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Dne 2. července 2022 byl v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha  
slavnostně uveden do úřadu pražského arcibiskupa Mons. Jan Graubner.
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Kněžské svěcení P. Lorenza

Přišel se zapálenou svící
V Civitelle, kde se nachází rovněž Casa Maria – náš (1) dům ustavičné 

adorace, jsme se již dříve seznámili s P. Lorenzem, knězem z místního fran-
tiškánského kláštera. Tento 84letý řeholník, veselý a temperamentní, zce-
la podle vzoru sv. Františka, v květnu 2021 vyprávěl o své zkušenosti staré 
více než 50 let. S očividnou radostí se podělil o hluboký zážitek, který měl 
jako primiciant v souvislosti se svátostí smíření.

„Jmenuji se páter Lorenzo Maria Tuc-
ci, narodil jsem se v Lancianu v provincii 
Chieti, kde se uctívá eucharistický zázrak. 
Jako skutečný nezbeda jsem na rodičov-
ském hospodářství vyváděl kdeco. Ale 
když jsem se jako jedenáctiletý sezná-
mil s bratry v internátě františkánských 
minoritů (Řád menších bratří konventu-
álů) v Atri, brzy jsem věděl: chci zůstat 
u nich a stát se misionářem. Toto je můj 
život, toto mě dělá šťastným. Když se to 
dozvěděli lidé u nás na vesnici, řekli: »Ty 
a mnich? To nikdy nezvládneš!« Ale opro-
ti všem očekáváním jsem byl 13. března 
1965 v Pescaře vysvěcen na kněze a při-
šel jsem do vesničky Civitella del Tron-
to jako asistent novicmistra. Ano, tam 
započal můj kněžský život a možná ho 
zde i završím, protože se už blížím k cí-
lové rovince.

Ale teď k oné první svaté zpovědi, kte-
rou jsem si jako 28letý vyslechl ve svém 
rodišti. Žil tam jeden starší farmář, náš 
rodinný přítel, trochu uzavřený, mluvil jen 
málo a všichni mu říkali »strýček Gabriel«. 
Když jsem ho ještě během studia teologie 
jednou potkal, nedůvěřivě se mě zeptal: 
»Takže ty se skutečně chceš stát řeholní-
kem?« – »Ano, chci se stát františkánem 

a knězem,« odvětil jsem, na což odpově-
děl: »Pokud se staneš knězem, přijdu k to-
bě na zpověď – já, který jsem nebyl u zpo-
vědi od svého prvního svatého přijímání.«

Opravdu to bylo tak, že tento 60le-
tý muž nevkročil do zpovědnice celých 
52 let. A pevným stiskem ruky byla naše 
dohoda uzavřena.

Pět měsíců po mém vysvěcení, 15. srp-
na 1965, jsem měl slavnostní primici v rod-
né vesnici v kostele Madonna delle Piane. 
Když jsem si v sakristii oblékl albu, při-
šel servita páter Bruno Fagiolo, náš pan 
farář, a řekl: »Představ si, právě teď při-
šel do kostela muž se zapálenou svící vět-
ší než velikonoční paškál a na kolenou se 
posouval od dveří kostela až před oltář, 
kde mi vysvětlil, že se chce nyní vyzpo-
vídat, ale u nikoho jiného než jen u páte-
ra Lorenza.« – »Ale já ještě nesmím zpo-
vídat, nemám k tomu písemné povolení 
od biskupa,« odpověděl jsem knězi, kte-
rý pokračoval: »Ale ten člověk tam venku 
pláče.« Když jsem viděl, že je to strýček 
Gabriel, stručně jsem farářovi popsal do-
hodu, kterou jsme uzavřeli před léty, a on 
mi řekl: »No, to je samozřejmě vážná věc!« 
Páter Bruno hned zavolal biskupovi a vrá-
til se s velmi potěšující odpovědí: »Otec 

P. Lorenzo, duchovní syn sv. Otce Pia, 
u něhož se jednou mohl vyzpovídat, byl 
12 let horlivým misionářem v Koreji. Po 
návratu do Itálie působil jako farář v Lan-
cianu a poté 8 let oddaně jako zpovědník – 
zpovídal až 5 hodin denně – v Sacro Con-
vento v Assisi, jehož součástí je bazilika 
s hrobem sv. Františka.

biskup dovoluje strýčkovi Gabrielovi, aby 
se u tebe vyzpovídal, a všichni ostatní, 
kdo chtějí, mohou též.« To vysvětlil i li-
dem v přeplněném kostele. Mně však na-
rychlo napsal na kousek papíru latinsky 
formulku rozhřešení, protože jsem ji ješ-
tě neuměl nazpaměť.

