletri. V celém kraji byl známý jako 

řečník lidových shromáždění a expert na protestní „pouliční blokády“. Nikdo nedokázal čelit jeho materialistické 

rétorice. 

Ale jeho srdce bylo neklidné. Roku 1948 se jednou vracel domů a náhle spatřil v jistém okně řeholníka, který 

ho sledoval smutným pohledem… O týden později se mu tentýž řeholník zjevil ve snu a řekl mu: „Přijeď za mnou!“ 

Právě v těch dnech mu jeho sestra Gina vyprávěla o otci Piovi. Pak mu jedna známá, která se právě vrátila ze San 

Giovanni Rotondo, ukázala otcovu fotografii.  

Rosatelli se až zachvěl: Byl to ten řeholník, který ho už nějaký čas pronásledoval. Odjel záhy do San Giovanni 

Rotondo a vrátil se úplně proměněný. 

Rudá paní profesorka 

Jedno z velkých obrácení, které vyvolalo hned po válce patřičný ohlas, se týkalo profesorky Italie Betti, 

fanatické komunistky z Emilie, které se přezdívalo „saň Karla Marxe“. 

Vystudovala matematiku, ale ve třicátých letech nesměla učit, protože nesouhlasila s fašistickým režimem. 

Během německé okupace byla členkou Výboru národního osvobození v Boloni. V den osvobození Boloně 

pochodovala se spojenci v čele místních odbojářů, oblečená celá v rudém, s rozpuštěnými vlasy; v ruce třímala rudou 

vlajku. 

Když se v Boloni dostali k moci komunisté, nechala se ostříhat jako muž, což v té době bylo velmi nezvyklé. 

Koupila si řvoucí červenou motorku a od té chvíle se už nezastavila v nadšeném šíření ateistického komunismu, jak 

ve městě, tak i na venkově celé oblasti Emilie. 

Italia Betti navštívila San Giovanni Rotondo jakoby náhodou, její obrácení však nastalo okamžitě. Zanechala 

vyučování a všech politických aktivit, přestěhovala se do San Giovanni Rotondo a žila nadále životem modlitby 

a pokání. Zemřela v pověsti svatosti. 

Toulavý komik 

Další důležité obrácení, které vzbudilo i velký mediální ohlas, byla konverze herce Carla Campaniniho. Nebyla 

to „náhlá“ konverze, která by přišla jako blesk z čistého nebe. Proces obrácení trval dlouho. Campanini totiž váhal – 

přestože poznal pravdu, nechtěl změnit svůj život. Otec Pio byl však trpělivý a jednoho dne se Carlo konečně rozhodl. 

Od té chvíle se stal horlivým „apoštolem“ otce Pia a do San Giovanni Rotondo mu přivedl desítky lidí. 

Campanini mi vyprávěl: „Poprvé jsem se vydal za otcem Piem v roce 1939. Bylo to ze zištných důvodů. Měl 

jsem otce za velkého mága a doufal jsem, že mi pomůže k úspěchu a bohatství. Byl jsem herec komik, cestoval jsem 

po světě a dělal ze sebe šaška. Byl to těžký život. Celý rok jsem kočoval jako cikán, ale byl jsem ženatý a měl jsem 

tři děti. Kvůli mému povolání jsem byl veden jako člověk bez trvalého pobytu, nikdo mi nechtěl pronajmout dům. 

Moje žena pracovala většinou se mnou a děti jsme museli nechávat u švagrové. 

Tento způsob života mě velmi tížil. Toužil jsem najít si práci, která by mi umožnila zůstávat s dětmi, ale nic 

jiného jsem neuměl. Pocházím z velmi chudé rodiny, vychodil jsem jen pět tříd základní školy. Jako dítě jsem byl na 

internátě v jedné církevní škole, kde nás každé ráno nutili chodit na mši. To mě tak otrávilo, že když jsem z internátu 

odešel, víckrát jsem už do kostela nevkročil. 

Jednoho dne roku 1939 jsem si povídal s naším scénáristou a režisérem Mario Amendolou a řekl jsem mu: 

‚Dříve bylo snadné věřit v Boha. Byli tu velcí světci jako svatý František, Antonín Paduánský nebo svatý Jan Bosco, 

kteří dělali zázraky. V dnešní době nemáme ani světce, ani zázraky.‘ 

Amendola mi odpověděl: ‚To není pravda. V Apulii je jeden svatý řeholník, který dělá výjimečné věci.‘ 

A vyprávěl mi, co se přihodilo před pár lety jeho bratranci. Ten byl také chudý člověk, bez haléře a bez práce. 

