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Pozastavení zákonů přírody

Prostřednictvím sv. Otce Pia Pán Ježíš 
uskutečnil mnoho vědecky zdokumento-
vaných zázračných uzdravení i obrácení. 
Italský kapucín byl obdarován neobyčej-
nými charismaty: schopností bilokace čili 
pobývání zároveň na dvou místech najed-
nou (často od sebe vzdálených stovky kilo-
metrů), schopností procházet zamčenými 
dveřmi, darem číst myšlenky a svědomí, 
zažití přítomnosti andělů a nečistých du-
chů atd. Tato charismata pomáhala sv. Ot-
ci Piovi v jeho poslání být svědkem existen-
ce smysly nepostřehnutelné nadpřirozené 
skutečnosti. Prostřednictvím jeho služeb 
způsoboval Pán Ježíš mimořádná uzdra-
vení a obrácení. Řeholník mnohokrát zdů-
razňoval, že uzdravovat může jenom sa-
motný Pán Bůh a Matka Boží a on sám je 
jenom nehodným zprostředkovatelem Bo-
žího působení. Uzdravení, která se stávala 
díky jeho modlitbě, ohromují vědecký svět.

Gemma di Giorgi se narodila v roce 
1939 v Agrigentu. Dívenka byla nevido-
má, poněvadž od narození neměla zornič-
ky. Když měla sedm let, jela se svou ba-
bičkou ke sv. Otci Piovi, aby z jeho rukou 
přijala první svaté přijímání. Po první zpo-
vědi a prvním svatém přijímání Gemma 
náhle začala všechno jasně vidět, ačkoliv 
nadále neměla zornice. Opakovaná vědec-
ká bádání ukázala šokující fakt, že Gem-
ma dokonale vidí, přestože nemá zornice. 
Máme zde co do činění s nepřestávajícím 
očividným zázrakem, poněvadž zde byla 
zcela narušena přirozená zákonitost. Bez 
zornic dívka nemůže vůbec vidět, a ona, 
navzdory tomuto fyzickému nedostatku, 
má zrak dokonalý. Stojíme zde před tajem-
stvím všemohoucnosti samotného Boha, 
pro kterého není nic nemožné.

Jiný případ narušení přirozených zá-
konů na přímluvu Otce Pia se přihodil 
cyklistovi Giuseppovi Canaponimu, který 
kvůli pádu utrpěl celkové zničení kolene 

levé nohy. Sportovec nemohl ohnout dol-
ní končetinu a pohyboval se s pomocí ho-
lí. Po zpovědi u Otce Pia získal schopnost 
úplného ohýbání dolní končetiny a chůze 
s ní! Rentgen a další zkoumání prokáza-
ly, že po zázraku, kdy muž získal úplné 
ovládání pohybu, jeho noha v koleně ne-
prošla žádnou organickou změnou, takže 
z lékařského úhlu pohledu bylo nemožné 
její třeba jen minimální ohýbání. Navzdo-
ry veškerým biologickým zákonům Cana-
poni získal úplnou schopnost chůze, bě-
hání i skákání – stejnou, jakou měl před 
úrazem. Byl to trvalý zázrak s porušením 
přirozených zákonů. Neexistuje logické či 
vědecké vysvětlení této neuvěřitelné udá-
losti. Tento fakt otřásl lékařským světem 
a diskutovali o něm na kongresu ortope-
dů v Římě.

Tajemství stigmat

Stigmata sv. Otce Pia, která věda není 
schopna vysvětlit, to jsou rány, které by-
ly Ježíšovi uštědřeny během jeho utrpe-
ní na kříži. Vyjevení těchto ran na kapu-
cínově těle v roce 1918 a jejich trvání až 
do jeho smrti bylo možné díky mimořád-
nému Božímu působení. Zvěst o stigma-
tech sv. Otce Pia se rozletěla jako blesk. 
Pro jejich značný ohlas cítilo vedení ře-
hole povinnost, aby jeho stigmata byla 
podrobena lékařským vyšetřením. První 
zkoumání prováděl prof. Luigi Romanelli 
14. května 1919. Odborné analýzy ukáza-
ly, že rány na řeholníkových nohou a ru-
kou jsou probity naskrz a že rána v jeho 
boku má délku 8 cm a teče z ní tepenná 
krev. V závěrečném vyjádření prof. Roma-
nelli napsal: „Etiologie ran Otce Pia není 
přirozeného původu. Příčiny, které způ-
sobily jejich vznik, je třeba hledat v nad-
přirozené rovině. Medicína není schopna 
tento fakt vysvětlit.“

