
 

 
 

 

OBSAH: 

 
   Křeslo pro hosta:  

  Marian Macoun 

 
   Co jsme ve škole nebrali 

  Mše svatá XV. 

  
   Dopisy do předpeklí:  

  David, syn Jišajův,  

  král Judska a Izraele 

 
   Světec mého srdce:  

  Franz Jägerstätter 

 
   Informace Centra  

      pro rodinu  

 
   Čtení na pokračování:  

  Zázraky otce Pia 

 
… a mnoho dalšího 

ROČNÍK 12       ČÍSLO 5      KVĚTEN 2021 

 
 

 
TAM&TAM 

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU



 

strana 2  Tam&Tam – číslo 5, ročník 12, květen 2021 

 

 

 

 

Jakou to vůní dýchá zem, když rozvíjí se háje?  

To každý kvítek kolkolem velebí Kněžnu máje. 

Vítej nám, vítej světice, Královno rajských květů.  

Ať nejkrásnější kytice hlásá Tvou lásku světu. 

I my teď písní oslavme ten nejčistší květ máje,  

oltáře kvítím upravme, ať chrám je obraz ráje.  

Ozdobme srdce důvěrou, svěřme se vlídné péčí,  

vždyť Matka rukou laskavou svým dětem rány léčí. 

Těmito slovy mariánské písně zdravím 

z Hanušovic všechny ctitele Panny Marie. Před námi 

krásný mariánský měsíc. Jaké budou naše májové 

pobožnosti v době plné omezení, to ještě dnes těžko 

uhodnout, přesto můžeme – zvláště tam, kde je rodina, 

mít pro radostné setkání (jako domácí církev) svůj oltář 

– samozřejmě hezký nazdobený. Je to pro nás výzva 

být spolu u nohou Matky Boží: spolu skrze fyzickou 

přítomnost a spojeni skrze modlitbu. Využijme tuto 

krásnou příležitost, pozvěme Matku Boží do našich 

rodin, domů – vždyť je Královou rodin, tak jak ji zval 

sv. Maria Alfons z Liguori. 

Ó moje Královno, Tys chvátala, abys navštívila 

a posvětila Alžbětin dům. Prosím, navštiv i chudý 

příbytek mé duše! Ty znáš lépe než já choroby a bídu 

mé duše, nezřízené náklonnosti, špatné návyky, 

spáchané hříchy, zla, která ji mohou přivést do věčné 

smrti. Strážkyně Božího pokladu, Ty můžeš mou duši 

uzdravit ze všech nemocí. Prosím, navštiv mě, dokud 

jsem živ, ale zvláště v hodině mé smrti, neboť budu 

velmi potřebovat Tvoji pomoc. Navštiv mě svým 

milosrdenstvím, pomoz mi svojí přímluvou. 

Odevzdávám se celý do Tvých rukou. 

Příčino naší radostí, Těšitelko zarmoucených – 

oroduj za nás. 

P. Artur Gorka

 

 

1. květen sv. Josefa Dělníka 

2. květen 5. neděle velikonoční 

3. květen svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

6. květen památka sv. Jana Sarkandra,   

kněze a mučedníka 

8. květen památka Panny Marie,   

Prostřednice všech milostí 

9. květen 6. neděle velikonoční 

12. květen sv. Nerea a Achilea, mučedníků 

13. květen slavnost Nanebevstoupení Páně 

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha 

Svatého 

14. květen svátek sv. Matěje, apoštola 

16. květen 7. neděle velikonoční 

18. květen sv. Jana I., papeže a mučedníka 

20. květen památka sv. Klementa Marie  

  Hofbauera, kněze 

21. květen sv. Kryštofa Magallanese,  

  kněze a jeho druhů, mučedníků 

22. květen sv. Rity z Cassia, řeholnice 

23. květen slavnost Seslání Ducha Svatého 

začíná liturgické mezidobí 

24. květen památka Panny Marie, Matky církve 

25. květen sv. Bedy Ctihodného,  

  kněze a učitele církve 

26. květen památka sv. Filipa Neriho, kněze 

27. květen svátek Ježíše Krista,  

  nejvyššího a věčného kněze 

29. květen sv. Pavla VI, papeže 

30. květen slavnost Nejsvětější Trojice 

31. květen svátek Navštívení Panny Marie 
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MŠE SVATÁ XV. 
 

 

ZPĚV K PŘIJÍMÁNÍ 

Zpěv k přijímání má důležitou úlohu (podobně jako vstupní zpěv): „hmatatelně“ vyjádřit jednotu, kterou 

z nás přijímání eucharistie vytváří, dát najevo radost srdce a zdůraznit charakter společenství. Je tedy třeba, aby se 

začalo zpívat už při přijímání kněze, ještě před tím, než k přijímání přistoupí věřící. 

Jako zpěv je možné použít antifonu uvedenou v misále (podle délky přijímání se žalmem) nebo píseň 

schválenou biskupskou konferencí. Pokud se nezpívá, je třeba antifonu z misálu alespoň recitovat. To mohou buď 

všichni věřící, nebo někteří z nich, nebo lektor, anebo sám kněz po svém přijímání, dříve, než jde podávat věřícím. 

 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Pán Ježíš učedníkům chléb podal se slovy: Vezměte a jezte. 

Podobně jim podal kalich a řekl: Vezměte a pijte. A dodal: To čiňte na mou 

památku. Eucharistie byla ustanovena kvůli přijímání. A svatý Pavel říká, 

že když je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť máme podíl na 

jednom chlebu. (1 Kor 10, 17) Přijímání Kristova Těla eucharistického 

vytváří z věřících jedno Kristovo Tělo – církev. 

Kněz (hlavní celebrant i koncelebranti) musí vždy přijímat chléb 

a víno proměněné při dané mši svaté. Pokud není nějaký výjimečný důvod, 

je třeba, aby chléb (příp. a víno) proměněný při dané mši přijímali také věřící, neboť tak vynikne jednota celé mše 

svaté – eucharistické modlitby i svatého přijímání.  

Věřící přistupují k přijímání v průvodu – tak se naznačuje, že eucharistie je pokrmem na cestu i že kráčíme 

za svým Pánem, který nám naopak vychází vstříc. Úctu a víru v Kristovu skutečnou přítomnost v eucharistii je třeba 

projevit těsně před přijímáním krátkým pokleknutím – pokud se ovšem klečelo při Beránku Boží nebo při Pane, 

nezasloužím si..., pokleknutí na tom místě odpadá, neboť není důvod ho zdvojovat. 

Církev říká, že při přijímání pod obojí způsobou, tedy při přijímání Těla Páně i jeho Krve, je: 

(1) plněji vyjádřeno svátostné znamení, 

(2) lépe vyniká znamení eucharistické hostiny, 

(3) jasněji je vyjádřena vůle Krista, který novou smlouvu stvrdil svou Krví, 

(4) je lépe vidět vztah mezi eucharistií a eschatologickou hostinou. 

Přijímání pod obojí způsobou je možné v případě, že je všeobecně dovoleno biskupem, kněz uzná, že je to 

vhodné a věřící jsou připraveni. Přijímat pod obojí způsobou je možné dvojím způsobem: napitím z kalicha nebo 

namočením hostie do kalicha s Krví Páně. 

V případě, že se podává pouze Tělo Páně (nebo že se Krev Páně podává napitím), mohou si věřící vybrat, 

zda chtějí Tělo Páně přijímat do úst v kleče, do úst vestoje nebo na ruku vestoje. Pokud se podává Tělo Páně a Krev 

namáčením, je možné přijímat pouze do úst. Podávání na ruku i podávání do úst jsou způsoby, které církev zná ze své 

tradice, oba dva vyjadřují úctu k eucharistii a oba dva vyjadřují prázdnotu (otevřené dlaně, otevřená ústa), s níž 

člověk očekává, že bude obdarován samotným Kristem. 

Když kněz podává Tělo Páně věřícímu, ukáže mu hostii a říká při tom Tělo Kristovo. Odkazuje tak na slova 

Ježíše při poslední večeři, který učedníkům dával chléb se slovy Toto je moje tělo; formule Tělo Kristovo byla 

používána již ve 4. století. Věřící odpovídá Amen a tímto vyjádřením potvrzuje svou víru, že to, co vypadá jako chléb, 

je ve skutečnosti Tělem našeho Pána. 

převzal P. Jiří Luňák 
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MARIAN MACOUN 

 

 

Mariana Macouna můžete znát coby ministranta, který, když mu to čas 

dovolí, ministruje se svými třemi bratry v Šumperku nebo Sudkově. 

Ministrování bere jako službu, svoji práci profesionálního výsadkáře 

jako naplnění svého snu. I když jeho práce vyžaduje profesionalitu, 

odvahu a určitou tvrdost, přesto je to laskavý, pokorný, vnímavý člověk, 

který na důležité místo ve svém životě staví Boha. Aby svou víru 

prohloubil, rozhodl se studovat teologii.  Jak to vše zvládá a jak to vše 

do sebe zapadá, se dozvíte v následujícím rozhovoru. 

 

I když Tě mnozí znají, pověz nám něco o sobě. 

Dobrý den, zdravím všechny čtenáře časopisu. Mé jméno je Marian 

Macoun. Narodil jsem se v roce 1996 v Šumperku, ale už v dětství jsme 

se přestěhovali na venkov do Sudkova. Mám tři mladší bratry, společně 

nás můžete často vidět ministrovat v Sudkově či v Šumperku. 

V Sudkově jsem navštěvoval 9 let zdejší základní školu a po jejím ukončení jsem vystudoval Střední nábytkářskou 

školu v Šumperku. Po maturitě jsem si udělal jednoletou nástavbu s výučním listem na truhláře. Výroba nábytku a 

práce se dřevem mě velmi bavila a baví, přesto se tomuto oboru profesionálně nevěnuji, protože se mi podařilo splnit 

si svůj sen a stal jsem se profesionálním výsadkářem.  

Co Tě k tomu vedlo? Přece jenom, není to úplně obvyklý cíl. 

Už na střední škole jsem byl touto myšlenkou osloven obzvlášť zásluhou mého taťky, který má vystudovanou historii. 