Aby něco dělal, přihlásil se dobrovolně jako žoldák do občanské války ve Španělsku. Když se vrátil, jeho žena mu 

řekla: ‚Za to, že ses vrátil živý a zdravý, vděčíš otci Piovi, kterého jsem za tebe prosila. Slíbila jsem, že když se mi 

vrátíš, půjdeš mu poděkovat.‘ 
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Bratranec se tedy vydal do San Giovanni Rotondo a vyprávěl otci Piovi o své katastrofální situaci. Ten mu jen 

řekl: ‚Odejdi do města Falconara.‘ 

Odpověděl: ‚To nejde, v Římě mám aspoň nějaké přátele, kteří mi občas pomůžou, ale tam bych umřel hlady.‘ 

Otec Pio mu jen zopakoval: ‚Jdi do Falconary.‘ 

Bratranec se tedy se ženou a dětmi přestěhoval do Falconary. Potkal tam svou matku, která před pár měsíci 

odešla z Říma, aby mu nebyla na přítěž, a teď se snažila přežít díky žebrotě u dveří kostelů. Tak se dali dohromady 

a dva měsíce se jim žilo extrémně těžce. 

Jednou ráno přijel z Ancony nějaký pán a hledal právě mého bratrance. Řekl mu: ‚Posílá mě pan Federale, 

zítra ráno vás očekává ve své kanceláři.‘ 

Bratranec se na schůzku vydal. Pan Federale se ho krom jiného zeptal, jestli umí španělsky. ‚Jistěže,‘ 

odpověděl. Okamžitě mu nabídli smlouvu s platem sto lir na den, tři tisíce měsíčně. V té době se zpívalo: ‚Kéž bych 

měl alespoň tisíc lir měsíčně…‘ 

„Režisérovo vyprávění mě oslovilo a začal jsem přemýšlet,“ pokračoval ve svém svědectví Carlo Campanini. 

„Přes Svatý týden jsem pobýval s divadelní společností v Bari. Dali nám dva dny volna, čtvrtek a pátek. Nikdy 

předtím se to nestalo, volno bývalo jen na Velký pátek. Řekl jsem režiséru Amendolovi: ‚San Giovanni Rotondo není 

daleko, nemohli bychom navštívit toho svatého řeholníka?‘“ 

Herci na návštěvě u otce Pia 

„Vyjeli jsme ve čtvrtek ráno. San Giovanni Rotondo byla tehdy chudá a vylidněná vesnice. Hledali jsme kostel. 

Tam nám řekli: ‚Otec Pio vás nemůže přijmout. Rány ho bolí a krvácejí po celý rok, ale v průběhu Svatého týdne 

bývá v opravdu zbědovaném stavu, nikoho nepřijímá.‘ 

‚Ale my jsme herci a přicházíme zdaleka. Máme volné jen tyto dva dny, musíme se s ním setkat.‘ Zůstali jsme 

v San Giovanni Rotondo a chodili sem a tam po chodbách kláštera v naději, že otce Pia potkáme. 

Já byl tehdy povrchní a přidrzlý, ze všeho jsem si dělal legraci. I v klášteře jsem pořád vyprávěl vtipy.  

V to čtvrteční odpoledne jsme tam s Amendolou vyváděli, až z kostela vyšel kněz, který nám připadal jako obr. 

Vyčetl nám: ‚Ani v těchto dnech mě nenecháte se modlit! Co chcete?‘ 

‚Otče, jsme dva chudí umělci.‘ 

Odpověděl: ‚Všichni jsme chudí.‘ 

Abych vysvětlil, proč jsme přišli, řekl jsem: ‚Chtěli bychom se vyzpovídat.‘ 

Odpověděl: ‚Běžte se připravit, vyzpovídám vás zítra ráno po mši svaté.‘ 

Na tu mši svatou vzpomínám jako na noční můru. Neměla konce. Musel jsem klečet, jinak by ti za mnou nic 