Stigmata sv. Otce Pia zkoumal 
i prof. Bignami, který byl ateista a pře-
dem vylučoval možnost působení nadpři-
rozených sil, poněvadž v jejich existenci 

prostě nevěřil. Po detailních zkoumáních 
profesor s údivem zjistil, že neexistují tako-
vé chemické substance nebo nemoci, kte-
ré by byly schopny vyvolat zranění tohoto 
typu. Prof. Bignami doporučil kapucínovi 
speciální kúru, protože chtěl dokázat, že 
po dvou týdnech jejího působení se řehol-
níkova rána zahojí. Přikázal aby: 1) Otec 
Pio neměl žádný přístup k jódovým a ji-
ným lékařským prostředkům; 2) aby mu 
byly rány zabandážovány a zapečetěny za 
přítomnosti dvou svědků; 3) rány měly být 
kontrolovány každého dne ráno po osm 
dní a po kontrole na ně měly být opět při-
loženy pečeti. Představení Otce Pia na něj 
dozírali, aby jeho ošetřování podle profe-
sora Bignamiho byla prováděna s napros-
tou přesností. Po dvou týdnech bylo po-
tvrzeno, že rány sv. Otce Pia se nezahojily 
a celou dobu hojně krvácely.

Dalším vědcem zkoumajícím řehol-
níkova stigmata byl prof. Giorgio Festa, 
který v závěrečné zprávě napsal o doko-
nalém fungování celého nervového systé-
mu Otce Pia a ovládání jeho smyslů. Po-
tvrdil, že vzhled a etiologii kapucínových 
stigmat není možné objasnit na základě 
lékařské vědy.

Svatý Otec Pio měl na rukou, na no-
hou i v boku tepennou krví neustále krvá-
cející bolestné rány – viditelná znamení 
Ježíšových muk a smrti. Rány, které nesl, 
i utrpení tělesná a duchovní z něho děla-
ly neobvyklého účastníka Kristova díla vy-
koupení lidstva skrze utrpení a kříž. Díky 
tomu se sv. Otec Pio stal neobvykle čitel-
ným znamením Krista, kterému působíme 

P. Mieczysław Piotrowski SJ

Znamení přítomnosti Pána Boha
Argumenty ateistů poukazující na to, že Bůh neexistuje, se rozsypávají jak 

domeček z karet při konfrontaci s nadpřirozenou skutečností, která je nám od-
halována v životě svatých. Svatý Otec Pio – jeden z největších mystiků a stigma-
tiků v historii církve – je výjimečně čitelným znamením přítomnosti a působe-
ní Pána Boha.
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obrovské utrpení, když skrze hříchy odmí-
táme jeho lásku a pohrdáme jí.

Po padesát let kapucínova stigmata 
stále krvácela, vůbec se neměnila, neza-
sychala a zůstávala stále taková, jaká se 
ukázala v den stigmatizace. Nepodlehla 
žádným degeneračním změnám, nikdy 
se nehojila a nevydávala nepříjemné zá-
pachy, nevyvolávala také stavy odumírá-
ní kůže a nikdy se na nich neobjevily vře-
dy. Existence těchto ran byla v absolutním 
rozporu s přírodními zákony a pro vědu 
zůstává nerozluštěnou záhadou.