Vešel jsem se tedy do zpovědnice, vzal 
jsem si štólu a hned vstoupil i strýček Gab-
riel, jen co dal zapálenou svíci do rukou 
své manželky. Rozplakal se a řekl: »Jsem 
tak dojatý. Nikdy jsem nečekal, že se prá-
vě ty staneš knězem.« – »Jakých hříchů 
ses dopustil?« zeptal jsem se a vyzval ho, 
aby je popořadě vyznal. Ale protože to ne-
dokázal, pomohl jsem mu: »Udělal jsi... 
toto? To... a to také...?« Na všechno při-
šla odpověď: »Ano... ano... ano...« Samo-
zřejmě, za ta léta se toho nasbíralo mno-
ho, protože kdo už nemá víru, ten již ani 
nežije jako křesťan.

Všechno jsem mu vysvětlil, a jelikož 
to celé trvalo téměř půl hodiny, lidé si 
venku začali stěžovat: »Kdy už konečně 
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Rezek, kaple sv. Barbory nad pramenem

skončí s tou zpovědí?« Dříve než jsem mu 
udělil rozhřešení, mluvil jsem o nekoneč-
ném Božím milosrdenství a o kajícím lot-
rovi: »Byl jako ty, velký hříšník, ale na kří-
ži prosil Ježíše o odpuštění. Nyní také ty 
popros Ježíše, aby ti odpustil!« Nato pro-
nesl: »Z celého srdce prosím o odpuště-
ní! Slibuji, že se již nedopustím žádného 
hříchu.« Potom jsem mu dal rozhřešení. 
Ale když se chtěli vyzpovídat i mnozí dal-
ší, kněz rozhodně řekl: »Dále budu zpoví-
dat já.« A primiční mše svatá mohla začít.

Tři měsíce nato mi otec zatelefono-
val do Civitelly a řekl: »Musíš se okamži-
tě vrátit domů, strýček Gabriel umírá. 
Když tě neuvidí, nebude moci v pokoji 
odejít.« Hned jsem se vydal na cestu, ale 
když jsem po dvou hodinách stál v do-
mě strýčka Gabriela a otec mě tam uvi-
děl, s lítostí řekl: »Nemohl jsi přijet dříve? 
Před deseti minutami strýček Gabriel ze-
mřel.« Ale jelikož jsem se v morální teo-
logii naučil, že se duše od těla neodděluje 
hned po smrti, poklekl jsem k smrtelné-
mu loži, vzal jsem do rukou malý křížek 
z růžence na mém řeholním hábitu, dr-
žel ho nad mrtvým a řekl jsem: »Strýčku 
Gabrieli, já jsem páter Lorenzo. Polib Je-
žíše!« Také podruhé jsem mu přikázal: » 
Strýčku Gabrieli, já jsem páter Lorenzo. 
Polib Ježíše!« Můj otec, zahanben mým 
chováním, řekl: »Synu můj, co to děláš? 
Proč takto hovoříš s mrtvým člověkem?« 
Už mě chtěl odtáhnout, ale řekl jsem: »Ot-
če, nech mě,« a potřetí jsem zopakoval: 
»Strýčku Gabrieli, polib Ježíše!« Tehdy 
zesnulý otevřel oči, já jsem mu přiložil 
křížek k ústům a on ho políbil. Pak jsem 
mu udělil požehnání a pomyslel jsem si: 
»Možná se ti to jen zdá.« Zeptal jsem se 
jeho manželky, dcer a synů, kteří byli 
přítomni: »Viděli jste to?« – »Ano, viděli 
jsme, jak otec otevřel oči,« potvrdili mi 
a já jsem si řekl: »Takže to přece jen neby-
la představa, bylo to skutečné a pravdivé.« 
Ano, myslím si, že se tehdy udál zázrak.“

Z Víťazstvo Srdca 141/2021  
přeložil a upravil -dd-

Poznámky:
(1) Čili dům patřící Rodině Panny Marie, která 

vydává časopis Víťazstvo Srdca, z něhož přebí-
ráme tento článek. Nejde tedy o spojitost s na-
ším časopisem a redakcí Světla. [pozn. překl.]