Vždy obdivoval historii vojenství, měl rád válečné filmy, a nejvíce ty s „paragány“. Velmi často jsme se bavili 

o různých historických událostech, především o druhé světové válce a československých výsadkářích, nejčastěji 

o operaci Anthropoid, což byl krycí název pro parašutistický výsadek vyslaný během druhé světové války z Velké 

Británie na území Protektorátu Čechy a Morava. Cílem této operace bylo zneškodnit zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha, což se nakonec povedlo, ale výsadkáři za svůj čin zaplatili cenou nejvyšší, svým 

životem. Velice mě historie českých výsadkářů oslovila. Jako kdybych se do ní procítil. Kubiše, Gabčíka a všechny 

ostatní československé výsadkáře beru jako své kamarády, jejichž jsem následovník a s kterými se jednou, v nebi, 

dá-li Pán Bůh, setkám. Zatoužil jsem být jako oni, následovník ve výsadkářské tradici; cítil jsem, že máme k sobě 

blízko. Rovněž má podíl na mém rozhodnutí stát se výsadkářem můj bratr, který studoval Vojenskou střední školu 

v Moravské Třebové. Většina zdejších studentů obdivovala výsadkáře a bratr o nich doma často mluvil. Díky němu 

jsem se dozvěděl o konkrétní jednotce v Chrudimi a začal jsem na sobě dřít a makat, abych se tam dostal.  

A povedlo se?  

Začal jsem si o tom zjišťovat různé informace a během jednoletého studia na truhláře jsem splnil extrémně náročné 

výběrové řízení do aktivních záloh. Prázdniny jsem strávil v základním vojenském kurzu ve Vyškově a v září 

nastoupil na vysokou školu. Začal jsem studovat v Olomouci na Univerzitě Palackého a přitom plnil výcvik vojáka 

v záloze. Nejsem zrovna studijní typ a vojenství mě bavilo, tak jsem ukončil studium po necelých dvou semestrech 

a přestoupil jsem k profesionální výsadkové jednotce. 

 

Takže Tvůj sen se naplnil… 

V současné době pracuji u výsadkářů v Chrudimi, konkrétně jsem u 43. výsadkového pluku. Přes týden bydlím 

na soukromém bytě s dalšími kolegy v Chrudimi, ale na víkendy a ve volném čase se vracím domů na Moravu. 😊 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Para%C5%A1utismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protektor%C3%A1t_%C4%8Cechy_a_Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t_na_Heydricha
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Na internetu jsem se dočetla, že 43. výsadkový pluk 

vznikl v roce 2020 (dříve byl prapor u 4. brigády 

rychlého nasazení) a jedná se o výsadkový útvar typu 

komando schopný provádět úderné operace 

se zvýšenou ofenzivní silou oproti 

klasickým výsadkovým jednotkám. Nemají o Tebe 

Tvoji blízcí strach?  

Můj taťka je na mě, řekl bych, hrdý, u mamky se hrdost 

více mísí se strachem, což je pochopitelné.  

A co Ty, Ty nemáš strach?  

Strach samozřejmě občas taky mám, ale to je normální. 

Důležité je ho překonat. 

Jak se u Tebe slučuje víra a armáda? 

Hodně se to u mě změnilo. Když jsem byl malý, i potom v dospívání jsem se za svou víru často styděl. Nerad jsem 

se o ní bavil a v tomto směru na sebe nerad upozorňoval. Nyní se ale mnohé změnilo. Za svou víru se nestydím, 

ba naopak, téměř každý den se o ní se svými nevěřícími kolegy a kamarády bavím. Mnozí se mě na ni sami ptají a 

o Bohu přemýšlí. Mnohdy se mně svěřují, jak se při nějaké náročné práci modlili např. k Andělu strážnému.  

Všichni vědí, že jsem věřící, a i já jsem se s odstupem času chtěl o víře dozvědět víc a znát hlouběji odpovědi na různé 

otázky. Před necelými dvěma lety jsem se proto rozhodl vystudovat teologii. Nejprve bakalářský obor v Hradci 

Králové, a když se mi podaří studium úspěšně zvládnout, chci pokračovat ve studiu v magisterském oboru buď 

v Praze, nebo Olomouci. Studium mě baví a cítím, že mi dává pevný základ k mé víře. Velice mě v této souvislosti 

oslovil citát papeže Jana Pavla II. „VÍRA A ROZUM jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá k nazírání 

pravdy. Touhu poznat pravdu a nakonec poznat Boha samého vložil totiž do lidského srdce sám Bůh. Tím, že člověk 

pozná a miluje Boha, dosáhne také plné pravdy o sobě samém.“  

Kdo ovlivnil Tvou víru?  

Ve víře mě vychovali mí rodiče, za což jim děkuji. V době dospívání jsem měl různá období. Někdy jsem si kladl 

otázku, zda má vůbec cenu chodit do kostela, jindy jsem přemýšlel, že bych se mohl stát františkánem. Mísilo se to 

a myslím, že to měl podobně každý mladý věřící člověk. 

Často se svými bratry ministrujete v Šumperku. Jaký máš vztah k ministrování a k liturgii?  

Ministrovat jsem začal v raném dětství a ministruji až doposud. V současné době to s bratry bereme jako službu, 

protože ministrantů je nedostatek. Proto ministrujeme jak v Sudkově, tak v Šumperku, když máme čas. Přibližně 

před třemi lety jsem začal vést ministranty v Šumperku. Kluky to bavilo, ale z důvodu mé časové vytíženosti schůzky 

nebyly pravidelné. No a nyní, v důsledku koronaviru, nejsou vůbec. Pokud bude větší uvolnění, plánuji s kluky 

ministranty další akci v přírodě. Ta minulá se jim velmi líbila. Bylo to ve stylu „hochů od Bobří řeky“ (Knihu „Hoši 

od Bobří řeky“, kterou jsme se inspirovali, napsal Jaroslav Foglar). Podnikali jsme výpravy, bojové hry, stezku 

odvahy, něco tam bylo i z výsadkářské zdatnosti (záchrana raněného výsadkáře, lezení na strom pro padák 

s potravinami, seskok z „vrtulníku“ aj.). 

Co se týká mše, je pro mě kostel místem navštívení Boha, kde jsem jen pro něj a Bůh je tu pro nás, promlouvá k nám 

v Písmu svatém, při bohoslužbě oběti jsme přítomni zázraku Proměnění hostií a vína v Kristovo Tělo a Krev. Bůh je 

tu bytostně přítomen, zvláště pak v eucharistii.  To je úžasné a krásné. 

Jak trávíš svůj volný čas? 

Svůj volný čas trávím hlavně s rodinou a taky se svojí slečnou. 😊 Ve volných chvílích si rád zasportuji, zarybařím 

či se projedu na motorce - buď sám, nebo se svým mladším bratrem Josefem, kamarádem Tomášem Pavlíkem a 

někdy i s otcem Jiřím Luňákem. Společně vyrážíme na výlety do okolí v okruhu cca 120 km.    

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsadk%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Commandos
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDsadkov%C3%A9_vojsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%AFh
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Co Tě nejvíc naplňuje na Tvé práci? 

Moje práce mi dává veliký smysl, naplnění, jsme ochránci vlasti, našel 

jsem zde svoji chlapskou identitu…  

Je postaráno v armádě i o duchovní rozměr člověka?  

Hodně kluků v armádě hledá víru či nějaké ukotvení. Armáda i policie má 

svoje duchovní, především jáhny. Současný starokatolický biskup 

Benedikt Stránský, než byl vysvěcen na biskupa, byl kriminální policista. 

Bůh skrze tyto duchovní je přítomný i v těchto složkách. 

Nelitoval jsi někdy svého rozhodnutí stát se výsadkářem? 

Nelitoval. Podle mě je důležité žít tak, aby se člověk za sebe jednou 

„na stará kolena“ nemusel stydět. 

Jaké jsou plány do budoucna? 

Chtěl bych se ještě nějakou dobu věnovat armádě, ale zároveň do budoucna i založit rodinu. Uvidí se, jak to vše bude.  

A tradiční otázka na závěr – co bys vzkázal čtenářům TamTamu? 

Zdrojem mojí energie je víra v Boha, modlitba a láska k druhým lidem. Bůh je náš otec, přítel, spasitel, Pán… Miluje 

nás. Nikdy nebuďte smutní a nemějte strach, protože Ježíš Kristus je tu s námi a pro nás. 😊 

za rozhovor děkuje Lenka Špatná 

 

 

 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní Postní 

almužny svým odřeknutím si věcí pro někoho 

potřebného. V následující tabulce najdete přehled 

výsledků dle farností. 

Z Postní almužny 2020 jsme díky Vám mohli 

poskytnout podporu rodinám s postiženými dětmi. 

Snažíme se, aby tyto finanční prostředky byly využity ve 

farnostech. Obracíme se na vás s prosbou, pokud víte 

o někom ve Vaší farnosti, kdo se ocitl v mimořádné 

finanční tísni a potřebuje pomoc, abyste kontaktovali 

Vašeho kněze nebo informaci předali přímo nám 

na Charitu Šumperk. 

Pán Bůh zaplať. 

 

Jana A. Nováková, Michaela Stuchlá 

 

 

  

Farnost (resp. farní úřad) Výtěžek 

Bludov 3 860 Kč 

Bohdíkov, Raškov 1 745 Kč 

Bohutín 5 849 Kč 

Bratrušov 2 211 Kč 

Dolní Studénky 3 338 Kč 

Hanušovice 5 000 Kč 

Hraběšice 1 840 Kč 

Loučná nad Desnou 2 262 Kč 

Nový Malín 678 Kč 

Rapotín 6 998 Kč 

Ruda nad Moravou 7 379 Kč 

Sobotín 1 216 Kč 

Staré Město  7 123 Kč 

Šumperk 19 730 Kč 

Velké Losiny 9 201 Kč 

Celkem 78 430 Kč 
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NEJVĚTŠÍ PŘÍBĚHY VŠECH DOB  
nabídka elektronických her (nejen) pro děti 

 

Jeden z největších myslitelů, spisovatelů, pedagogů Jan Amos Komenský napsal: „Cílem vzdělání a 

moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal 

přítomnost a předvídal budoucnost.“ Za nejvýznamnější zdroj moudrosti tento „učitel národů“ považoval Bibli.  

Dnešní člověk mnohdy zapomíná na tento významný a stále aktuální zdroj, ve kterém může najít podstatné 

a stále aktuální pravdy tykající se Boha, stvořeného světa a člověka. V tomto slova smyslu Bible je nevyčerpatelným 

zdrojem moudrosti a poznání. Vytvořená skupina pěti her s názvem „Největší příběhy všech dob“ si klade za cíl 

ukázat Bibli jako zdroj moudrosti a poznání. Bez nadsázky můžeme prohlásit, že životní příběhy vybraných 

biblických osob ovlivnily dějiny lidstva. 

Tyto biblické osobnosti přibližujeme dnešnímu člověku v nové zajímavé formě. Jednotlivé příběhy jsou 

předkládané v podobě interaktivních elektronických her, které lze spustit pomocí webového prohlížeče nebo mobilní 

aplikace GEOFUN, kde hry stažení do mobilní aplikace fungují offline. 