Ve chvíli smrti sv. Otce Pia se jeho 
rány úplně ztratily a nezanechaly po so-
bě sebemenší jizvu. Pro lékaře to byl dal-
ší neuvěřitelný zázrak, protože normál-
ně rány způsobené poškozením tkání po 
sobě zanechávají trvalou stopu v podo-
bě viditelných jizev. Fakt, že řeholníko-
vy rány se ztratily ve chvíli jeho smrti, 
aniž by zanechaly jakékoliv jizvy, je pro 
lékařskou vědu případem absolutně nevy-
světlitelným. Stigmata sv. Otce Pia jsou 
výmluvným znamením vyzývajícím lidi 
k obrácení. Bůh ve svém velikém milo-
srdenství dává lidem skrze Otce Pia šan-
ci vrátit se k němu ve zvláště těžkém ča-
se veliké duchovní krize, ve které se dnes 
lidstvo nachází.

Výzva k obrácení

Nesčetná zázračná uzdravení, usku-
tečněná díky zprostředkování sv. Otcem 
Piem, jsou znameními zvoucími k obrá-
cení, čili k duchovní proměně. Pro lidi 
nevěřící jsou Pán Bůh, nebe, peklo, očis-

tec, život věčný, andělé či zlí duchové je-
nom prázdná slova. Avšak pro lidi věřící 
ta označení znamenají velmi konkrétní 
skutečnost. Milost víry se dá získat pro-
střednictvím obrácení čili skrze přijetí 
daru Božího milosrdenství, které snímá 
všechny hříchy. Obrácení je charakteri-
zováno úplnou změnou smýšlení a hod-
not. Od té chvíle se pro člověka stane 
Ježíš Kristus jediným Pánem a největší 
láskou. Souvisí také s úplným skončením 
s každým hříchem a se započetím života 
podle požadavků evangelia.

Největšími zázraky, které se staly na 
přímluvu sv. Otce Pia, byla nepochybně 
obrácení. Každého dne se ve zpovědnici 
sv. Otce Pia uskutečňovaly zázračné pro-
měny srdcí. Jedním z nejznámějších pří-
padů bylo obrácení proslulého italského 

Výstřižky z italského tisku popisující historii Gemmy di Giorgi,  
která začala vidět, aniž by měla zornice. Vpravo současná fotografie Gemmy.

právníka Cesara Festy, poradce krále Vik-
tora Emanuela III., který dosáhl nejvyšší 
stupeň zasvěcení mezi zednáři. Festa byl 
mistrem zednářské lóže v Janově a zce-
la bezohledným způsobem bojoval pro-
ti katolické církvi. Z obyčejné zvědavos-
ti se kdysi vypravil za Otcem Piem, a po 
hodinové rozmluvě s ním poklekl a po-
prosil o zpověď. Když se vrátil do Jano-
va, na tajném setkání zednářské lóže od-
volal svou přísahu a odvážně vyznal svoji 
víru v Ježíše Krista.

Rovněž i jiní zarytí zednáři a ateisté se 
díky Otci Piovi změnili v horoucí katolí-
ky. Mezi nimi byli: proslulý biolog Ezio 
Saltamerenda, nejpopulárnější italský te-
levizní konferenciér v 50. letech – Mario 
Riva, známý italský cyklista Fausto Cop-
pi, uznávaný turínský spisovatel Pitigrilli, 
hrdina francouzského hnutí odporu – lé-
kař Michel Boyer, nejbojovnější komu-
nista z Velletri – Constante Rosatelli, bo-
jovná komunistka Italia Bettiová, známá 
jako „baba herodeska Karla Marxe“, svě-
tově proslulý sochař Francesco Messina, 
známý komediální herec Carlo Campani-
ni, herec Mario Amendoli, populární he-
rečky Elza Merliniová, Liza Gastoniová, 
Lea Padovaniová, Silvana Pampaniniová 
a mnoho dalších osob.