neviděli, a nesnesitelně to bolelo. Po mši jsem se šel vyzpovídat. Otec Pio mě ani nenechal mluvit, věděl o mně 

všechno. Musel jsem mu slíbit, že změním svůj život, až pak mi dal rozhřešení. Neměl jsem odvahu se ho na nic 

zeptat, ale v nitru jsem si pořád opakoval: ‚Otče, pomozte mi najít práci blízko domova, budu dělat třeba skladníka, 

jen abych mohl žít se svými dětmi.‘ 

Vrátil jsem se do Bari a zakrátko jsem odjel do Říma. Ve studiu Cinecittà právě začínali natáčet film Sbohem 

mládí. Role tehdy rozdávalo Ministerstvo lidové kultury. Na roli Leoneho aspirovali čtyři slavní herci: Nino Besozzi, 

což byl někdo jako Mastroiani té doby, Umberto Melnati, který spolupracoval s De Sicou a celá Itálie mu ležela 

u nohou, Paolo Stoppa a Carlo Romano. 

Mě pořádně ani neznali, ale tu roli mi kdovíproč dali. Ale tím to neskončilo; od té doby jsem účinkoval ve sto 

šesti filmech, natáčel jsem jeden film za druhým, a tak jsem se proslavil a zbohatnul. Mohl jsem si dovolit koupit 

vlastní dům a začít bydlet se svými dětmi, moje přání se splnilo. 

Otec Pio tedy slyšel moje modlitby. Ale doporučil mi též změnit život, což jsem hned neudělal. Peníze a sláva 

mě dost zkazily. Vedl jsem nevázaný život, měl jsem mimomanželské a komplikované vztahy. Nechodil jsem na mši 

svatou a nechtěl jsem ani slyšet o modlení. Cítil jsem se provinile a nechtělo se mi proto jet znovu za otcem Piem. 

Takto začal rok 1949.“ 

„Začni rokem 1946“ 

„Byl jsem na vrcholu slávy. Kupoval jsem si americká auta vyrobená jen pro mě. Novináři mi přezdívali 

‚petržel italského filmu‘, protože jsem v žádném filmu nechyběl. Měl jsem všechno, co jsem si přál, ale z morálního 

hlediska jsem byl zničený, prázdný, zklamaný, unavený, … a strašně smutný. Záviděl jsem lidem, kteří mají odvahu 

vzít si život. 
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Jednoho večera jsem přišel domů a manželka mi řekla: ‚Byl tu náš kaplan a navrhl nám, abychom zasvětili náš 

dům Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Obřad bude 8. ledna. Kněz nám doporučil, abychom se na to dobře připravili. 

Přeje si, abychom všichni přistoupili ke svatému přijímání.‘ 

Ten detail mě zaskočil. Vzhledem k tomu, jaký jsem vedl život, nemohl jsem přistoupit ke svatému přijímání. 

Ale moje dcerka naléhala, má žena také, a já nevěděl, jakou výmluvu si mám vymyslet. 

Ráno 6. ledna, na svátek Zjevení Páně, jsem se smutný a rozrušený toulal po Římě. Náhodou jsem vešel 

do kostela sv. Antonína na Via Merulana. Na mši svaté bylo hodně lidí a mnozí stáli v řadě před zpovědnicemi. 

Někteří mě ihned poznali a zvědavě mě pozorovali. Jedna zpovědnice měla skleněnou výplň, takže bylo možné 

zahlédnout postavu brunátného a tělnatého řeholníka. Řekl jsem si: ‚Ten má rád dobré jídlo ještě víc než já. Nikdy 

bych se mu nesvěřil se svými hříchy.‘ 

Právě v tu chvíli jsem spatřil dalšího řeholníka, který se modlil před křížem. Byl pohublý, s tváří poznačenou 

utrpením. Přemýšlel jsem: ‚Ten působí mystičtěji, jemu bych se dokázal otevřít.‘ V tom okamžiku pohublý kněz 

vstal a namířil si to rovnou ke zpovědnici, kde seděl ten silný, a vystřídal ho. Trochu mě to nahlodalo, ale hned jsem 

se ujistil: ‚Podívej, kolik je před tebou lidí, nemůžeš přece čekat tak dlouho.‘ 

Ještě jsem své úvahy neskončil, když se na mě obrátil člověk stojící první v řadě se slovy: ‚Prosím, pane.‘ 

A rázem jsem klečel ve zpovědnici. 

