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Otec Pio mnohokrát zdůrazňo-
val, že uzdravovat může je-
nom sám Bůh a Matka Boží, 

a on je jenom nehodným zprostředkovate-
lem Božího působení. Nemocní, kteří po 
léčbě u nejproslulejších specialistů ztrati-
li naději na uzdravení, se v reak ci na svou 
zoufalost obraceli na Otce Pia s prosbou 
o pomoc. Uzdravení, ke kterým došlo po 
jeho modlitbě, dodnes uvádějí v úžas vě-
decký svět.

Narušení přírodních zákonů

Gemma di Giorgi z Agrigenta byla od 
narození nevidomá, poněvadž se narodi-
la bez zornic. V sedmi letech jela se svou 
babičkou za Otcem Piem, aby z jeho ru-
kou přijala první svaté přijímání. Po přije-
tí Pána Ježíše od Otce Pia se stal zázrak – 
Gemma najednou začala normálně vidět 
a už to tak zůstalo, ačkoliv neměla zor-
ničky. Je to šokující fakt především pro 
vědce, poněvadž v případě Gemmy byly 
porušeny přírodní zákony.

Opakovaná vědecká zkoumání potvr-
dila skutečnost, že Gemma di Giorgi na-
vzdory chybějícím zornicím dokonale vi-
dí. Máme zde co do činění se zázrakem, 
který neustále trvá. Stojíme před tajem-

stvím všemohoucnosti Pána Boha, pro 
kterého není nic nemožného.

Jiný případ pominutí přirozených zá-
konů na přímluvu Otce Pia se stal želez-
ničáři Giuseppovi Canaponimu, který při 

nehodě utrpěl devastující zranění kole-
na levé nohy. Pohyboval se jen o berlích, 
poněvadž nemohl ohýbat nohu. Po zpo-
vědi u Otce Pia se stal zázrak: Canapo-
ni znovu získal schopnost ohýbat nohu 
a normálně chodit. Tento fakt otřásl lé-

Znamení působení zmrtvýchvstalého Ježíše
Zmrtvýchvstalý Ježíš žije a působí v katolické církvi. Jeho božská všemohoucnost se projevuje mj. v zázracích, které se 

dějí prostřednictvím svatých. Příklady mimořádných zázraků, které Pán Ježíš vykonal na přímluvu sv. Otce Pia, intelek
tuály a vědce dovádějí k úžasu a nevěřící vyzývají k obrácení.

P. Mieczysław Piotrovski SJ

Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí a Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové srdečně zvou 
na SETKÁNÍ PŘÁTEL ANNY BOHUSLAVY TOMANOVÉ dne 11. června 2022 v Klášterci nad Orlicí. Téma-
tem setkání bude: 10 let Sdružení a vzpomínka na P. Filipa M. Ant. Stajnera.
Letošním setkáním chceme připomenout loni zesnulého spirituála Sdružení, který stál u jeho zrodu 
před deseti lety a byl hybnou silou přípravy Aniččina beatifikačního procesu. Sám byl smírnou obě-
tí, podobně jako Anička. Naše stigmatizovaná trpitelka Anička Tomanová (1907–1957) obětovala 
své utrpení nemoci a Kristových ran za kněze, národ, mládež i rodiny. Otec Filip se obětoval za Cír-
kev, hříšníky, za mír, i za ty, kdo své kříže nést odmítají.
Celé setkání bude probíhat v areálu kostela a fary v centru Klášterce bez nutnosti přesunu.

Hlavní host setkání: P. Irenej Ciutti, farář v Hrachovišti (SK), duchovní otec slovenského Cenacola.

Program setkání: 10.00 hod. – mše svatá ve starobylém kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice. Dá-
le: pobožnost u hrobu Anny B. Tomanové • katecheze • svědectví o přímluvách Aničky a modli-
tebním řetězu • vzpomínky na P. Filipa M. Ant. Stajnera a 10 let činnosti Sdružení • informace ze 
Sdružení • svátostné požehnání. Předpokládaný konec setkání je asi v 16.00 hod.

Přijďte podpořit ve spojení s Aničkou své duchovní úsilí i obnovu našeho národa a Církve a prožít, 
že „obec věřících má jedno srdce a jednu duši v Bohu“!