Svatý Otec Pio připomínal lidem, že 
Ježíš Kristus – skutečný Bůh a skutečný 
člověk – trpěl a zemřel na kříži za naše 
hříchy a vstal z mrtvých pro nás a pro na-
ši spásu. Když lidé na tuto pravdu zapo-
mínají, nebo ji ignorují či falšují, Pán Bůh 
zasahuje prostřednictvím mimořádných 
znamení a zázraků. V životě a působení 
sv. Otce Pia dal Pán Bůh lidstvu neoby-
čejně čitelné znamení vyzývající k obrá-
cení, k jeho nalezení skrze utrpení a vytr-
valou modlitbu plnou důvěry. „Hledá se 
Bůh v knížkách,“ napsal kapucín, „a na-
chází se v modlitbě. Krize ve víře vznika-
jí z nedostatku modlitby. Bůh se nenachá-
zí v knížkách, ale v modlitbě. Čím víc se 
kdo modlí, tím víc nachází Boha, a jeho 
víra vzrůstá. Děti moje, nikdy nezanedbá-
vejte modlitbu. Modlete se často během 
dne. Jen když se budete modlit, najdete 
a zažijete Boží milost. Modlitba je chle-
bem i životem duše, oddechem srdce, se-
tkáním s Bohem. Když zažíváte stavy ne-
důvěry, pochybnosti, strachu, trápení, je 
třeba se obzvláště utíkat k Pánu v modlit-
bě a nacházet v ní posilu a povzbuzení.“
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Hrdinská víra

Svatý Otec Pio nás učí, že máme dě-
lat všechno, aby se v našem životě vypl-
ňovala Boží vůle. Proto se musíme denně 
odevzdávat Bohu a stávat se jeho úplným 
vlastnictvím. Jenom tehdy budeme volní 
od strachu a starostí, budeme vědět, že 
když se nás dotkne utrpení, nemoc i per-
spektiva blízké smrti, budeme bezpečni 
v milujícím Božím objetí. Tehdy se také 
ty bolestné zážitky přičiní o prohloubení 
našeho duchovního dobra. Pán Bůh nás 
nemůže spasit bez toho, abychom se po-
díleli na jeho utrpení za spásu světa. Ta-
kového naprostého odevzdání se do vů-
le Boží je možné dosáhnout pouze skrze 
každodenní modlitbu plnou dětské důvě-
řivosti, vytrvalou modlitbu a Eucharistii.

Svatý Otec Pio byl především člověkem 
heroické víry a neustávající modlitby. Bě-
hem svého pozemského života velmi trpěl, 
ale to utrpení obětoval Bohu jako vyna-
hrazení za hříchy jiných lidí. Řeholníko-
vým povoláním byla láska, která se nej- 
úplněji projevila ve spoluutrpení s Kristem 
pro spásu lidstva. Říkal: „Všechno je ob-
saženo v těchto slovech: spaluje mě lás-
ka k Bohu a k bližnímu (…). Duše mají 
velkou cenu, musíme je získávat tak, jak 
to činil Ježíš Kristus.“

Svatý Otec Pio nám připomíná, že utr-
pení přijaté s láskou a prožívané s vírou, 
ve sjednocení s Ježíšem Kristem, má ob-
rovskou cenu. Stává se cestou naší spá-
sy. Kapucín na téma utrpení takto psal 
ve svých dopisech: „Netrap se tím, že se 
přirozenost bouří proti utrpení, poněvadž, 
kromě hříchu, je to něco úplně přiroze-
ného. Tvoje vůle, díky Boží pomoci, bu-
de vždycky překonávat utrpení, a pokud 
nebudeš zanedbávat modlitbu, Boží láska 
nikdy nezeslábne ve tvé duši (…). Andělé 
nám závidí jenom jedno: že nemohou tr-
pět pro Boha. Pouze utrpení dovoluje ří-
ci zcela s přesvědčením: Můj Bože, dobře 
víš, že Tě miluji (…). Ano, miluji kříž, je-
nom kříž; miluji ho proto, že ho vidím na 
ramenou Krista (…). Nemiluji utrpení sa-
mo o sobě; prosím o ně Boha, toužím po 
něm kvůli plodům, které mi dá. Ono to-
tiž odevzdává chválu Bohu, zachraňuje 
bližní v tom vyhnanství, osvobozuje du-
še z očistcového ohně. Utrpení je mým 
každodenním chlebem (…). Nechtějme 
popírat, že utrpení nutně potřebuje naše 

duše a že kříž musí být naším každoden-
ním chlebem. Jako tělo potřebuje pokrm, 
tak duše potřebuje kříž – den po dni – aby 
se očišťovala a odtrhávala od stvoření. Je 
třeba porozumět, že Bůh nechce a nemů-
že nás spasit ani posvětit bez kříže; čím 
víc do sebe vtahuje nějakou duši, tím více 
ji očišťuje křížem (…). Pán Ježíš od tebe 
nežádá, abys s ním zvedala kříž po celý 