A jaké příběhy jsou aktuálně k dispozici?  

Může jeden člověk zachránit celý národ? je název hry, kterou provází královna Persie, Ester. Být 

královnou není snadná věc, a to zejména, když musí řešit úkol, jak zachránit národ, ze kterého sama pochází. Ve druhé 

hře Co zaseješ, to také sklidíš lze společně s Jákobem prožít jeden z velkých příběhů izraelského národa a pomoci 

při řešení životních situací, které ho potkávaly na jeho životní pouti. Víra je důvěra v to, v co člověk doufá, a jistota 

v to, co nevidí. Víra prochází zkouškou, když člověk podléhá třeba pochybnostem či strachu. Jak na to, aby víra byla 

opět pevná? To prozradí průvodce Petr, původně Šimon, v pořadí již třetí hře Petrův zdar. Život přináší různé 

situace, někdy také kotrmelce a zvraty. Je důležité, aby z těchto situací člověk vyšel posilněn. Ve hře Jak jsem oslepl 

a uzřel lze zjistit, co přinesl světu život Saula neboli Pavla z Tarsu. Není na světě známější příběh, než ten, který 

vypráví Marie, žena tesaře Josefa, v další hře Můj syn Ježíš. Je o jejím synu – Ježíši, který je bezpochyby nejznámější 

osobou na světě. 

Kniha Přísloví říká: „Vždyť moudrost je lepší nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná.“ 

(Př 8,11) Věříme, že i vytvořené hry pomohou přinést biblickou moudrost a poznaní (nejen) mladým lidem dnešní 

doby. 

Vznik her financovala Česká biskupská konference. Zástupci a spolupracovníci Katechetické sekce této 

organizace se aktivně podíleli na vytváření scénářů. Obsah her primárně vychází z Bible. Všechny vytvořené hry 

jsou volně dostupné bez nutnosti registrace.  

Hry najdete na adrese www.schoolfun.cz/nejvetsi-pribehy-vsech-dob/  

  

https://www.schoolfun.cz/muze-jeden-zachranit-cely-narod/
https://www.schoolfun.cz/co-zasejes-to-take-sklidis/
https://www.schoolfun.cz/petruv-zdar/
https://www.schoolfun.cz/jak-jsem-oslepl-a-uzrel/
https://www.schoolfun.cz/jak-jsem-oslepl-a-uzrel/
https://www.schoolfun.cz/muj-syn-jezis/
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Milí čtenáři, 

v minulém čísle jsme otiskli poslední z Dopisů do záhrobí a od tohoto čísla se prostřednictvím jejich 

pokračování – Dopisů do předpeklí – dostáváme k postavám Starého zákona. Po krátké předmluvě jejich autora  

na nás čeká první dopis věnovaný králi Davidovi.  

Tomáš Havlíček  

 

Dopisů do záhrobí vyšlo v havířovském farním časopisu Společenství za dvacet let rovných 115. Rád bych 

čtenářům nabídl mírně inovovanou edici „Dopisy do předpeklí“. Není to proto, že by se repertoár Nového zákona 

vyčerpal (stačí nahlédnout třeba do Skutků), ale proto, že je mi líto nechat ladem zajímavé postavy Starého zákona. 

Ono předpeklí je samozřejmě jen pracovní terminus technicus, protože minimálně od časů Kristovy návštěvy splývá 

se záhrobím.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                       Pavel Obluk 

                                      

DAVID, SYN JIŠAJŮV,  

KRÁL JUDSKA A IZRAELE 

V městě Šumbarku, ve čtvrtém roce panování zemana Potácivého 

 

Davide,  

odpusť, že Tě oslovuji takto prostě, bez královských poct, jež Ti po právu (lidském i Božím) náleží. Není to 

z nedostatku úcty, nýbrž proto, že se chci obracet k Tobě jako celistvému člověku, ve všech etapách Tvého pohnutého 

života. Vím, že jsi kraloval dlouhých čtyřicet let, ale Tvé činy v dobách před přijetím královského úřadu nejsou 

významné o nic méně.  

Jakkoliv je to troufalé, musím vyznat, že jsi vskutku blízký mému srdci. Nepochybně nejsem tak statečný, 

natož věhlasný jako Ty, přesto dobře rozumím Tvým pohnutkám, radostem i obavám, činům velkorysým a moudrým 

i těm, které se tak charakterizovat nedají. Je to proto, že jsi přes veškerý svůj majestát zůstal především člověkem, 

se vší jeho slávou i bídou.  

Zakusil jsi nejen nádheru královského trůnu a zlaté koruny, ale také špínu chléva a prachu cest. Bojoval jsi 

o život s divou zvěří a neméně divokými válečníky, zažil jsi slavná vítězství a jásot z tisíců hrdel příznivců i porážky, 

útěky a pronásledování. Musel ses skrývat ve skalách, plížit se po nocích a vydávat se za blázna uprostřed svých 

nepřátel. Tvé prsty uměly probírat struny citery i sevřít rukojeť praku či meče, hladit i zabíjet. Z Tvých úst vycházely 

nádherné žalmy k oslavě Boha i nemilosrdné rozkazy a lži. Zažíval jsi okamžiky naprostého uchvácení 

ve společenství s Hospodinem i chvíle plné pochyb, strachu a osamění. Zažíval jsi všechno co my… 

Tvůj osud je tak spletitý a zajímavý, že si vysloužil mnohá literární i filmová zpracování. Není se co divit, 

vždyť obsahuje všechno, co přitahuje pozornost čtenářů a diváků všech dob. Nechybí v něm nečekané zvraty 

a zápletky, intriky a úklady, láska a zrada, válečné i romantické scény. Co je pro mne zajímavější, je skutečnost, 

že přitahuje také zvláštní pozornost Boží. Dialog s Bohem se vine jako červená niť celým tím dlouhým příběhem 

popsaným v knize Samuelově.  

Bůh je s Tebou od samého počátku do konce Tvých dnů. Je svědkem, ba i hybatelem všech důležitých 

událostí Tvého života. Naslouchá Ti, odpovídá na Tvé volání, povzbuzuje Tě v úzkostech a strádání, dodává Ti sílu 

a odvahu v protivenství, napomíná Tě, když hřešíš, a vzápětí Ti tyto hříchy odpouští. Mám neodbytný pocit, že má 

pro Tebe slabost… 

Ptám se, čím sis tuto zvláštní pozornost Boží zasloužil. Byl jsi „krásný a milého vzhledu“, ale to většinou 

postačuje pouze pro vyvolání pozornosti lidí; Bůh má jiná kritéria. Důvodem nemohou být ani Tvé morální kvality, 

vždyť ses provinil i těmi nejtěžšími hříchy. Na Tvých rukou ulpěla krev nepřátel i vlastních spolubojovníků, zločinců 

i nevinných.  

 

DOPISY DO PŘEDPEKLÍ 
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Čtu si znovu Tvůj příběh a (po)zastavuji se nad scénou, kdy bláznivě tančíš před archou úmluvy. Neohlížíš 

se na rozpaky, údiv či posměch svých nejbližších včetně vlastní ženy, protože jsi zcela naplněn radostí z blízkosti 

Hospodina, svého Boha. V této chvíli ho miluješ nadevše a on Tvou lásku mnohonásobně opětuje. Ví, že se záhy 

opět navrátíš ke zcela „světským“ záležitostem, ale těší se i z tohoto krátkého souznění. Touží po něm, bez ohledu 

na Tvou hříšnost.  

Ano, to je Boží slabost. Ale stejnou slabost má pro každého člověka. I pro mne. 

Pavel Obluk  
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KŘEST O VIGILII BÍLÉ SOBOTY VE VELKÝCH LOSINÁCH 
 

 
O sobotní vigilii mi byla udělena 

svátost křtu. Vedla k ní dlouhá cesta plná 

nejdříve nepochopení, poté rozhovorů 

s Bohem, rozjímání v kostele, spousty otázek 

a především postupně se rozvíjející lásky 

a pocitu, že mě má někdo rád, a bude tu pro 

mě vždy, když budu potřebovat.  

Na této cestě mě provázelo mnoho 

lidí, kteří mě často ovlivnili, aniž by si toho 

sami mohli vůbec všimnout. Do poslední 

chvíle jsem si nebyla jistá, jestli se mám 

zapsat na přípravu ke křtu. Cítila jsem silnou 

lásku k Bohu, ale bála jsem se svázat se 

v církvi. 

Při přípravě jsem našla společenství, které jsem hledala, a poznala jsem, jak krásné je modlit se společně. 

Byla jsem si stále jistější, že cesta ke křtu a k životu v církvi je správná.  

Znala jsem několik lidí, kteří byli křtění v dospělosti, protože u nás to není až tolik neobvyklé. Stále mi říkali, 

že při křtu budu mít krásné pocity a že to bude nádherný okamžik. Byla jsem opatrná, nervózní, bála jsem se a 

připravovala jsem se i na možnost, že možná nic zvláštního cítit nebudu.  

Většina rodiny moje rozhodnutí nechápala a sobota pro mě byla velmi náročná. O to víc jsem se ale později 

začínala těšit (už konečně ) na vigilii. Přes den 

jsme měli s panem farářem obřad, ve kterém jsem 

mimo jiné vyznala svoji víru a byla jsem 

pomazána olejem katechumenů. Z tohoto obřadu 

jsem odjížděla naprosto klidná, s pokorou 

a s radostí. Věděla jsem, že rozhodnutí je správné.  

Křest a celá vigilie byla to nejkrásnější, co 

jsem kdy zažila. Cítila jsem se plná lásky, která 

byla najednou ve mně, a ani jsem si ji sama 

nezasloužila. Během večera se stupňovala, při 

křtu jsem už ani nepřemýšlela, co vlastně cítím a 

až zpětně mi došlo, že větší lásku a radost už jsem 

snad ani cítit nemohla, a tento pocit se upevňoval 

při přijímání i v další dny a nemizí. 

Teď vím, že cesta víry je ta správná, a mrzí mě, že jsem si jí dříve jistá nebyla. Cítím se opravdu šťastná.  

Budu ráda, když příběh křtu, i když je jen jedním z mnoha, třeba trošku povzbudí ve víře někoho, 

kdo povzbuzení bude potřebovat.  

Děkuji všem, kteří mě vedli a pomáhali mi ve víře. Modlitbou, svým příkladem, svojí přítomností jen tak 

v tichosti, rozhovory a svědectvími, které mi mnozí svěřují, a děkuji za nádherné společenství při samotném křtu. 