Vyšel jsem za půl hodiny s tváří zmáčenou slzami, cítil jsem se jako vyměněný. Pro rodinu to byl velký svátek. 

Radostně jsem se zúčastnil obřadu zasvěcení našeho domu a přistoupil jsem ke svatému přijímání. Tehdy jsem 

se rozhodl, že zajedu za otcem Piem a oznámím mu, že jsem se změnil. Už jsem se vyzpovídal, takže jsem mu 

nemusel opakovat všechny své hříchy. Ale když jsem vešel k němu do zpovědnice, uslyšel jsem, jak mi říká: ‚Začni 

od roku 1946.‘ 

Protestoval jsem: ‚Zpovídal jsem se před pár dny.‘ 

‚Řekl jsem ti, že máš začít rokem 1946,‘ zahřměl otec. A dodal, že jsem pěkný zbabělec, jestliže se stydím 

vyznat své hříchy, zatímco urážet Ježíše jsem se nestyděl. Tahle zpověď naprosto změnila můj život. Nakonec mě 

otec Pio objal a políbil. Daroval mi růženec s doporučením, abych se ho často modlil, a dodal: ‚Budu ti stále 

nablízku.‘ 

Dodržet všechny sliby nebylo lehké, ale vytrval jsem. Od té doby jsem chodil na mši svatou každý den. 

A všechny volné chvíle jsem trávil u otce Pia. Byl pro mě vším.“ 

Apoštolem otce Pia 

Od té doby se stal Campanini horlivým „apoštolem“ otce Pia. Řeholník ho přivedl k Boží pravdě a Campanini 

cítil jako svou povinnost přivádět k ní i ostatní. Působil ve světě filmu, což je prostředí, kde se velice šíří pomluvy, 

cynismus, situační morálka a frivolnost. Kdyby chtěl někdo k těmto lidem mluvit o hodnotách víry a vést mezi nimi 

spořádaný život, znamenalo by to stát se jim terčem posměchu. 

Campanini to věděl velmi dobře. Ale díky síle, kterou získal u otce Pia, byl k nezastavení. Neměl už strach 

z kritiky a neohlížel se na nic, nebál se ani ztráty zaměstnání. Proto se choval důsledně, každý den chodil na mši 

svatou a nevynechal příležitost, aby projevil svou radost ze znovu nalezené víry. 

Kolegové mu dávali nejrůznější přezdívky: „bigota“, „kostelník otce Pia“, „svatoušek“, „požírač hostií“. 

Ale Campanini si z toho nic nedělal. Dokonce se ho snažili připravit o práci, ale byl příliš dobrý a pořád ho 

potřebovali. Sám však odmítl řadu scénářů, čímž si znepřátelil hodně producentů a režisérů. Říkával vždy s úsměvem: 

„Promiňte, scénář neladí s mými názory.“ 

Jakkoli se mu veřejně všichni posmívali, pokaždé se našel nějaký kolega, který ho soukromě navštívil a otevřel 

mu srdce plné smutku, hořkosti a beznaděje. Campanini říkával: „Pojeďme za otcem Piem, on ti pomůže.“ 

Doprovodil tak do San Giovanni Rotondo desítky herců. Někteří znovu našli víru a změnili svůj život. Jiní odešli 

smutní – pochopili, co je třeba udělat, aby došli usmíření, ale neměli odvahu se rozhodnout. Myšlenka na otce Pia je 

však neustále pronásledovala, protože když už se s mnichem jednou setkali, nedokázali na něj zapomenout. 

Campanini mi vyprávěl: „Lidé z filmové branže jsou velmi citliví k duchovním hodnotám, i když obecně 

panuje opačný názor. Herci možná chtějí působit skepticky, ale ve skutečnosti jsou jen zakomplexovaní a pověrčiví… 

Přesto jsou též otevření tomu, aby se nechali uchvátit čistou vírou. 

Mně vlastně rovněž přivedl k otci Piovi člověk od divadla – režisér Mario Amendola, který mi o něm vyprávěl 

jako první a doprovodil mě k němu. Já jsem pak do San Giovanni Rotondo přivedl mnoho dalších.“ 

pokračování příště 
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