život, ale nesla jeho malý kousek, ve kte-
rém se hromadí lidská utrpení (…). Pře-
devším se cítím povinen ti říci, že Ježíš 
potřebuje takového člověka, který spolu 
s ním trpí pro lidskou bezbožnost, a pro-
to tě vede cestami utrpení. Ale ať je vždy 
slavena jeho láska, která dokáže smíchat 
sladké s hořkým a proměňovat přechod-
ná životní utrpení ve věčnou odměnu (…). 
Kdo začíná milovat, ten musí být připra-
ven přijmout utrpení.“

Demaskování  
satanova působení

Velmi závažným posláním sv. Otce Pia 
bylo odhalení existence a působení zlých 
duchů. Řeholník byl jmenovitým objek-
tem nenávisti satana, který si na něm s ne-
slýchanou brutalitou vyléval svůj hněv. 
V noci často z kapucínovy cely vycháze-
ly podivné zvuky. Zlí duchové ho nejed-
nou bili do krve, ukazovali se mu ve straš-
ných scénách v podobách nahých, krásně 
tančících dívek a strašlivých zvířat; někdy 
přijímali podobu jeho strážného anděla. 
Svatý Otec Pio psal: „Ježíš jim dovolu-
je vylévat si zlost na mé osobě. Jsem od 
nich celý zmlácený nesčetnými ranami.“

Strategií působení zlých duchů je, že se 
skrývají a namlouvají lidem, že neexistu-
jí. Tímto způsobem mají usnadněný úkol 
svádět lidi ke hříchu, ponořovat je do ot-
roctví zla a dovádět do pekla. V jednom 
ze svých dopisů sv. Otec Pio napsal: „Bi-

tevním polem mezi Bohem a satanem je 
lidská duše. To v ní se děje ta válka v kaž-
dé chvíli života. Je třeba, aby duše umož-
nila volný přístup Pánovi a jím byla plně 
vyzbrojena nejrůznějšími zbraněmi, aby 
ji jeho světlo osvětlovalo a ukazovalo, kde 
tkví zlo. Je třeba, aby se duše oděla v Ježí-
še Krista, do jeho pravdy a spravedlnosti, 
aby si navlékla pancíř víry a slova Božího, 

teprve tak zvítězí nad mocnými nepřáteli. 
Aby se mohla obléci v Ježíše Krista, nut-
ně musí umřít lidské »já«.“

Svatý Otec Pio připomínal svým du-
chovním dětem, že satan dělá všechno, 
aby člověk nešel cestou víry přivádějící 
ke sjednocení s Bohem. Proto varoval: 
„Ať tě neudivuje a neděsí šílený satanův 
útok, který mnohokrát pociťuješ. On, jak 
víš, bude do smrti pronásledovat duše, 
které mu ne budou chtít naslouchat, ne-
budou mu chtít podlehnout. Jeho nená-
vist se stane tím větší, čím více vidí, že se 
jeho naděje na získání těch duší pro sebe 
obracejí vniveč. Ale ty postupuj dál svou 
cestou; posiluj se modlitbou, pokorou, ni-
čím neomezenou důvěrou v Boží pomoc. 
Odevzdej se zcela Bohu Otci jako jeho mi-
lované dítě. Vrhni se do jeho náruče plné 
lásky a neboj se zápasu, který satan svede 
s tebou. On nemůže nic učinit duši, kte-
rá vkládá do Boha celou svou důvěru. On 
na tebe může jedině útočit, avšak v hrani-
cích, v jakých mu to bylo dovoleno shůry; 
Bůh nedovolí nikdy, aby tě pokušení trá-
pilo nad tvoje síly.“

Prosme sv. Otce Pia, aby nás učil vě-
řit, milovat Pána Boha celým svým srd-
cem a vítězit modlitbou i postem v kaž-
dodenním zápase s největšími nepřáteli 
naší spásy.