REZEK

Vrcholek zmiňovaného kříže najdeme 
v okrese Náchod, dva kilometry od deseti-
tisícového Nového Města nad Metují. Re-
zek je pojmenování lesů, které zahrnují 
pramen s výjimečnou vodou, kvůli níž zde 
byly v minulosti provozovány také lázně.

Není známo, kdy pramen vznikl. V jed-
nom z lesů patřících do Rezku vyvěral od 
dávných dob. Byl hojně navštěvován pro 
své léčivé účinky – vodní zdroj s krásným 
pojmenováním Barborka měl především 
vracet nevidomým zrak.

Ačkoliv neznáme původ, víme alespoň 
o první písemné zmínce. Ta se datuje do 
roku 1610 a podává svědectví o stromu 
nedaleko studánky, na kterém byl pově-
šen obrázek se sv. Barborou. Vypodob-
nění patronky horníků sem nepřibylo ná-
hodou, v okolí Nového Města se údajně 
těžila stříbrná ruda.

Důležitá část historie se zde pak ode-
hrála o více než sto let později. Mezi ty, 
kteří sem rádi přicházeli, patřila i Františ-
ka Göstlová. Místo pro ni hodně zname-
nalo a nakonec na něm se svým manže-
lem, hejtmanem zdejšího panství, nechala 
vybudovat kapličku.

Se stavbou se začalo 17. dubna 1736 
a v roce následujícím byla dokončena. Ke 
cti sv. Barbory ji vysvětil biskupský vikář 

J. J. Sax. Kaple stojí přímo nad prame-
nem, což na jednu stranu prezentuje jejich 
společné sepětí, zároveň ale přináší jed-
nu nevýhodu: vlhkost po celý čas přináše-
la ničení vnějších částí i vnitřní výzdoby.

Není tedy překvapením, že muselo do-
cházet k neustálým opravám. Částečné vy-
řešení nastalo roku 1835, kdy byl otvor 
pro pramen pod oltářem zazděn a vybu-
dován vedle kaple.

Vraťme se ale ještě do časů, kdy se 
Rezek rozrůstal o stavby. Nezůstalo totiž 
u kapličky, blahodárné účinky tamní vody 
iniciovaly založení lázní. V tomtéž obdo-
bí jako svatostánek tak vznikly i malý lá-
zeňský dům, hostinec a také poustevna. 
Poustevník, který ji obýval, se staral o kap-
li, kam přicházelo množství poutníků.

Uvádí se, že lázně nejvýraznější časy 
zažívaly v druhé polovině 19. století. Dnes 
nefungují, ke Svaté Barboře nicméně mů-
žeme přicházet stále. Nahlédnout dovnitř 
je možné v letních měsících, kdy je odvě-
trávána (vlhkost od pramene se na ní stá-
le podepisuje), a také čtvrtou neděli po 
Velikonocích při Rezecké pouti.

V blízkosti je pozoruhodná také socha 
Ecce homo, představující zbičovaného 
Krista. Instalována byla roku 1801 záslu-
hou úředníka Františka Knappa. Nejprve 
stála u cesty na Rezek. Roku 1880 ji pře-
sunuli blíže ke kapli, v roce 1918 ale by-
la poničena vandaly. Proto byla odveze-
na, aby se sem vrátila o deset let později.