Ráda bych poděkovala panu faráři za jeho trpělivost a především za upřímnou lásku a radost, s jakou mě Bohu svěřil. 

Vzpomínám, když jsem klečela v Olomouci „ve Sněžence“ a prosila Boha, ať mi dá víru v něj věřit. A jak 

Bůh promlouvá, přišla mi myšlenka: ,,Když mě prosíš o víru, tak přece věříš, že jsem tu s tebou.“ 

Martina Matoušková 

foto Vojtěch Dorňák  



 
 

Tam&Tam – číslo 5, ročník 12, květen 2021  strana 11 

 

MODLITBY MATEK 

Je květen – blíží se svátek matek. Děti budou přát svým maminkám. 

Menší děti třeba nakreslí obrázek, jiné přinesou kytičku, dospělé děti napíší 

SMS, vše se počítá. Ale co já mohu udělat pro své děti? Každá maminka chce 

pro své děti to nejlepší, ale ne vždy máme dost času a možností. A když dospějí, 

tak jsme už jen pozorovateli jejich života. Já jsem v naší farnosti v Rudě nad 

Moravou poznala společenství Modlitby matek – nejenže se modlíme za své 

děti a rodiny a odevzdáváme je do Boží péče, ale také se ve společenství 

můžeme svěřit se svými starostmi. V síle společné modlitby i celého širšího 

společenství zažíváme pokoj v srdci a posilu. 

Modlitby matek byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, 

obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby 

matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek. MM 

se rozšířily do 128 zemí celého světa a zaznamenaly mnohé krásné ohlasy a vyslyšení. 

Při setkáních se maminky sjednocují v modlitbě a během setkání ukládají jména dětí do košíčku, aby je 

nabídly do Ježíšovy péče. Při modlitbě neodevzdáváme jen své děti, ale i sebe, své muže, kmotřence a kněze jako 

duchovní syny. 

 

Co je u všech skupinek stejné: 

Vždy prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání, 

modlíme se:  

za ochranu před vším zlem 

za odpuštění, 

abychom byli v jednotě (jedno srdce jedna mysl). 

Chválíme Boha písněmi a modlitbami. 

Čteme z Písma svatého. 

Děkujeme Bohu za dar mateřství. 

Vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je svěřujeme s důvěrou do Pánovy péče. 

 

Na setkání potřebujeme: 

malý stůl, na který pokládáme kříž – připomínku našeho Spasitele  

svíčku – Ježíš je světlo světa 

Bibli – On je živé Slovo 

malý košík, který má být položen pod křížem. Do něho se ukládají jména našich dětí na malých lístečcích.  

Je doporučeno setkávat se jednou týdně. Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky, max. je však 8 maminek. 

Je třeba dodržovat zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří ve společenství, nesmí být 

vyneseno. Když se maminky naučí důvěřovat jedna druhé skrz modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím. 

Modlitební triduum 

Jednou za čtvrt roku se po tři dny – pátek, sobota, neděle - spojujeme v modlitbách na stejný úmysl. Triduum 

probíhá po celém světě, kde jsou maminky ochotné vyjít ze svých skupinek a pozvat k modlitbě širší farní 

společenství. Je to čas milostí. 

V pátek odprošujeme Pána za naše hříchy, proto se soustředíme na modlitbu odpuštění a lítosti. 

V sobotu se modlíme za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. Prosíme Pána o odpuštění pro ně. 

V neděli chválíme Pána a děkujeme za vše, co dělá v našich životech.  
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A na závěr modlitba a poděkování našim dětem 

(závěrečná modlitba odevzdání z brožurky Modliteb matek)  

Pane Ježíši, přicházíme před tebe jako matky. 

Prosíme, abys žehnal našim dětem 

a všem dětem na celém světě. 

Děkujeme ti za naše děti, 

jsou pro nás drahocenným darem. 

Pomoz nám, Pane, vždycky si to připomínat, 

zvlášť když jsou v těžkostech. 

Vždyť žijí v sužovaném světě, 

ve světě, který tě vždy neuznává, 

ve světě, kde se někdy mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří. 

Pane, pomoz jim, aby byly silné. 

Pomoz nám poznat, 

že jsi stále s námi, 

že s námi sdílíš radost i bolest. 

Jsi s námi, když se smějeme, 

a pláčeš s námi v bolestech. 

Amen 

Více informací najdete na stránkách: www.modlitbymatek.cz 

  Hanka a Maruška 

 

 

RAPOTÍN –  

NOC KOSTELŮ –  

28. 5. 2021 

 

Program: Rapotín, kostel Nanebevzetí Panny Marie a okolí v pátek 28. 5. 2021: 

17:50 – 18:00 Společné zvonění a zahájení Noci kostelů 2021  

18:15 – 19:00 Mše svatá 

19:00 – 20:45  Program pro děti i dospělé v okolí kostela s poznáváním blízkých malých  

sakrálních staveb, otevřený kostel pro návštěvníky 

20:45 – 21:00 Ztišení a ukončení Noci kostelů 2021   
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CENTRUM PRO RODINU  
 

V době uzávěrky časopisu je z důvodu mimořádných opatření vlády většina programů Centra pro rodinu 

zrušena, omezena nebo probíhá online. Aktuální informace sledujte na webových stránkách 

www.sumperk.dcpr.cz nebo nás kontaktujte na tel. 731 402 395. 

Mailová adresa Centra pro rodinu Šumperk – cprsumperk@ado.cz 

 

CO PROBĚHLO 

 Všem účastníkům her „Hledejte slova symboly velikonočního příběhu“ a „Velikonoční cesta za neuvěřitelným 

pokladem“ děkujeme za jejich účast a správně zodpovězené otázky. Pro správné luštitele je připravena 

odměna, kterou si mohou vyzvednout (pokud už tak neudělali) v zákristii. Jedná se o holky Šanovcovy, rodiny 

Čermákovou a Klusoňovou, Aničky Rozsívalovy, Marušku Sovadinovou, Matýska Heisera a skupinku pod 

názvem „seniorky“. Těšíme se na vaši účast v nějakém dalším programu Centra pro rodinu.  

 

CO 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. 

 

TÝDEN PRO RODINU 

Ve dnech 8. – 13. května proběhne 13. ročník týdne pro rodinu s mottem „Rodinná pohoda není náhoda“. Týden 

pro rodinu je oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny. Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR. Program 

vytvářejí členové Rodinného svazu ČR, kterými jsou centra pro rodinu a také další organizace, které se k Týdnu 

připojí. 

Můžete se zapojit – ZEPTEJ SE VAŠICH, PROČ JSOU SPOLU.  

Chceme vyzvat mladé lidi a děti, aby se rodičů zeptali: „Proč jste spolu?“ a také vás, milí rodiče, zeptejte se dětí: 

„Kdy je vám doma dobře?“  Pokud se chcete s vašimi sděleními podělit, natočte videa dle následujících instrukcí.  

RODINY – Možná jste si už dlouho neřekli, co pomáhá vaší rodinné pohodě. Možná nebyla ta správná příležitost 

mluvit o svých potřebách. Teď je ten správný čas! Posaďte a společně vyplňte Pracovní list nebo natočte video 

o vaší rodinné pohodě. 

 Video – Jak na to?        Návod pro děti 

1. Domluv se s rodiči, zda je můžeš natočit a poslat video do Týdne pro rodinu a sdílet na sociálních 

sítích 

2. Natoč video: Zeptejte se rodičů, prarodičů: Proč jste spolu?; Kdy je vám spolu hezky?; Jak řešíte 

rozdílné názory? nebo se inspiruj otázkami v pracovním listu. Délka videa do 1 minuty. 

3. Sdílej na svém IG nebo nám video pošli přes Úschovnu na info@rodinnysvaz.cz, abychom je sdíleli 

a předej výzvu kamarádům s hashtagy #zeptejsevasich  #tydenprorodinu 

 Video – Jak na to?        Návod pro rodiče, prarodiče 

1. Domluv se s dětmi, zda je můžeš natočit a poslat video do Týdne pro rodinu a sdílet na sociálních 

sítích 

2. Natoč video:   Zeptejte se dětí: Kdy je vám doma dobře?; U čeho se doma společně pobavíte?;  Co 

byste u vás doma změnili?; Co pomáhá naší rodinné pohodě?; nebo se inspiruj otázkami 

v pracovním listu. Délka videa do 1 minuty. 

http://www.rodinnysvaz.cz/
http://www.rodinnysvaz.cz/
https://www.rodinnysvaz.cz/clenove/clenove-rodinneho-svazu-cr-z-s/
https://ddmastra-my.sharepoint.com/personal/kucerova_rodiny_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web%2FPracovn%C3%AD%20list%5FTPR2021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web&originalPath=aHR0cHM6Ly9kZG1hc3RyYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9rdWNlcm92YV9yb2RpbnlfY3ovRVVfUlk5X2FERHhGc3U4ZzgtVy12Q0VCSV83WDBXbHBDMFhSZDRWZ21GamRnQT9ydGltZT1qX3BtVFREdzJFZw
https://ddmastra-my.sharepoint.com/personal/kucerova_rodiny_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web%2FPracovn%C3%AD%20list%5FTPR2021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web&originalPath=aHR0cHM6Ly9kZG1hc3RyYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9rdWNlcm92YV9yb2RpbnlfY3ovRVVfUlk5X2FERHhGc3U4ZzgtVy12Q0VCSV83WDBXbHBDMFhSZDRWZ21GamRnQT9ydGltZT1qX3BtVFREdzJFZw
https://ddmastra-my.sharepoint.com/personal/kucerova_rodiny_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web%2FPracovn%C3%AD%20list%5FTPR2021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web&originalPath=aHR0cHM6Ly9kZG1hc3RyYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9rdWNlcm92YV9yb2RpbnlfY3ovRVVfUlk5X2FERHhGc3U4ZzgtVy12Q0VCSV83WDBXbHBDMFhSZDRWZ21GamRnQT9ydGltZT1qX3BtVFREdzJFZw
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3. Sdílej na svém FB, IG nebo nám video pošli přes Úschovnu na info@rodinnysvaz.cz, abychom ho 

sdíleli a předej výzvu přátelům s hashtagy #zeptejsevasich   #tydenprorodinu 

4. Poseďte spolu s rodinou nad Pracovním listem Rodinná pohoda není náhoda a vyplňte jej. Zaslat 

můžete na info@rodinnysvaz.cz 

 Zasláním videa vyjadřujete souhlas s jeho uveřejněním na www.rodinnysvaz.cz a FB Rodinný svaz ČR, 

na www.tydenprorodinu.cz a na Twitteru Rodinného svazu ČR. #zeptejsevasich #tydenprorodinu 

 Pracovní list si můžete stáhnout na stránkách www.tydenprorodinu.cz nebo na stránkách Centra 

pro rodinu Šumperk www.sumperk.dcpr.cz v záložce pro rodiče a manžele. 