Zájemci o zajištění dopravy od vlaku či linkového autobusu (Žamberk, Letohrad, příp. Ústí nad Orlicí) 
a zpět se mohou obrátit na pana Jaroslava Kubíčka na tel. 732 662 893.

kařským světem a diskutovalo se o něm 
na kongresu chirurgů a ortopedů v Ří-
mě. Rentgenový snímek a další zkoumá-
ní mužovy končetiny prokázaly, že po zá-
zraku Giuseppe získal úplnou dovednost 
ohýbat nohu v koleně, aniž by noha v ko-
leně podlehla nějaké organické změně, 
a přece z lékařského úhlu pohledu bylo 
nadále nemožné dokonce její sebemenší 
ohýbání. Všem biologickým zákonům na-
vzdory Canaponi znovu získal dokonalou 
schopnost chůze, běhu i skákání – tako-
vou, jakou měl před úrazem. Byl to trva-
jící zázrak pominutí přirozených zákonů. 
Neexistuje logické ani vědecké vysvětlení 
tohoto neuvěřitelného faktu.

Irka Mary z Galway prožívala neob-
vykle silná pokušení, vtíravé myšlenky 
a pochybnosti týkající se skutečné Ježí-
šovy přítomnosti v Eucharistii. Po něko-
lika hodinách vnitřního zápasu během 
mše svaté se žena pomodlila k Otci Pio-
vi prosíc ho o pomoc. V jistou chvíli, ke 
svému velkému překvapení, spatřila září-
cí postavu řeholníka. Tato návštěva trva-
la velmi krátce. Později, když kněz lámal 
Hostii, žena pocítila neobyčejně silnou 
a příjemnou vůni, jako by všechny kvě-
ty světa vytvořily symfonii nejnádherněj-
ších vůní na počest Krista přítomného 
v Eucharistii. Mary vyznala, že ona udá-
lost úplně změnila její život, protože dí-
ky přímluvě Otce Pia získala silnou víru 
ve skutečnou Ježíšovu přítomnost v Eu-
charistii a mše svatá se pro ni stala nej-
důležitější událostí každého dne.

V listopadu roku 1995 Consiglia de 
Martino ze Salerna byla zázračně uzdra-
vena díky přímluvě Otce Pia. Opírajíc se 
o skutečnost jejího zázračného uzdravení 
Kongregace pro svatořečení vydala dekret 
o zázraku, který byl poslední podmínkou 
na cestě k beatifikaci Otce Pia. Consig-
lia, 46letá matka tří dětí, onemocněla 
31. října 1995. Na jejím krku se objevil 
zvětšující se výrůstek velikosti pomeran-
če, který způsoboval obtíže při dýchání 
a bolesti. Když už byla v nemocnici, ve-
čer před operací se Consiglia s pláčem 
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modlila k Otci Piovi: „Prosím tě, aby ses 
u Boha přimluvil za mé uzdravení. Udě-
lej to kvůli mému manželovi a dětem.“ 
Po této modlitbě plné důvěry žena ucí-
tila nádhernou vůni květů. Porozuměla, 
že jí tímto způsobem dal Otec Pio zna-
mení své přítomnosti. Pocítila na nemoc-
ném místu dotek neviditelné dlaně. Bolest 
okamžitě ustoupila. Když se ráno probu-
dila, byl nádor pryč. Lékaři ještě po čty-
ři dny Consiglii podrobovali detailnímu 
zkoumání, načež potvrdili lékařsky nevy-
světlitelné úplné uzdravení.

Bilokace Otce Pia

Bilokace je stav, ve kterém se daná 
osoba nachází zároveň na dvou různých 
místech, nezřídka od sebe vzdálených ti-
síce kilometrů. Otec Pio měl dar biloka-
ce, který často využíval, aby mohl přijít 
na pomoc potřebným. V době, kdy se 
ukládal ke spánku, odebíral se v biloka-
cích tam, kam ho Kristus posílal: ke kon-
krétním lidem, s duchovní oporou, radou 
i s pomocí. Skutečnost bilokace se nedá 
racionálně vysvětlit. Duch opouští tělo 
a vydává se na jiná místa, zatímco tělo 
zůstává nepohnuté.

Jev bilokace v životě Otce Pia je bo-
hatě zdokumentován.