Z Miłujcie się! 4/2021 přeložila -vv- 
(Redakčně upraveno)
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MÍSTA ZÁZRAKŮ
Veronika Hradská • Ilustrace Peter Ličko

Děti se v knize setkají s Deborkou a její sestřič-
kou Esterkou. I když bydlí v obyčejném panelá-
ku, nemají služku, a dokonce si musí uklízet v po-
koji, jsou to skutečné princezny. Jejich život je 

plný zázraků. Jeden z nich se odehraje v nejkrásnějším bunkru 
na světě a druhý, opravdu velký, během Deborčiny nejoblíbeněj-
ší části mše svaté.

Cesta • Váz., 155x185 mm, 40 stran, 249 Kč

CO JE ČLOVĚK? (ŽL 8,5) • PRŮVODCE 
BIBLICKOU ANTROPOLOGIÍ
Papežská biblická komise • Z italštiny 
přeložili Jaroslav Brož a Josef Hřebík  
Předmluva kardinál Luis Ladaria SJ, 
předseda Papežské biblické komise  
Redigovali Kristina Veselá a Pavel Mareš 
Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Obsáhlá studie se snaží odpovědět na základní otázky, které si 
klademe: Co je podstata člověka? V čem spočívá lidská přiroze-
nost? Jak uskutečňujeme své lidství? Základním textem, z něhož 
studie vychází, jsou druhá a třetí kapitola První knihy Mojžíšovy 
(Gn 2–3), dokument však cituje všechna významná místa Staré-
ho i Nového zákona. Téma biblické antropologie sledujeme ve 
čtyřech okruzích: 1. Člověk jako Boží stvoření: lidský duch v těle 
a vztah k Bohu jako základ všech dalších vztahů člověka. 2. Člo-
věk „v zahradě“: Vztah člověka k přírodě a dalším živým tvorům; 
naše odkázanost na přírodu a naše seberealizace tvořivou prací. 
3. Člověk ve vztazích: Základem mezilidských vztahů je pouto 
muže a ženy v manželství a rodině. Z trvalých rodinných vzta-

hů vyrůstají pevné společenské vazby. Text řeší vztahy mezi ro-
diči a dětmi, bratrství mezi lidmi, či naopak spory a války a také 
otázky sexuality. 4. Člověk v dějinách: Drama lidských příběhů 
a tajemství zla ve světě; jak Bůh zasahuje do našich životů, „ději-
ny spásy“. V knize neschází věcný rejstřík s více než 200 pojmy.

Karmelitánské nakladatelství  
Váz., 130x200 mm, 472 stran, 499 Kč

APOLOGETICKÁ ABECEDA DĚJIN 
KATOLICKÉ CÍRKVE
P. Konrád Kubeš SJ – PhDr. Radomír Malý

Tato odborná publikace je fakticky dílem 
PhDr. Radomíra Malého, jenž si vzal za základ 
a inspiraci spis Apologetická abeceda P. Konrá-
da Kubeše SJ z doby krátce po 2. světové vál-
ce. Jde o snahu očistit dějiny katolické církve 

od nánosů lží a pomluv a rozlišení pravdy od mýtů a výmyslů, 
byť nevyzní vždycky ve prospěch katolíků.

Sypták • Váz., 150x215 mm, 380 stran, 448 Kč

NECHTĚL JSEM BÝT FARÁŘEM
Benedikt Vladimír Holota

Upřímný životopis františkána P. Mgr. Be-
nedikta Vladimíra Holoty OFM (nar. 1922) 
zachycuje podstatné období jeho životní pou-
ti: od studia teologie přes násilné soustředění 
řeholí, tajné svěcení, řadu zaměstnání, pak lé-
ta farářování a nakonec návrat do pražského 

konventu. Ale vždycky v důvěře v Boží vedení, poctivý duchovní 
a kněžský život plný dobrodružství a úspěšného svědectví Pánu. 
Kniha vyšla u příležitosti 100. narozenin autora.

Ateliér DeCuore • Rozšířené vydání  
Váz., 155x215 mm, 160 stran, 399 Kč
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