Podstavec je doplněn nápisem s jedním 
z nejdůležitějších křesťanských přikázá-
ní: „Člověče, miluj Boha nade všecko!“

ROKOLE

Ani ne deset kilometrů od Rezku se 
nachází poutní místo Rokole. Přísluší pod 
obec Bohdašín, ve které žije něco málo 
přes 200 obyvatel. Hlavní roli zde (stejně 

Petr Bobek

Rezek, Rokole, Dřízna a Homol – 
kříž z poutních míst

Znamení kříže – to může být společný motiv, který propojuje Rezek, Roko-
li, Dříznu a Homol. Podíváme-li se na mapu, tato čtyři poutní místa patřící do 
Královéhradeckého kraje kreslí pomyslný kříž. Ten je sestaven ze skromných lo-
kalit, které přinášejí především klid a pomáhají otevírat srdce pro tiché setká-
ní s Bohem. V jednom případě dokonce nabízí i cestu co nejblíže k němu, téměř 
na dotek od nebe.
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VČERA MUSLIM,  
DNES KRISTŮV KNĚZ
Adrien Mamadou Sawadogo 
Z francouzštiny přeložila Zdeňka 
Křehlíková • Revize překladu Kateřina 
Lachmanová • Redakce Eva Mešková 
Předmluva P. Maurice Borrmans

Z upřímně věřícího muslima se stal kněz 
a misionář působící v rodné Africe. Je to 
Bůh, kdo vždy zvítězí, tvrdí otec Adrien. 

Toto motto si zvolil, když se rozhodl vyprávět dobrodružství 
svého obrácení ke Kristu a povolání ke kněžství. Rád zdůraz-
ňuje: „Nejde tu ani o vítězství křesťanství, ani o prohru islá-
mu, ale o uskutečnění Božího díla.“ Jedním ze znamení Boží 
velikosti a věrnosti pro něj byla i chvíle, kdy na jeho kněžské 
svěcení v Banfoře dorazil proti všem očekáváním i jeho otec. 
Ačkoli sám zůstal věrným muslimem, nakonec s úctou přijal 
volbu svého nejstaršího syna, protože viděl, že v jeho životě 
je evidentně u díla sám Bůh.

Paulínky • Brož., 120x185 mm, 88 stran, 225 Kč

CÍSAŘOVNA ZITA • POSLEDNÍ ČESKÁ KRÁLOVNA
Gaëtan Évrard • Dominique Bar • Z francouzštiny 
přeložila Renata Vail • Redakce Kateřina Lachmanová

Komiks zachycující dramatické osudy Zity, manželky bla-
hoslaveného císaře Karla I. Habsburského. S Karlem se sblíži-
li ve Františkových Lázních, na trůn nastoupili nečekaně v do-
bě 1. světové války. Zita byla manželovi velkou oporou. Záhy 

však museli odejít do vyhnanství. Už v roce 1922 ovdověla 
a zůstala na Madeiře sama s 8 dětmi: bylo jí pouhých 30 let. 
S velkou důvěrou v Boží prozřetelnost děti vychovala a zajis-
tila jim dobré vzdělání. Mnohokrát se musela stěhovat do jiné 
země: už v dětství se stěhovala mezi Itálií a Rakouskem, poz-
ději byla nucena odejít z Madeiry do Baskicka a Belgie; od-
tud musela s dětmi utéct před Hitlerem do Kanady a USA. Až 
ve stáří se vrátila do Evropy. Zemřela ve 
Švýcarsku roku 1989 ve věku 96 let. By-
la hluboce věřící, v současnosti probíhá 
proces jejího blahořečení.

Pavel Nebojsa – Doron  
Váz., 215x285 mm, křídový papír,  

40 stran, 249 Kč

MOUDROST POUŠTNÍCH OTCŮ
Camille W. de Prévaux • Jean Trolley • Z francouzštiny 
přeložila Eliška Křehlíková • Redakce Kateřina 
Lachmanová

Komiks s výroky pouštních otců a epizodami z jejich živo-
tů, které se po staletí těší velké oblibě. Je až překvapivé, jak 
jsou nadčasové, jak mocně promlouvají k srdcím dnešních 
křesťanů. A skvělé komiksové ilustrace 
jejich sdělení kupodivu nezlehčují, spí-
še umocňují. Nejde tedy o sbírku křes-
ťanských vtipů, jak by se mohlo zdát, ale 
o působivou duchovní četbu.

Pavel Nebojsa – Doron  
Brož., 130x180 mm,  

132 stran, 249 Kč
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