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V každém letošním čísle bychom chtěli seznámit
čtenáře s některou z farností děkanátu. Každá
farnost by měla ostatním poodhalit, jak vlastně žije,
co je pro ni charakteristické, vítané jsou i informace
o farním kostele či různých místních zajímavostech.
Měli bychom se tím vzájemně v rámci děkanátu lépe
poznat, lidé ve farnostech se také mohou vzájemně
lecčím inspirovat. V druhém čísle bychom Vás chtěli
seznámit s farností Velké Losiny.

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a
vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.
Jan Pavel II.

Ať toto vědomí Vás
naplňuje radostí každý den!

Redakce

Při svých pravidelných návštěvách u
nemocných jsem se dostal k jedné paní,
o kterou se velmi pěkně stará její dcera.
Protoţe jsou blízko Velikonoce, tak se
jako správná hospodyňka pustila do
jarního čištění oken. Přitom si
uvědomila
zajímavou
souvislost
s duchovním ţivotem, o kterou se se
mnou nezištně podělila:
„Nejdřív
vezmu mokrou hadru se saponátem a
pořádně umyju rámy a skla. Někdy je
potřeba i pořádně přitlačit, protoţe
špína je zaţraná a nestačí to jenom
jemně hladit. Po prvním pouţití je hadr
řádně špinavý od nánosu prachu, je
potřeba ho pořádně vymáchat a vyměnit
vodu. Následuje další, tentokrát uţ
jemnější čištění, po kterém uţ okna
vypadají čistá. To ale ještě nestačí.
Kdyţ okna oschnou, tak se na ně ještě
jemně stříkne čisticí prostředek na okna
a skla se vyleští, aby na nich nebyly
ţádné šmouhy. Okna teď máme tak
prŧzračné, ţe do nich dokonce omylem
vráţeli ptáčci, kteří létali kolem baráku
a sháněli se po potravě. A kdyţ uţ byla
okna takto dokonale čistá, tak jsem si
uvědomila, ţe to nemá končit u oken,
ale ţe ještě potřebuji očistit svoji duši.“
S velikonočním úklidem v duši je to
podobné. Nejdřív se musí pořádně
přitlačit a odstranit tu nejhrubší špínu.
Takovouto špínou jsou naše těţké
hříchy, které mŧţe dokonale odstranit
jedině svátost smíření jako ten
nejúčinnější čisticí prostředek. Pak jsou
tady ještě všední hříchy, které kromě
svátosti smíření odstraní poctivé
zpytování svědomí spojené s lítostí. To
je jako to druhé jemné čištění. Součástí
kaţdé mše svaté je proto úkon
kajícnosti, kterým dosáhneme odpuštění
lehkých hříchŧ a připravíme duši
k setkání s Jeţíšem v eucharistii. Třetí
fázi s čisticím prostředkem a leštěním
připomíná svaté přijímání. Okno naší
duše mŧţeme očistit na hrubo i na
jemno my sami ve svátosti smíření a
v úkonu kajícnosti. Dokonalou očistu
okna naší duše mŧţe úplně zakončit
Pán Jeţíš, který svou milostí korunuje
dílo i na těch místech, které unikly naší
pozornosti. Teprve kdyţ má naše duše
dobrý výhled, dokáţe vnímat Boţí
lásku, která se naplno projevila o
Velikonocích v Jeţíšově oběti na kříţi.
Přeju sobě i Vám dokonalý jarní úklid.
P. Milan
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1. duben - Zelený čtvrtek
Obsahem liturgie tohoto večera jsou dvě události: Jeţíšova večeře na rozloučenou, při níţ
ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolŧm nohy, a Jeţíšova modlitba v
Getsemanské zahradě a jeho zajetí.
2. duben - Velký pátek
Obsahem velkopátečních obřadŧ je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti.
Obřady nejsou pouhou památkou Kristovy smrti, ale jsou oslavou velikonočního
tajemství, skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto
tajemství Vykupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti.