Piloti spojeneckých vojsk umístěných 
v okolí Bari od září 1943 pokaždé, když 
konali bojové lety a přibližovali se do blíz-
kosti San Giovanni Rotondo, viděli na 
nebi řeholníka, který letadla odvracel. 
Všechna osídlení v okolí byla silně bom-
bardována, ale na San Giovanni Roton-
do nespadl ani jeden bombový náklad. 
„Když se piloti vraceli po uskutečněném 
letu,“ vzpomíná generál Rossini, „vyprávě-
li, že v jisté chvíli se na nebi objevoval ře-
holník a tehdy letadla sama měnila kurs.“

Zpočátku někteří nedůvěřovali těmto 
nepravděpodobným příběhům. Když se 
ale čím dál větší počet pilotů sdílel s po-
dobnými zážitky, hlavní velitel, jímž byl 
americký generál, se rozhodl osobně pro-
věřit věrohodnost těchto zvěstí.

Velitel doprovázel eskadru bombardo-
vacích letadel, která měla zničit němec-
ký sklad munice, nacházející se poblíž 
San Giovanni Rotondo. Byla to už v po-
řadí několikátá mise – všechny předešlé 
byly neúspěšné, poněvadž se na nebi mě-
la objevovat tajemná postava řeholníka. 
Všichni s napětím čekali, jak let proběh-

ne tentokrát. Když se eskadra vrátila na 
základnu, vypověděl americký generál, že 
když už byli blízko cíle bombardování, ob-
jevila se náhle před nimi postava mnicha 
s rozpřaženýma rukama. Tehdy se bojo-
vé náklady ve všech bombardérech na-
jednou samovolně uvolnily a dopadly na 
lesy v okolí. Samotná letadla se však ob-
rátila směrem k základně. Tato událost 
se stala hlavním tématem rozmluv v ce-
lé jednotce. Během diskuse přišel někdo 
s nápadem, že tímto řeholníkem by mohl 
být Otec Pio, pobývající v klášteře v San 
Giovanni Rotondo. Generál se rozhodl, 
že jakmile se posune linie fronty, osobně 
se tam vypraví, aby to zjistil. Když odtud 
Němci odešli, velitel se s několika piloty 
vypravil do kláštera v San Giovanni Ro-
tondo. U vchodu do sakristie si všiml, že 
ve skupině řeholníků je ten, který obra-
cel letadla. Tehdy právě Otec Pio přišel 
ke generálovi, položil mu ruku na rame-
na a řekl: „To tys nás všechny chtěl vyho-

dit do povětří!“ Když slyšel ta slova a vi-
děl Otce Pia, Američan prožil duchovní 
otřes. Oba muži spolu dlouho rozmlouva-
li a dokonale si navzájem rozuměli, ačko-
liv velitel eskadry mluvil anglicky a Otec 
Pio ve svém rodném dialektu. Po tomto 
setkání generál, který byl protestant, kon-
vertoval na katolickou víru.

Jindy zase po mši svaté za Otcem Pi-
em pobývajícím v sakristii přišel muž, 
který padl před řeholníkem na kolena 
a se slzami v očích řekl: „Otče, díky, žes 
mi zachránil život!“ Ukázalo se, že v do-
bě války onen člověk jako kapitán pěcho-
ty byl na frontě v místě, kde kolem zuřila 
bitva. V jedné chvíli muž spatřil, že něko-
lik metrů od něho stojí nějaký řeholník, 
dává mu rukou znamení a říká: „Pane 
kapitáne, utíkejte co nejrychleji z mís-
ta, kde stojíte, a postavte se vedle mne.“ 
Voják okamžitě utíkal k mnichovi a v té 
chvíli se granát zaryl právě na to místo, 
kde před chvílí stál… Když se důstojník 

Papež František: Dosud existují četné případy  
otroctví a porušování náboženské svobody

Papež František 25. dubna 2022 při-
jal účastníky sympozia na téma „Mezi-
národní trinitářské solidarity“, které dal-
ší den večer uzavřela v římském kostele 
sv. Chrysogona modlitební vigilie za pro-
následované křesťany. Ve své promluvě 
vyzval k vysvobození každého člověka 
z moderních forem otroctví a vytváře-
ní takových životních podmínek, za kte-
rých by nedocházelo k pošlapávání ná-
boženské svobody.