CO VÁM CHCEME NABÍDNOUT NOVÉHO 

MÁJOVÁ CESTA PRO RODINY    

1. Vyzvedněte si účastnickou kartu v kostele svatého Jana Křtitele v Šumperku – na stolíku mezi 

lavicemi – nebo si ji stáhněte na stránkách Centra pro rodinu. K dispozici bude od 6. května.  

2. Vydejte se společně na rodinný výlet – jednotlivá zastavení najdete na kartě, na určeném místě vás 

čeká i plnění úkolů. 

3. Po cestě se jako rodina vyfoťte a pošlete na adresu centra nějakou fotku, popř. ji vložte do krabičky 

na stolíku mezi lavicemi 

4. Cesta bude nenáročná, dlouhá max. 3 km, inspirovaná životem svatého Josefa (začátek kostel 

svatého Jana Křtitele, přes lokalitu Cihelna a okolí, cíl náměstí Republiky). Během ní si jak 

zasoutěžíte, tak popřemýšlíte.  

5. Můžete si ji projít od 8. května (sobota) do 16. května (neděle) 

6. Účastnickou kartu buď naskenujte, nebo ji nechte v krabici na stolíku mezi lavicemi, popř. nechejte 

v zákristii.  

Další informace o Týdnu pro rodinu i nabídku programů najdete na webových stránkách www. tydenprorodinu.cz 

SPOLEČNÝ VÝLET PRO RODIČE A PŘEDŠKOLNÍ DĚTI DO PŘÍRODY V RÁMCI PROGRAMU SEDMIKRÁSEK 

21. KVĚTNA 2021 

Sraz v 9.00 u farního střediska, návrat kolem poledne. 

VYROB KYTIČKU – ZÁPICH – nebo kytičku s připevněným poutkem – PRO BABIČKY A DĚDEČKY Z DOMOVA 

DŮCHODCŮ.  

Doprostřed kytičky napiš krátký vzkaz, který je určitě potěší. Kytičky odevzdávejte do konce měsíce buď 

do krabice v kostele (na lavici mezi stolíky), nebo do připravené dózy na M. R. Štefánika 26 před vchodem.  

 

 

 

Každou první sobotu každého čtvrtletí je na Vřesové studánce 

sloužena mše svatá. Poslední taková sobota letos připadla na 3. dubna, 

tedy na Bílou sobotu. Z tohoto důvodu jsme se dopoledne sešli na ještě 

bílé (sněhem pokryté) Vřesové studánce tentokrát k modlitbě křížové 

cesty.  

  

https://ddmastra-my.sharepoint.com/personal/kucerova_rodiny_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web%2FPracovn%C3%AD%20list%5FTPR2021%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fkucerova%5Frodiny%5Fcz%2FDocuments%2FT%C3%9DDEN%20PRO%20RODINU%2FPodklady%20na%20web&originalPath=aHR0cHM6Ly9kZG1hc3RyYS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9rdWNlcm92YV9yb2RpbnlfY3ovRVVfUlk5X2FERHhGc3U4ZzgtVy12Q0VCSV83WDBXbHBDMFhSZDRWZ21GamRnQT9ydGltZT1qX3BtVFREdzJFZw
mailto:info@rodinnysvaz.cz
https://www.facebook.com/rodinnysvaz
https://www.tydenprorodinu.cz/
https://twitter.com/SvazCr
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FRANZ JÄGERSTÄTTER 

* 20. května 1907 Sankt Radegund, Rakousko 

† 9. srpna 1943 Berlín-Brandenburg, Německo 
 

 

Franz Jägerstätter byl rakouský sedlák, františkánský terciář, milující 

manžel a otec čtyř dětí, který byl popraven za to, že nesouhlasil s nadvládou 

nacistů a ve druhé světové válce za ně odmítl bojovat. Byl prohlášen za 

blahoslaveného roku 2007 papežem Benediktem XVI. Katolická církev si 

jeho svátek připomíná 21. května, což je den Franzova křtu. Je patronem 

odpíračů vojenské služby z důvodů svědomí a mravních důvodů. 

 

Franz se narodil dne 20. 5. 1907 v obci St. Radegund v Horním 

Rakousku. Jeho matka Rozália Huberová sloužila jako děvečka, otec Franz 

Bachmeier byl čeledínem. Oba byli příliš chudí, aby si mohli dovolit 

uspořádat svatbu. Franzův otec padl v 1. světové válce. Protože matka si 

musela na své živobytí vydělávat na selském dvoře, vyrůstal malý Franz u své babičky v těch nejchudších poměrech. 

Franz navštěvoval jednotřídku a nebyl příliš vzorným žákem. Nechybělo mu asi nadání, ale pro svůj 

nemanželský původ byl často šikanován, protože být nemanželským dítětem znamenalo (zvláště na venkově) velké 

stigma. Zažil si období hladu a strádání. Zlom nastal v jeho desíti letech. Matka se v r. 1917 provdala za majitele 

rodinného statku Heinricha Jägerstättera.  

Heinrich chlapce adoptoval, a protože manželství zůstalo bezdětné, Franz zdědil statek. Na dvoře adoptivního 

otce přitahoval Franze hlavně dědeček, který vlastnil mnoho duchovních knih, a dokonce pravidelně odebíral noviny, 

což tehdy vůbec nebylo běžné. Franz rád četl a později napsal svému kmotřenci: „Kdo nečte, nemůže se tak snadno 

postavit na vlastní nohy a stane se lehce míčem, se kterým si pohrávají druzí.“ 

Ve dvaceti letech chtěl rodičům finančně pomoci, a tak odešel z domu něco přivydělat. Nejprve pracoval 

jako zemědělský dělník v Bavorsku, pak jako horník v rudném dole ve Štýrsku. Zde se setkal s jiným životním stylem 

a se socialistickými názory, které otřásly jeho vírou tak, že dokonce přestal chodit do kostela a ke svátostem.  

V r. 1930 se ale musel vrátit domů, protože jeho otčím onemocněl a už neměl sílu řádně vést hospodářství. V 

původním prostředí se opět vrátil k praktikování víry svého dětství. Nebylo to ale pouhé přizpůsobení se okolí. Snažil 

se svou víru upevnit a prohloubit přemýšlením a četbou. Přitom si čím dál víc uvědomoval, že jestliže chce brát 

křesťanství skutečně vážně, nesmí se spokojit s běžnou průměrností, ale musí se snažit o svatost, což šlo podle 

tehdejšího názoru nejlépe v řeholním stavu. A tak se ocitl před volbou mezi manželstvím a klášterem. Nakonec se 

šel poradit s místním farářem, který ho dobře znal od dětství. Ten mu ale řekl krátce a rázně: „Jsi tady, aby ses staral 

o zděděný statek, hledej si proto poctivou ženu, která bude dobrou křesťankou.“ Tehdy 26letý František tuto radu 

poslechl.  

Brzy si i myslel, že nalezl tu správnou životní družku. 

Navázal vztah s mladou ženou Terezií Auerovou z vedlejší obce, 

která s Franzem otěhotněla a porodila dceru Hildegardu. Vztah ale 

neměl dlouhé trvání, aniž víme, jaký byl pro to důvod. Později paní 

Terezie jen vysvětlila: „Rozešli jsme se v míru a prosil mě 

o odpuštění.“ František zajistil svou dcerku a její vzdělání a měl s 

ní dobrý vztah. Hilda se zúčastnila i Franzova blahořečení spolu s 

jeho rodinou.  

V r. 1935 se Franz seznámil s rolnickou dcerou Franziskou 

Schwaningerovou, o šest let mladší věřící dívkou. Známost trvala 

jen půl roku, ale oba brali přípravu ke svatbě velmi vážně. 

Snoubenci důkladně promýšleli společný život a modlili se za své 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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manželství. Po svatbě v dubnu 1936 zamířili na svatební cestu do Říma ke hrobu sv. Petra, kde děkovali za všechny 

milosti, zvláště za dar víry. Manželství bylo brzy požehnáno třemi zdravými dcerkami – Rozálií (nar. 1937), Marií 

(nar. 1938) a Aloisií (nar. 1940) – se kterými trávil Franz spoustu času a vozil je v kočárku po vesnici, což bylo 

v tehdejší době velmi neobvyklé. Oba manželé rostli v oboustranné lásce. „Pomáhali jsme si vzájemně na cestě 

ve víře,“ řekla později Franziska. Franz jednou řekl: „Neuměl jsem si představit, že manželství může být tak krásné.“  

V r. 1938 došlo k anšlusu Rakouska, připojení k nacistickému Německu. Od samého počátku se Franz stavěl 

proti této ideologii, jako jediný ve své vesnici hlasoval proti připojení Rakouska do německé říše. Mladému farmáři 

při tom pomohl živý sen, v němž viděl krásný vlak plný lidí mířící do zavržení. Uvědomil si, že tento vlak je 

nacistická strana a přidružené organizace. V roce 1940 a 1941 byl odveden k vojenské službě, avšak dvakrát si jej 

představitelé jeho rodné obce vyžádali zpět kvůli jeho povolání farmáře. Během období vojenské služby vstoupil 

Franz do Třetího řádu sv. Františka. „Ať je ti posilou fakt, že má víra se neoslabila, zatímco jsem vojákem,“ napsal 

Franz manželce, která jej ve vstupu mezi terciáře následovala.   

Po návratu do své rodné vesnice v r. 1941 se stal Franz kostelníkem a mše svatá a adorace se pro něj staly 

každodenní záležitostí. Zrálo v něm rozhodnutí odmítnout příští povolávací rozkaz, neboť je potřeba „poslouchat 

více Boha než lidi“. Jeho matka i příbuzní se jej snažili od tohoto rozhodnutí odvrátit. Dokonce i Franziska doufala, 

že se najde cesta ven ze svízelné situace, avšak stála při svém manželovi: „Kdybych při něm nestála já, neměl by už 

vůbec nikoho.“ Její láska tak byla proniknuta manželovým křížem. Bylo to pro oba krajně těžké, neboť neměli 

podporu příbuzných, přátel ani církve.  