3. duben - Bílá sobota
Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvaţuje o jeho umučení a
smrti a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává vzkříšení. Bílá
sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti,
kromě pomazání nemocných a případně svátosti smíření.
4. duben - Slavnost zmrtvýchvstání Páně
Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě"
(sobota byla podle ţidovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním
dovršil Boţí stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali
pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" a tento den nazvali "dnem Páně".
Kaţdá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova
vykupitelského činu. Jedině z něho mŧţeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu
zmrtvýchvstání.
4. duben - 11. duben - velikonoční oktáv
11. duben - 2. neděle velikonoční, neděle Boţího milosrdenství.
13. duben - sv. Martina I., papeţe a mučedníka
Narodil se v Umbrii. V roce 649 se stal papeţem. Hájil, ţe Kristus jako dokonalý člověk
měl kromě boţské vŧle také lidskou. Císař Konstans II. ho dal zatknout a dopravit do
vězení v Konstantinopoli. Byl odsouzen k smrti, ale byl poslán do vyhnanství. Zemřel
vysílením z útrap na dnešním Krymu. Je to poslední papeţ - mučedník.
16. duben - výroční den narození papeţe Benedikta XVI. (1927)
18. duben - 3. neděle velikonoční
19. duben - výroční den zvolení papeţe Benedikta XVI. (2005)
21. duben - sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Narodil se roku 1033 v severní Itálii. Vstoupil ve Francii do benediktinského kláštera, kde
se později stal opatem. V roce 1093 se stal arcibiskupem v Canterbury, odkud musel
dvakrát do vyhnanství. Je autorem mnoha filozofických, teologických a mystických spisŧ.
V roce 1720 byl prohlášen za učitele církve.
23. duben - sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Pocházel z českého kníţecího rodu
Slavníkovcŧ. Roku 981 přijal kněţské svěcení z rukou prvního praţského biskupa
Dětmara a po jeho smrti nastoupil na jeho místo (983). Usiloval o odstranění rŧzných
dobových zlořádŧ, a tím proti sobě poštval část kléru a některé šlechtice. Proto poţádal,
aby byl zproštěn úřadu, a vstoupil v Římě do benediktinského kláštera (990). Na přání
papeţe se vrátil do Prahy a zaloţil v Břevnově benediktinský klášter. Po vyvraţdění rodu
Slavníkovcŧ odešel hlásat evangelium Prusŧm. 23. 4. 997, na začátku jeho misie, však byl
proboden oštěpy sedmi Prusŧ. Z Hnězdna byly jeho ostatky slavnostně převezeny do
Prahy (1039).
24. duben - sv. Jiří, mučedníka
Ví se jen to, ţe kolem roku 304 zemřel mučednickou smrtí blízko dnešního Tel Avivu a
nad jeho hrobem byla postavena bazilika. Ostatní ţivotopisné zprávy nejsou věrohodné.
sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
Narodil se 1578 v Německu. Vystudoval práva a filozofii. V roce 1612 byl vysvěcen na
kněze. Jako kapucín byl vyslán do švýcarského kantonu Graubünden. 24. 4. 1622 byl po
kázání přepaden kalvínci a zabit. Za svatého byl prohlášen v roce 1746.
25. duben - 4. neděle velikonoční
28. duben - sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Narodil se v roce 1803 ve Francii. Po vysvěcení se nějaký čas věnoval pastoraci v diecézi,
poté vstoupil do řeholní společnosti a odešel jako misionář do Polynésie. Po křtu syna
místního náčelníka byl ubit domorodci k smrti (1841). V roce 1954 prohlášen za svatého.
29. duben - sv. Kateřina Sienská, panna a učitelka církve
Narodila se 1347 v Itálii. Jiţ jako děvče vstoupila do III. řádu sv. Dominika. Zaslouţila se
o návrat papeţe z Avignonu do Říma. Byla negramotná, ale diktovala spisy vynikající
zdravou naukou a duchovní vroucností. Zemřela 1380 v Římě. 1461 prohlášena za svatou,
1970 za učitelku církve.