Papež připomněl charisma trinitářů, 
řádu Nejsvětější Trojice pro vykupování 
zajatců, tedy otroků či vězňů, který na 
konci 12. století založili sv. Jan z Ma-
thy a sv. Felix z Valois. Z pohledu Boží-
ho slova se zamyslel nad spojením Tro-
jice s otroctvím a citoval první Ježíšovo 
„kázání“ v nazaretské synagoze poté, co 
přečetl úryvek z proroka Izaiáše popisu-
jící jeho poslání: hlásat zajatým propuš-
tění a propustit zdeptané na svobodu 
(srov. Lk 4,18; Iz 61,1–2). V Ježíši, kte-
rý je Otcovým poslem a jedná z podnětu 
Ducha, promlouvá celá Trojice, zdůraz-
nil papež. Toto dílo vykoupení pokraču-
je v poslání církve. Dodal:

„Ve vašem řádu toto úsilí o vykoupení za-
jatců našlo výjimečný, takříkajíc doslovný 

výraz, podobně jako chudoba u sv. Františ-
ka. Za vykoupení někoho je třeba zaplatit 
a vy tuto cenu platíte svým životem, což je 
krásné. Bohužel se jedná o pronikavě ak-
tuální charisma! Jednak z toho důvodu, že 
také v naší době, která se honosí zrušením 
otroctví, ve skutečnosti příliš mnoho lidí, 
a dokonce též dětí, žije v nelidských, otroc-
kých podmínkách. A jednak kvůli trvalému 
porušování náboženské svobody, která se 
někdy pošlapává zjevným a hrubým způso-
bem a jindy skrytými, jemnými formami.“

Papež ocenil, že charisma trinitářské-
ho řádu v současnosti ztělesňuje organi-
zace zvaná „Mezinárodní trinitářská spo-
lečnost“, která náboženskou svobodu 
brání dvojím typem činnosti – v prvé řa-
dě pečuje o její oběti a za druhé se věnu-
je studijnímu prohloubení těchto otázek, 
kupříkladu v rámci kurzu o náboženské 
svobodě na Papežské univerzitě Ange-
licum. V závěru František vyzval otce tri-
nitáře ke spolupráci s jinými institucemi, 
včetně necírkevních, s nimiž sdílejí tento 
„ušlechtilý cíl“. Doporučil nicméně, aby 
si uchovali svou výjimečnost a „nerozře-
dili“ zakladatelské charisma.

Zdroj: www.vaticannews.va/cs.html
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obrátil, aby řeholníkovo poděkoval, ten 
už tam nebyl. Kapitán po válce přijel do 
San Giovanni Rotondo a odhalil, že tím 
tajemným mnichem, který mu zachránil 
život, byl právě Otec Pio.

V množství dopisů, které byly poslány 
Otci Piovi, je také korespondence ze zemí 
komunistického bloku. Dovídáme se z ní, 
že Otec Pio se tam často v bilokaci vydá-
val. Byl mj. v Jugoslávii u bl. arcibiskupa 
Aloysia Stepinace v průběhu jeho proce-
su, po němž hierarchu odsoudili k 16 le-
tům vězení. Přicházel také k maďarskému 
primasovi kardinálu Józefu Mindszentymu 
v době, kdy ten byl mučen ve vězení. Se-
kretář primase Węgier vypověděl, že bě-
hem svého pobytu ve vězení v roce 1956 
kardinál velice toužil po tom, aby mohl 
sloužit mši svatou. Jednoho dne se Otec 
Pio objevil v jeho cele a přinášel s sebou 
všechno, co bylo k sloužení Eucharistie 
potřebné. Řeholník dokonce primasovi 
při mši svaté přisluhoval.

V Československu komunistická vláda 
zrušila řehole a kněží byli uvězněni. Jed-
no ze společenství řeholních sester působi-
lo v tajnosti. Řeholnice nenosily hábity. 
Během dne pracovaly na polích a v no-
ci se scházely na společné modlitby. Prá-
vě tyto sestry napsaly dopis Otci Piovi 
a děkovaly mu, že za nimi speciálně při-
jel, aby sloužil mši svatou. Jenom je mr-
zelo, že Otec Pio nepřijal jejich pozvání 
na malé pohoštění. V dopise se řeholni-
ce také ptaly, jak se mu vedlo při zpáteč-
ní cestě a zda neměl problémy na hrani-
cích. Z onoho dopisu vyplývá, že sestry 
byly stoprocentně přesvědčeny, že Otec 
Pio opustil San Giovanni Rotondo a vy-
dal se na cestu do Československa. Nevě-
děly, že to byla cesta v bilokaci.