Franz považoval službu ve zbrani pro nacistický režim za hřích. Modlil se a postil za světlo, dokonce hledal 

radu u dalších osobností. Linecký biskup Joseph Calasanz Fliesser mu mimo jiné řekl, že jako otec by se prohřešil 

proti své rodině, kdyby vystavil svůj život v nebezpečí. Manželka o tomto setkání později prohlásila: „Franz získal 

dojem, že se biskup neopovažoval mluvit otevřeně, 

protože jej neznal – vždyť Franz mohl být špion.“ 

V únoru 1943 byl Franz znovu povolaný 

do armády. Odmítl vojenskou službu a nabídl se 

k nevojenské službě saniťáka, což mu nebylo 

umožněno. Byl odvezen do věznice v Linci. Po dvou 

měsících mučení a ponižování upadl do hluboké krize 

i nebezpečí ztráty víry. Avšak zkušenost dosavadního 

života s Franziskou byla pro něj znamením Boží 

přítomnosti. 

Mladý farmář čelil nepochopení mnoha lidí, 

kteří považovali jeho postoj za zbytečný nebo hloupý. 

Franzova oběť byla podle nich sobecká, pyšná či 

dokonce bláznivá. Nejvíce nespravedlivé bylo obvinění, že sám sebe klade nad rodinu. „Mám stále víru, že mi Bůh 

dá znamení, pokud by jiná cesta byla lepší,“ napsal během svého obtížného zápasu. „Kristus se také modlil na Olivové 

hoře, aby nebeský Otec dovolil kalichu smutku odejít od jeho rtů, ale nikdy nesmíme zapomínat na část modlitby: 

Pane, ne má vůle se staň, ale tvá.“ 

Nakonec se mu ukázala jediná cesta: lepší zemřít pro Krista, než zradit svou víru, pohoršit rodinu a stát se 

nacistou. Dopisy z této doby ukazují Franzovu úzkost, kterou rozhodnutí přineslo; byl zaplaven pocitem, že opouští 

svou rodinu a obával se o její pronásledování. Avšak věděl, že Bůh neopouští své vyvolené. „Určitě budu prosit 

drahého Boha, pokud mi bude umožněno přijít brzy do nebe, aby nechal malé místo i pro vás pro všechny. Zdravím 

vás, má drahá děvčata. Kéž vás dítě Ježíš a drahá nebeská Matka chrání do té doby, než se znovu uvidíme.“ 

V květnu 1943 byl převezen do berlínské věznice, kde znovu neúspěšně požádal o nevojenskou službu. Dne 

6. července byl odsouzen k smrti za „podrývání vojenské morálky“. Díky knězi Heinrichovi Kreutzbergovi se 

dozvěděl o pallotinském otci Franzi Reinischovi, jenž zemřel o rok dříve ze stejných důvodů, což bylo Franzovi 

novou posilou. V tomto čase čerpal sílu především z eucharistie, čtení Bible a pohledu na obrázek své ženy a dětí. 

Dne 9. srpna 1943 byl sťat gilotinou. Před svou smrtí napsal: „Chtěl bych, pokud bych mohl, vás všechny 

ušetřit toho utrpení, které teď kvůli mně snášíte, ale vy přece víte, co řekl Kristus: ‚Kdo miluje otce, matku, manželku 
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a děti víc nežli mne, není mne hoden.‘ Když jsou při psaní tohoto listu mé ruce v řetězech, je to mnohem lepší, než 

kdyby byla v řetězech má vůle. Ani vězení, ani řetězy, ani rozsudek smrti nemůže člověka okrást o víru a svobodnou 

vůli. Bůh dává tolik síly, že je možné utrpení snášet. Lidé mají obavy kvůli mému svědomí a mé ženě a dětem. Avšak 

nemohu věřit tomu, že by proto, že má člověk ženu a děti, mohl urážet Boha. Odpouštějte prosím ochotně všem, 

i mně, budete-li kvůli mně muset ještě trpět.“ 

Franziska zůstala s dětmi sama, bez finanční podpory státu, 

obklopená nepochopením a osočováním. Starala se o hospodářství, 

převzala po manželovi kostelničení. Postupně se měnily názory církve a 

lidí okolo. Franzův osud začal být více znám po práci Gordon Zahna In 

Solitary Witness (Osamělý svědek) z r. 1964. Za Francizkou začali 

přicházet lidé s prosbou o modlitbu i radu, byla žádána o svědectví na 

veřejnosti. Zemřela v r. 2013, dva týdny po svých stých narozeninách, 

šest let poté, co se spolu se všemi dětmi zúčastnila blahořečení svého 

manžela. 

Na základě Jägerstätterova životopisu natočil Terrence Malick v r. 2019 film A Hidden Life. Český hudební 

skladatel Pavel Smutný zkomponoval na jeho počest mši Missa Heroica a v roce 2004 komorní operu Mysterium 

Fidei. Český překlad životopisné knihy od Erny Putzové vyšel v roce 2020 pod názvem Sedlák proti Hitlerovi. 

Anička Rozsívalová 

 

 

 

ZACHYCENO V SÍTI 

Květnové tipy z internetového prostoru jsou tady. Tentokrát zůstaneme s oběma doporučeními ve světě 

podcastů, zaujmout se pokusíme ale jak zájemce o veřejné dění, tak ty, kteří hledají spíš duchovní inspiraci. 

Marii Bastlovou si můžete 

pamatovat jako dlouholetou moderátorku 

nejen politických rozhovorů na Českém 

rozhlase, v nedávné době také krátce 

působila v redakci CNN Prima News. Od 

ledna letošního roku připravuje pro zpravodajský server Seznam Zprávy podcast s názvem Ptám se já, do kterého 

každý všední den zve hosty především z politiky a veřejného života. Jak vyplývá už z názvu, podstatnou výhodou 

rozhovorů je právě to, že je vede tak zkušená novinářka jako Marie Bastlová. Své otázky klade s klidem a i jen z 

hlasu rozeznatelným úsměvem, zároveň se nebojí ptát jasně, přímo a jít k jádru problému. Právě klid a vyrovnanost 

lze považovat za silnou zbraň Bastlové, která se nesype nebo se nenechává vyprovokovat některými výroky svých 

hostů, zvyklých z politických kruhů na ostrá slova a silná vyjádření.  

Hledáte-li denní dávku povzbuzení, 

inspirace či zamyšlení, která ale zároveň bude 

rychlá a budete ji moci stihnout třeba u ranního 

kafe nebo cestou do práce, za pozornost určitě 

stojí Myšlenka na den. Posluchači Radia Proglas znají tento dvou až pětiminutový pořad z každodenního vysílání, 

ostatní možná právě ocení novou možnost pustit si jej kdykoliv a kdekoliv. Každý den prostor patří někomu jinému 

– jednou myšlenkám světce z 16. století, druhý den současnému filosofovi, potřetí papeži a jindy třeba husitské 

farářce. Krátký formát pořadu zajistí, že neodejdete zahlceni příliš mnoha náměty k přemýšlení, zároveň se ale na 

chvíli zastavíte a inspirujete se třeba jen jedinou myšlenkou.  

Dobrý poslech všem! 

Ondřej Havlíček  
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Drazí, zdá se, že se blíží lepší časy, 

že epidemie polevuje a pomalu se budeme 

vracet k normálnímu životu, i tomu 

farnímu. Měsíce květen a červen, které 

byly už většinou přeplněné různými 

poutěmi a akcemi, jsou zatím prázdné, ale 

věřím, že se rychle začnou plnit. V rámci 

děkanátu jsme se rozhodli nabídnout 

celodenní akci v přírodě naším dětem, 

které letos do náboženství mnoho 

nechodily. Tak aspoň nějaký společný 

zážitek, naplněný zčásti modlitbou, zčásti 

zábavou a hlavně prožitý ve společnosti 

věřících kamarádů. Pokud to jen bude 

možné, připravíme program pro všechny 

děti (a něco málo i pro rodiče) v sobotu 5. června u kostelíčka Božího Těla nad Bludovem. Prosíme, rezervujte si 

tu sobotu a čekejte trpělivě na konkrétnější informace. Snad venkovní akce v tuto dobu už budou možné.  

Rád bych vás upozornil na neděli za týden, 9. května. Ano, je to Den matek, a chceme všem maminkám 

poděkovat za veškerou lásku, kterou nám darovaly. Nezapomeňme se za ně v tento den modlit a nějak je potěšit. 

Zasloužily si to! 

 

Letos je však 9. května navíc 6. neděle velikonoční – nedělí modliteb za pronásledované křesťany. Otec 

arcibiskup přeposlal kněžím dopis paní Moniky Kahancové, výkonné ředitelky CSI (Křesťanské mezinárodní 

solidarity) a prosil, abychom jej dle možnosti zveřejnili na vývěskách a v časopisech. A myslím si, že nám opravdu 

pomůže udělat si představu o situací křesťanů ve světě a pomůže nám na ně intenzivněji myslet v modlitbě. Přečíst si 

jej můžete na další stránce, kde jsem přidal navíc několik vět z poselství papeže Františka. Jsou také velmi výstižné.  

Přeji vám všem krásný květen pod ochranou Panny Marie a  až se budete modlit loretánské litanie, pamatujte, 

že Papež František připojil k nim tři nové invokace. První z nich: „Matko milosrdenství“, následuje po invokaci 

„Matko Církve“. Druhá: „Matko naděje“, po invokaci „Matko božské milosti“, a třetí: „Útěcho migrantů“ 

po invokaci, „Útočiště hříšníků“.  

stále ještě s velikonočním Aleluja P. Slawomir 

  



 
 

Tam&Tam – číslo 5, ročník 12, květen 2021  strana 19 

 

Blíží se 6. neděle velikonoční (9. 5.), která bude v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované 

křesťany.  

Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí 

s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk 

může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát.  

200 milionů, 240 milionů, 260 milionů, 340 milionů 

– tak z roku na rok roste počet pronásledovaných křesťanů 

ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou formou útlaku 

nebo diskriminace. Počet křesťanů zavražděných 

z náboženských důvodů se loni zvýšil o 60 %, když pro 

víru přišlo o život 4761 křesťanů – třináct každý den. 

4277 křesťanů bylo vězněno bez procesu a téměř vždy 

na základě smyšlených obvinění. V klasifikaci států 

se situace jednoznačně zhoršila. Zeměmi extrémního 

pronásledování jsou Severní Korea, Afghánistán, 

Somálsko, Libye, Pákistán, Eritrea, Jemen, Irán, Nigérie, 

Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany 

komunistického režimu v Číně, hinduistický extrémismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe. Jednou 

ze zemí s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde bylo za posledních 12 let zabito téměř 35 000 křesťanů 

a statisíce byly násilně vysídleny. Protikřesťanské útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky, jako 

např. v Mosambiku. Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek 

v Pákistánu a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku.  

Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident CSI Herbert Meier pronesl již před 

15 lety tato stále platná slova: „Svoboda svědomí, vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví 

západních zemí. Je formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky tomu stála Evropa 

po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy ztrácí a věřící křesťané jsou konfrontováni 

s dvěma hrozbami – stále agresivnějším sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím vlivem 

islámských skupin.“ 

Nezájem veřejného mínění 

Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, 

není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost 

být na straně lidí, kteří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni.   Solidarita s pronásledovanými má 

biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“ (12.26). 

V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany 

v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!   

Monika Kahancová, výkonná ředitelka CSI ČS  

 

 
„Tolik lidí je pronásledováno kvůli své víře, jsou přinuceni opustit své domovy, farnosti, zemi a svoje 

blízké! Jsou pronásledováni a zabíjeni kvůli tomu, že jsou křesťané. Táži se: kdo z vás se modlí 

za pronásledované křesťany? Přidejte se ke mně, ať je můžeme podporovat modlitbami a materiální pomocí. 

Existuje i druhý způsob pronásledování. Maskuje se to jako kulturní projev nebo modernita nebo druh 

pokroku: je to něco, co bych ironicky nazval zdvořilé pronásledování. Děje se to, pokud je někdo 

pronásledován nikoliv pro vyznávání Kristova jména, ale pro prosazování hodnot Božího syna.“ 

papež František 
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RENZO ALLEGRI 

ZÁZRAKY OTCE PIA 

 

ZNIČUJÍCÍ HOREČKY 

 

„Otče, chci být svatá,“ řekla jednoho dne jedna zbožná žena otci Piovi.  

On odpověděl: „Dobře, dcero moje, ale věz, že je to život pod psa.“ 

Ta věta ukazuje jeho smysl pro humor, ale i střízlivý až syrový pohled na realitu, v níž se nacházel. Z jistého 

hlediska byl jeho život peklo. Od narození až do smrti muselo jeho tělo snášet „nadpřirozené“ jevy, které přesahovaly 

lidské možnosti, které ho sužovaly a ničily. 

Už od mládí míval podivné horečky, migrény, při nichž omdléval a na pár dní i téměř oslepl. Někdy jeho 

žaludek odmítal přijímat potravu, takže celé týdny nemohl nic jíst. V některých situacích kolaboval a pak zůstával 

nehybný, jako by byl mrtev. 

Jeho zvláštní chování vyvolávalo pochybnosti a zmatek, a to nejen mezi lidmi, kteří s ním žili, ale i mezi 

lékaři, kteří se snažili tyto anomálie vysvětlit. Horečky, mdloby, dlouhé, nevysvětlitelné půsty ho provázely celý 

život a nikdo je nikdy nedokázal uspokojivě vysvětlit. Byly to zřejmě projevy výjimečných psychických a 

duchovních událostí, které jeho tělo nesmírně zatěžovaly. 

I jeho tělo, stejně jako tělo jakékoli lidské bytosti, bylo stavěné k normálnímu životu; aby nosilo myslícího 

ducha s běžnými aktivitami. Jeho duch byl však postupně zván ke stále vyšším zkušenostem, stále odvážnějším 

dobrodružstvím, až za hranice možného. Do těchto zkušeností vstupoval se zápalem, s láskou, přičemž tam zatahoval 

i své křehké tělo, vystavené tak neslýchané námaze a strašnému napětí, že se někdy nezvládalo udržet pod kontrolou. 

Otec Pio nastoupil cestu svatosti vědomě a s nadšením. Záhy však na vlastní kůži zakusil i náročné důsledky 

svého rozhodnutí. Světec nemá žádnou protekci. Je spíš hrdinou, který se pouští do bitev, do nichž by se běžní lidé 

pustit nemohli. 

 

 

Otcův zdravotní stav  

Tělo otce Pia netrpělo žádnými anomáliemi. Svědčí o tom zprávy lékařů, kteří ho ihned po objevení stigmat 

na příkaz Svatého oficia důkladně vyšetřili. „Je štíhlé a hubené konstituce, nevypadá starší, než ve skutečnosti je,“ 

napsal lékař Giorgio Festa, když ho v roce 1919 poprvé vyšetřoval. „Vzrůstem je trochu nadprůměrný, a i když nemá 

žádnou abnormalitu ve svalstvu končetin, přesto se jeho chůze jeví jako nejistá, zjevně kvůli bolesti, kterou mu 

způsobují rány na chodidlech.“ 

Doktor Festa potom popisuje vlastnosti otce Pia a přechází k detailnímu zkoumání vnitřních orgánů a jejich 

funkcí. Zkoumá dýchací soustavu, kardiovaskulární systém, trávicí soustavu, břišní orgány, nervový systém, a 

dochází ke zjištění, že všechno je v pořádku.  

Těžko vysvětlit, proč nenašel ani ty nemoci, které diagnostikovali otci Piovi během vojenské služby 

v Neapoli. Dva roky předtím ho totiž propustili z armády s diagnózou plicní tuberkulózy, kterou dokonce potvrdilo 

radiologické vyšetření. Doktor Festa však během vyšetření v roce 1919 nenašel po této chorobě ani stopy, navzdory 

tomu, že „důkladné vyšetření vykonal opakovaně“. 

U nemocí otce Pia bylo nejpřekvapivější to, s jak neuvěřitelnou rychlostí přicházely i ustupovaly. Jeden den 

byl nemocný a druhý den mu nebylo nic. Nemoci byly někdy tak vážné, že vyvstávaly obavy o jeho život. Náhle 

však příznaky zmizely. Jako na houpačce, po celý život, a medicína pro to neměla vysvětlení. 

„Otec Pio byl stále nemocný,“ tvrdil doktor Michele Capuano, lékař ze San Giovanni Rotondo a otcův přítel. 

Seznámili jsme se koncem šedesátých let, když jsem tam přijel poprvé. Byl to moudrý a prozíravý člověk. Otec Pio 

ho měl rád a něžně ho oslovoval „Michelino“ (Michálku). Když jsem potřeboval o otci Piovi přesné informace, 

vždycky jsem se obracel na něho, protože věděl všechno. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Po otcově smrti byl doktor Capuano pověřen velmi důležitým a citlivým úkolem. Stal se členem „historické 

komise“ beatifikačního procesu otce Pia, aby jako lékař zkoumal kapucínova stigmata a jeho početné nemoci. Měl 

tedy možnost prostudovat všechny řeholníkovy lékařské záznamy, i ty vyhrazené a přísně tajné, uchovávané 

v klášteře a v provinciálním domě kapucínů. Po několik let tyto záznamy zkoumal a konfrontoval je s vlastními 

zkušenostmi a vědomostmi, jichž nabyl díky častým osobním stykům s otcem Piem. Na závěr vyšetřování připravil 

zprávu o dvou stech padesáti stranách, která pak byla zařazena ke spisům beatifikačního procesu. 

 

Zvláštní nemoci  

Nikdo neměl lepší přehled o nemocech otce Pia než doktor Capuano. Jednou jsme spolu byli v Altamura 

v provincii Bari, kde jsme měli přednášky o otci Piovi. Tehdy mi dlouze vyprávěl o jeho nemocech a o zprávě, kterou 

připravil jakožto svědek pro jeho proces blahořečení.  

„Z lékařského pohledu byl otec Pio mučedník,“ tvrdil doktor Capuano, „velký mučedník, sužovaný dnem i 

nocí takovými bolestmi, že by z nich normální člověk přišel o rozum. Věděl jsem, že byl během života často 

nemocný, ale nikdy jsem si nemyslel, že jeho choroby byly tak četné a vážné. Když jsem přečetl předložené 

dokumenty, byl jsem ohromen. 

Churavět začal už jako malé dítě. Ve věku šesti let prodělal střevní katar, který ho nadlouho upoutal na lůžko, 

ale potom se náhle a nevysvětlitelně uzdravil. Jako desetiletý dostal zase břišní tyfus. Během pobytu ve městě 

Venafro v roce 1911 strávil dlouhou dobu na lůžku a celé tři týdny bylo jeho jedinou potravou ranní svaté přijímání. 

Jeho ošetřující lékaři žasli, protože neuměli zjistit příčinu nemoci a nechápali, jak může přežít bez jídla. 

Potom se jeho zdravotní stav zhoršil. Lékaři uváděli nejroztodivnější diagnózy. Lékař Francesco 

Nardacchione diagnostikoval bronchiální alveolitidu v horní části levé plíce (zánět průdušek a plicních váčků). 

Později další lékaři, včetně vojenských lékařů v Neapoli, kde byl otec Pio během odvodu do armády, tuto diagnózu 

potvrdili. 

V mladém věku onemocněl navíc bronchiálním astmatem, které ho neopustilo až do smrti. Záchvaty byly 

někdy tak silné, že téměř nemohl dýchat. Ve starším věku mu astmatická bronchitida působila opravdové utrpení, 

především v noci. 

Měl i ledvinové kameny a s nimi spojené časté koliky, které trvaly i několik dní. Bolesti byly tak silné, že 

musel být neustále v předklonu, aby je vydržel. Lékaři mu radili, aby zůstal ležet, ale věděl, že každý den přijíždějí 

lidé z velké dálky, aby vyslechli jeho rady, a tak chodil do kostela i tehdy, když se cítil velmi špatně. 

Otec Pio rovněž trpěl častými záněty očí, nosu, uší a krku. Míval především chronickou rýmu, která se 

později stala hypertrofickou a zasahovala nosní, čelní a čelistní dutiny, což bylo doprovázeno extrémními bolestmi. 

Vedle chronických zánětů dutin trpěl často zánětem ucha, a to tak vážným, že téměř neslyšel. Tato nemoc 

jej hodně znepokojovala, protože hluchota by mu znemožnila zpovídat, uskutečňovat velké poslání, které mu svěřil 

Bůh. Přestože dobře věděl, jaké utrpení představuje slepota, prosil Boha, aby mu raději odňal zrak a ponechal mu 

sluch. A skutečně, opakovaně musel na čas čelit úplné slepotě. Příčiny této slepoty se však nikdy nikomu nepodařilo 

objasnit. 

V květnu 1956 dostal otec Pio zápal pohrudnice s výpotkem v pleurální dutině. Nemoc prokázalo 

radiologické vyšetření a potvrdil ji i profesor Cataldo Cassano, slavný lékař, který osobně odstranil z otcova těla 

tekutinu. Byla to vážná nemoc, otec Pio strávil na lůžku celé čtyři měsíce. V srpnu téhož roku dorazila do San 

Giovanni Rotondo socha Fatimské Panny Marie, která v té době putovala po Itálii, a proto jí říkali „putující Madona“. 

Otec Pio se modlil za milost uzdravení a nemoc náhle zmizela, beze stopy. 