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Protože je toto číslo
děkanátního
Tamtamu
věnováno farnosti Velké
Losiny, není určitě od věci
posadit
do
našeho
pomyslného křesla pro
hosta člověka, který je
s touto farností spojen
nejúžeji. Je jejím srdcem,
hlavou i tělem, na častých
brigádách i rukama a
nohama. Působí v ní už
úctyhodných
8
let.
Představujeme Vám otce
Milana Palkoviče, člověka, který odpověděl na Boží
volání až ve svých třiceti letech, a jak sám o sobě tvrdí,
Bůh mu to nyní o to víc vynahrazuje.
V šumperském děkanátu působíte už 9 let. Cítíte, že jste
tady už zapustil kořeny, nebo jste spíše stále připraven jít
někam dál, když Pán zavolá a pan arcibiskup určí?
Já bych řekl, ţe obojí. Cítím, ţe jsem zde zapustil kořeny,
ale musím být zároveň připraven jít tam, kam mě Pán Bŧh
zavolá a arcibiskup určí. Pán jistě nachystá něco krásného.
Šumperk bylo moje první pŧsobiště, a bylo to zároveň
pŧvodně jediné kaplanské místo, kam jsem – coby vinař
(snad se na mě Šumperští nebudou zlobit) - jít nechtěl.
Musím ale říct, ţe jsem zde nechal kus srdce. Kdyţ si
představím, ţe bych měl jít z Losin a vŧbec z Jeseníkŧ
jinam, není mi při této představě dobře. Ale je to zároveň i
výzva pracovat na sobě a být připraven na Boţí zavolání.
Vţdycky se mi líbilo, co říkal otec Vojtěch - první farnost
je od Boha, druhá od kurie, třetí – tu uţ ani čert nechce.
Není to jeho vlastní myšlenka, ale trochu ji modifikoval.
I přesto, že Vaše farnosti jsou spíše farnostmi menšími a
vesnickými, nabízejí veřejnosti docela širokou nabídku
kvalitních akcí, které chytly návštěvníky za srdce. Za
všechny jmenujme tradiční Svatojánské slavnosti,
Svatováclavskou
zábavu,
Velikonoční
jízdu,
Svatohuberskou pouť, mše sloužené na Vřesové
Studánce, Pekařovskou pouť či pestrou nabídku
duchovních akcí na opravené faře v Sobotíně. Čím to je,
že se takto rozrostly a je o ně zájem?
Odpověď je jednoduchá – je to v lidech. Polovina výše
zmíněných akcí se koná pod hlavičkou občanského
sdruţení Obnova kulturního dědictví údolí Desné, které
jsme zaloţili s pár nadšenými lidmi. Vše začalo opravou
kaple v Pekařově. Aby se mohla opravit, byly potřeba
peníze, a abychom o ně formou dotací mohli ţádat, museli
jsme zaloţit občanské sdruţení. Na opravě kaple se
podílelo hodně lidí - skauti, studenti, lidi ze všech koutŧ
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světa. Nyní je kaple kompletně opravená a na svátek
Nanebevzetí Panny Marie ji chceme vysvětit.
Oprava fary v Sobotíně a sdruţení Sol pro děti a mládeţ na
mě spadly uţ při mém příchodu. Pŧvodně to byla aktivita
sobotínského jáhna Václava Dvořáka, který nyní pŧsobí
v Olomouci, a já jsem jenom převzal štafetu. Nyní je to o
to jednodušší, ţe přímo na faře bydlí pastorační asistentka,
která se o chod celé fary stará. Tak mŧţe budova slouţit
nejen k ubytování a rŧzným pastoračním aktivitám, ale i
rodinným akcím, jako je svatba nebo oslava narozenin
farníkŧ.
Je o Vás známo, že rád cestujete, jste výborným znalcem
historie navštívených míst, častým průvodcem poutníků
do Svaté země, rozumíte kvalitám moravského vína. Co
ještě patří k Vašim dalším zájmům a koníčkům, máte li
na ně čas?