Příkladná obrácení

Největšími zázraky, které se staly na 
přímluvu Otce Pia, byla obrácení. Každé-
ho dne se u zpovědnice Otce Pia uskuteč-
ňovaly zázračné proměny srdcí. Jedním 
z nejznámějších případů bylo obrácení 
vynikajícího italského právníka Cesare-
ho Festy, poradce krále Viktora Emanu-
ela III., který v zednářské hierarchii do-
sáhl jednoho z nejvyšších postavení a stal 
se mistrem lóže v Janově. Tento člověk 
zcela nekompromisně bojoval proti kato-
lické církvi. Po hodinové rozmluvě s Ot-
cem Piem poklekl před řeholníkem a po-

žádal ho o zpověď a potom se na tajné 
schůzce lóže vzdal své přísahy a odvážně 
vyznal svoji víru. Rovněž jiní zarytí zed-
náři, atei sté nebo nepraktikující se měni-
li v horoucí katolíky pod vlivem setkání 
s Otcem Piem. Mezi nimi byli: známý bio- 
log Ezio Saltamerenda, nejpopulárnější 
televizní konferenciér 50. let Mario Ri-
va, úspěšný italský cyklista Fausto Cop-
pi, známý turínský spisovatel Pitigrilli, hr-
dina francouzského odboje, lékař Michel 
Boyer, nejbojovnější komunista z Vellet-
ri Costante Rosatelli, bojovná komunist-
ka Italia Betti známá jako „herod-baba 
K. Marxe“, umělec světové slávy řezbář 
Francesco Messina, proslulý komediál-
ní herec Carlo Campanini, herec Mario 
Amendoli, populární herečky Elza Mer-
lini, Liza Gastoni, Lea Padovani, Silvana 
Pampanini a mnoho jiných osob.

Otec Pio skrze svá mimořádná zname-
ní a zázraky připomínal, že Ježíš Kristus 
– skutečný Bůh a skutečný člověk – trpěl 
a zemřel na kříži kvůli našim hříchům 

a vstal z mrtvých pro nás a pro naši spá-
su. Životem a působením Otce Pia dal 
Pán Bůh lidstvu neobyčejně jasné zname-
ní vyzývající k obrácení, k nalezení Boha 
skrze vytrvalou modlitbu plnou důvěry 
i skrze utrpení. 

„Hledá se Bůh v knihách,“ psal Otec 
Pio, „nachází se v modlitbě. Krize ví-
ry vznikají z nedostatku modlitby. Boha 
nenacházíme v knížkách, ale v modlitbě. 
Čím více se někdo modlí, tím víc nachá-
zí Boha a jeho víra vzrůstá. Děti moje, 
nikdy nezanedbávejte modlitbu. Mod-
lete se často během dne. Jen v modlit-
bě najdete a zažijete Boží lásku. Modlit-
ba je chlebem a životem duše, oddechem 
srdce, setkáním s Bohem. Když prožívá-
te stavy nedůvěry, pochybností, strachu, 
utrpení, je třeba zvláštním způsobem se 
utíkat k Pánu v modlitbě a nacházet v ní 
posilu a povzbuzení.“

Z Miłujcie się! 2/2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)

Liturgická čtení – dokončení ze str. 3

Rozhodl totiž Duch Svatý i my, že vám 
nemá být ukládáno žádné další břeme-
no kromě těchto nutných věcí: vyvaro-
vat se toho, co bylo obětováno modlám, 
krve, masa z udušených zvířat a smil-
stva. Budete-li se těchto věcí chránit, 
jednáte správně. Buďte zdrávi.“

2. čtení – Zj 21,10–14.22–23
Anděl mě přenesl v duchu na velikou 
a vysokou horu a ukázal mi Svaté měs-
to, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od 
Boha a září Boží vznešeností. Jiskři-
lo jako nejvzácnější kámen, jako křiš-
ťálově průhledný jaspis. Mělo silné 
a vysoké hradby s dvanácti branami, 
na nich dvanáct andělů a jména na-
depsaná na nich jsou jména dvanác-
ti izraelských kmenů. Tři brány ležely 
k východu, tři brány k severu, tři brá-
ny k jihu a tři brány k západu. Měst-
ské hradby mají jako základ dvanáct 
kamenů a na nich dvanáct jmen dva-
nácti Beránkových apoštolů. Chrám 
jsem v něm však nespatřil, neboť Pán 
Bůh vševládný a Beránek – to je jeho 
chrám. A toto město nemá zapotřebí 

ani slunečního, ani měsíčního světla, 
protože ho ozařuje Boží velebnost. Je-
ho světlem je Beránek.