Ve stáří ho velice trápila artritida a dna. Měl omezenou hybnost kloubů. Každý pohyb mu působil ostrou 

bolest. Když chtěl zvednout ruku, aby požehnal, musel mu pomáhat spolubratr. Nemohl sám chodit a pohyboval se 

na invalidním vozíku. 

Skoro nikdy neužíval léky ke zmírnění bolesti. Zasvětil svůj život Bohu a toužil trpět pro dobro lidí. Stigmata 

ho připodobnila Kristu. Jeho povolání spočívalo v utrpení, podobně jako trpěl Kristus na kříži, a nemoci pro něj byly 

jen „doplňkem“ k bolestem, působeným tajemnými ranami na rukou, na nohou a v boku. Když se snažíme pochopit 

velikost jeho utrpení, musíme si uvědomit, že všechny bolesti, nepříjemnosti, těžkosti, trápení, únava a fyzické 

slabosti, zapříčiněné početnými nemocemi, se jen přidávaly ke strašným bolestem, které mu způsobovala stigmata. 

Téměř všechny neduhy otce Pia byly pro lékaře nevysvětlitelné – jak jejich původ, tak jejich průběh. A přitom 

nešlo o nějaké imaginární nemoci, výsledek autosugesce či hysterie. Byly to skutečné nemoci, ověřitelné klinickými 
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a radiologickými vyšetřeními, které však odolávaly všem lékům a zákrokům. Bez zjevné příčiny propukaly a stejně 

tak se i dávaly na ústup. 

Otec Pio se podrobil též psychiatrickým vyšetřením, vždy s dobrým výsledkem. Vyšetřoval ho například 

profesor Amico Bignami, lékař s mezinárodním renomé, který ve dvacátých letech vedl oddělení lékařské patologie 

na univerzitě v Římě. Bignami nebyl věřící, proto ani neuvažoval o mystickém původu stigmat. Když ale otce Pia 

vyšetřil, uvedl, že se jedná o vyrovnaného, upřímného, sympatického člověka, zkrátka o zcela normálního jedince. 

 
Nedostatečný přísun potravy 

Další velmi bolestivou nemocí byl určitý druh chronické gastritidy, která se v určitém momentě proměnila v 

žaludeční vřed. Začala se projevovat už v mladém věku. Bolest žaludku byla tak silná, že ve dnech, kdy měl záchvat, 

otec Pio nemohl ani jíst, ani pít, všechno vyzvracel. Nutkání k dávení trvalo ve dne v noci a nejednou z něho i omdlel. 

Jedl odjakživa velmi střídmě. Během dne jídal jen malou porci zeleninové polévky a trochu zeleniny. Jednou 

za čas si dal sklenku vína, a když bylo v létě velké vedro, také sklenku studeného piva. Jeho strava byla tudíž velmi 

chudá, naprosto nedostačující vzhledem k množství práce a modlitby, které zastal během dne. Stačí připomenout, že 

vstával ve tři ráno a spát chodíval kolem jedenácté večer. Když dostal navíc záchvat gastritidy, jeho žaludek 

nedokázal udržet ani tu trochu jídla, kterou zkonzumoval, a proto hodně a nebezpečně hubnul. Gastritida ho nikdy 

neopustila a způsobila dokonce další těžkosti v jeho trávicím ústrojí. Ty se však otci podařilo udržet v tajnosti, lékaři 

je objevili až po jeho smrti. 

 
Tři chirurgické zákroky 

V roce 1925 operovali otci kýlu a celý zákrok byl na jeho žádost vykonán jen v lokální anestezii. Později se 

mu na krku vytvořila velká cysta, která mu ztěžovala pohyb hlavy a znepříjemňovala spánek. Zákrok k jejímu 

odstranění byl proveden v klášteře, bez celkové anestezie. 

Třetí chirurgický zákrok se týkal ucha. Vytvořil se mu epiteliom, kožní nádor. Histologické vyšetření 

provedené v Římě ukázalo, že je maligní. V té době byly zhoubné nádory smrtelné. Neexistovala účinná léčba, léčila 

se jen bolest. Otce Pia museli operovat tak, jako vždy, jen v lokální anestezii. Řádoví představení byli tehdy velmi 

znepokojení, báli se o jeho život. Lékaři nařídili ozařování, ale otec Pio absolvoval pouze dvě dávky; potom řekl, že 

už další nepotřebuje. Skutečně se uzdravil, a vezmeme-li v úvahu, o jakou nemoc se jednalo, byl to zázrak. 

 
Teploměry praskaly 

Jedním z tajemných úkazů, které se projevovaly na těle otce Pia a k nimž se doktor Capuano často vracel 

v našich rozhovorech, byly horečky. Otec Pio míval horečky neuvěřitelně vysoké, naprosto ojedinělé v dějinách 

medicíny. Tato záležitost udivovala všechny lékaře, kteří se zabývali jeho zdravím. 

Pojem „horečka“ označuje v medicíně stav tělesné teploty nad normál. V oblasti mystiky je tento úkaz známý. 

Znalci jej popsali u mnoha svatých, například u Jana od Kříže, u Terezie z Avily, u Filipa Neriho nebo u Markéty 

Marie Alacoque, jíž přezdívali „ohnivá svatá“. Láska těchto světců k Bohu byla tak velká, že jejich srdce bilo rychleji 

a teplota jejich těla stoupala až k horečkám, které bývají za normálních okolností smrtelné. 

Podobné horečky však dosud nebyly předmětem vědeckého zkoumání, až u otce Pia. Jako první je 

zaznamenali lékaři vojenské nemocnice v Neapoli. Koncem roku 1915 byl totiž otec Pio povolán do vojenské služby, 

bylo mu tehdy dvacet osm let. Přidělili ho k desáté zdravotnické rotě v Neapoli. Už delší dobu byl jeho zdravotní 

stav špatný a lékaři ho okamžitě podrobili několika kontrolním vyšetřením. 

Přitom zjistili, že mívá velmi vysoké horečky. Žádný teploměr je však nedokázal změřit. Čelo mladého 

řeholníka žhnulo, oči se mu leskly a puls měl velmi vysoký. Do podpaží mu vložili teploměr a sloupec rtuti stoupal 

skleněnou trubičkou tak prudce, až ji roztrhl. Horečka tedy musela být vyšší než čtyřicet dva stupňů, což byla horní 

hranice běžného teploměru. Ohromení lékaři nevěděli, co s ním, a poslali ho domů na roční zotavenou. 

Horečka byla jeho stálou společnicí. Dočítáme se o tom v dopisech, které posílal svému duchovnímu vůdci, 

ale zřejmě si teplotu sám nikdy neměřil. První, kdo ji otci Piovi přesně změřil, byl jeden lékař z Foggii. Otec Pio 

trávil v tamním klášteře dlouhou zdravotní dovolenou, ale stále se cítil zle. Když už popraskalo několik teploměrů, 

ošetřující lékař se rozhodl použít speciální teploměr, který se používá k měření teploty vody. Změřil otci Piovi teplotu 
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a… rtuť se zastavila na čtyřiceti osmi stupních! Lékař nevěřil vlastním očím. Změřil ji znovu, ale výsledek byl stejný. 

Pak toho nechal, protože se s takovým případem v žádné učebnici medicíny nesetkal. 

K vědeckému zkoumání vysokých horeček se vrátil doktor Giorgio Festa až v roce 1920. „Slyšel jsem o této 

anomálii,“ napsal doktor Festa ve své zprávě. „Považoval jsem to za nemožné. Abych to mohl vyhodnotit s vědeckou 

přesností, při příští návštěvě otce Pia jsem si přinesl speciální teploměr, který se používá při vědeckých pokusech a 

vyznačuje se velkou přesností.“ 

Doktor Festa začal měřit otci Piovi teplotu pravidelně dvakrát denně a představenému kláštera nařídil, aby 

to dělal i v jeho nepřítomnosti. Výsledky byly neuvěřitelné. V některých dnech měl teplotu 36,2–36,5 °C, jindy 

vystoupila až na 48–48,5 °C. Doktor zaznamenal: „Když otce Pia postihla takhle vysoká horečka, bylo vidět, že velmi 

trpí, házel sebou na lůžku, ale neblouznil a neměl příznaky, které obvykle doprovázejí výrazné horečnaté stavy. 

Stačily jeden dva dny a všechno se vrátilo do normálu; třetí den už byl zase ve zpovědnici a sloužil.“ 

 
Medicína v koncích 

Z vědeckého hlediska byl tento jev nemyslitelný. Doktor Festa byl udiven na nejvyšší míru a rozhodl se 

záležitost prozkoumat. „Tento jev by si zasloužil hlubší zkoumání,“ napsal, „protože se opakuje často, a to pod 

přísným medicínským dohledem. Vím o tom, že klinické studie zaznamenaly případy výjimečně vysokých horeček 

u některých nemocí a u lidí s nervovou chorobou. Ale domnívám se, že u lidského organismu nikdy nebyly 

zaznamenány tak extrémní teploty, jako u otce Pia.“ 

Doktor Festa zahájil svůj výzkum. Zjistil, že Julius Friedrich Cohnheim ve svém Traktátu o všeobecné 

patologii vzpomíná, že při epileptickém a uremickém záchvatu zaznamenali výjimečné teploty 42,5 °C, 43 °C, ba 

dokonce až 44 °C. Byly to však teploty se životem neslučitelné, po smrti nezřídka ještě trochu stouply. 

Baumler, který se zabýval úpalem, zmiňuje případ akutně hospitalizovaného pacienta. Hodinu po převozu 

do nemocnice měl teplotu 42,9 °C a následně zemřel. 

Wunderlichův katalog nemocí v Německu upozorňoval lékaře na případy, v nichž se při různých nemocech 

centrálního nervového systému mohla vyšplhat tělesná teplota ke konci života až na 42 °C, někdy i na 43 a 44 °C. 

To později potvrdili i další vědci a popsaným teplotám se začalo říkat „agonické“ nebo „preagonické“, protože po 

nich nastávala smrt. 

Ve všech těchto extrémních případech, které doktor Festa nastudoval, však nešlo ani zdaleka o teplotu 48 °C, 

která byla naměřena otci Piovi. Doktor proto svůj výzkum uzavřel takto: „Pokud jde o horečky otce Pia, které nebyly 

jednorázové, ale často se opakovaly, lze konstatovat, že naprosto překračují všechny limity, které znalci problematiky 

považují za smrtelné. Navíc v jeho organismu nikdy nezanechaly žádné sekundární následky, nýbrž již třetí den po 

silném ataku horečky se otec Pio klidně a pokojně vracel k povinnostem své služby.“ 
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