Evangelium – Jan 14,23–29
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo 
mě miluje, bude zachovávat mé slo-
vo a můj Otec ho bude milovat; a při-
jdeme k němu a učiníme si u něho pří-
bytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává 
moje slova. A přece slovo, které sly-
šíte, není moje, ale mého Otce, který 
mě poslal. To jsem k vám mluvil, do-
kud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluv-
ce, Duch Svatý, kterého Otec pošle 
ve jménu mém, ten vás naučí všemu 
a připomene vám všechno, co jsem 
vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, 
svůj pokoj vám dávám; ne ten, který 
dává svět, já vám dávám. Ať se vaše 
srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, 
že jsem vám řekl: »Odcházím« a »za-
se k vám přijdu«. Kdybyste mě milo-
vali, radovali byste se, že jdu k Otci, 
neboť Otec je větší než já. Řekl jsem 
vám to už teď, dříve než se to stane, 
abyste uvěřili, až se to stane.“
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CÍRKEV A PENÍZE • NOVÝ POHLED  
NA FINANCOVÁNÍ NAŠICH FARNOSTÍ
Michael White – Tom Corcoran  
Z angličtiny přeložila Jana Dominika Pláteníková  
Úvod Pavol Minárik  
Odpovědná redaktorka Kristina Veselá

Proč se peníze a majetek staví do protikladu k pravému 
poslání církve? A proč si tohle myslí nejen kritici církve, ale 
i někteří katolíci? Tato knížka nás zve k tomu, abychom o pe-
nězích v církvi uvažovali jinak. Nejsou z principu zlé, jsou dů-
ležitou součástí našeho světa. Mohou se stát pokušením, ale 
mnohem víc i nástrojem pro konání dobra. Pro fungování far-
ností jsou nezbytné a nemůžeme je ignorovat. 

Autoři zde nevedou abstraktní disputace ani neanalyzují fi-
nancování celé církve. Dávají užitečné náměty, jak smyslupl-
ně financovat poslání církve v konkrétní farnosti. Farnost je 
klíčovým místem, kde se uskutečňuje poslání církve a kde se 
formuje zdravý vztah k penězům. 

Kniha je určena farářům, pastoračním asistentům, účet-
ním i těm, kdo ve farnostech nesou odpovědnost za organi-
zaci a financování; členům farních, 
pastoračních a ekonomických rad, 
dárcům, manažerům a dalším pro-
fesím. Chce povzbudit k přehodno-
cení dosavadních fundraisingových 
aktivit a inspirovat k ekonomickému 
i duchovnímu ozdravění farnosti.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 130x190 mm,  

232 stran, 369 Kč

ZŮSTÁVÁ MI VŠAK MILOST BOŽÍ • ŽIVOT 
A INTERNACE BISKUPA–VYZNAVAČE JOSEFA KARLA 
MATOCHY (1888–1961)
Jindřich Zdeněk Charouz • Úvodní slovo Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký • Redigovala Kristina 
Veselá • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Historik Jindřich Charouz předkládá veřejnosti životopis 
olomouckého arcibiskupa Josefa Matochy. Ukazuje jeho skryté 
talenty, seznamuje nás s jeho veřejným působením a přesvěd-
čivě odhaluje, jak obstál během své jedenáctileté internace. 
Matocha věděl dobře, čeho je komunistický režim schopný. 
Proto byl v roce 1950 umlčen a totálně izolován. Proto komu-
nistická Státní bezpečnost rafinovaně zkoušela jeho věrnost 
církvi. Kniha je přesvědčivým svědectvím o tom, 
jak snadno můžou svobodné poměry sklouznout 
v pronásledování, věznění a zkoušku víry.

Karmelitánské nakladatelství  
Váz., 125x190 mm, 320 stran, 399 Kč

ŽIVOT NENÍ ČAS, ALE SETKÁNÍ • NOVÉ SVĚDECTVÍ 
O TOMÁŠI ŠPIDLÍKOVI
Richard Čemus • Editorka Petronilla Čemus • Odpovědný 
redaktor Pavel Mareš • Předmluva František Hylmar SJ

Svědectví blízkého spolupracovníka kardinála Tomáše Špi-
dlíka (1919–2010) není jen vzpomínkou na velkou osobnost 
naší církve, ale i velmi cennou sbírkou úvah o tématech, která 
utvářela dílo Tomáše Špidlíka – slovanská spiritualita, modlit-
ba, srdce, kultura a umění, ekumenické snahy, du-
chovní otcovství či papež Jan Pavel II. Vyšlo s cír-
kevním schválením.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 115x180 mm, 168 stran, 249 Kč
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