Nezapřu, ţe rád cestuji. Je to dané tím, ţe kdyţ jsem byl
mladý, tak jsem si uvědomoval, ţe své mládí proţívám za
dráty. Kdyţ jsem jezdil do Valtic do školy, byly tam
hranice s Rakouskem neprodyšně uzavřené. Myslel jsem
si, ţe se nikdy za ty dráty nepodívám. U těch drátŧ to asi
celé začalo, ta touha cestovat. Neţ jsem ve třiceti
nastoupil do konviktu v Litoměřicích, ţivil jsem se
pěstováním ţampionŧ. Nejdřív v zemědělském druţstvu a
pak jako osoba samostatně výdělečně činná. Při ohlédnutí
zpět jsem se cítil jako bych neţil. Celého mě to pohltilo,
neměl jsem na nic čas. Ale Bŧh mi vše poté, kdyţ jsem
odpověděl na jeho volání, bohatě vynahradil. Je zajímavé,
ţe to není tak, ţe bych něco cíleně vyhledával. Vše
vnímám jako dárek od Boha - nevymyslel jsem si to sám.
Uţ coby jáhen jsem byl pozván do Texasu, ze semináře
jsem se dostal do Rakouska, Anglie, Ukrajiny a coby kněz
i na Haiti. Vţdycky jsem jel pomáhat. Na Haiti jsem se
dostal zásluhou Romana Musila, tamějšího kněze, kterého
jsem potkal v Táboře při setkání mládeţe. Roman Musil je
mŧj spoluţák ze semináře, a tak slovo dalo slovo, a já mu
slíbil, ţe přiletím. Na Haiti jsem letěl ještě s jednou
charitní pracovnicí, která tam měla zŧstat celý rok. Vezl
jsem sebou 4,5 tisíce dolarŧ – sbírku od farníkŧ. Strávil
jsem tam tři týdny. Letos jsem byl v Tanzánii, kam jsem
byl pozván dvěma lidmi z farnosti, abych asistoval jejich
svatbě, a zároveň jsme do konkrétní farnosti Kamsamba
vezli otci Brunovi finanční dar na nový dopravní
prostředek - motorku. I přesto, ţe je Tanzánie velmi
chudá země, s bídou na Haiti se to nedá srovnat. Je to
jedna z nejchudších zemí světa.
Nejčastěji navštěvuji Svatou zemi, většinou jako prŧvodce.
I tam jsem se dostal shodou zajímavých okolností. Jako
jáhen jsem byl v Uherském Hradišti u pátera Františka
Petríka. Kdyţ jsem byl čerstvě v Losinách, tak váţně
onemocněl. Při návštěvě v nemocnici mi řekl, ţe mám jet
do Izraele, ţe se v Uherském Hradišti organizuje zájezd,
kde jsou poslední volná místa. Letěli jsme tam nakonec
s otcem Františkem Eliášem a další rok jsme uţ
zorganizovali pouť sami. Ve Svaté zemi jsem potom byl
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ještě 13x.
Historie mě opravdu hodně baví. Jsem rád, kdyţ se mohu
začíst do nějaké knihy či dokumentu. V konviktu nám
podávali historii v souvislostech, a to mě chytlo. Tak by to
mělo být - nepředávat pouze pojmy či data, ale souvislosti.
S výše zmíněným vínem má Pán Bŧh smysl pro humor.
Studoval jsem ve Valticích na SZTŠ obor vinohradnicko –
ovocnářský a potom postupně pracoval ve dvou
zemědělských druţstvech na jiţní Moravě. Samozřejmě se
to objevilo i v mém ţivotopise, který se dostal do rukou
pana arcibiskupa. Takto se dozvěděl, ţe má kněze vinaře.
A tak jsem byl jmenován Českou biskupskou konferencí
jako liturgický dozor při kontrole výroby mešních vín.
Asi nejčastěji navštěvujete posvátná místa Izraele. Máte
nějaký neobvyklý či zvláštní zážitek právě z této
země?(Nemusí být pouze křesťanský .)
Asi to bude noc strávená v chrámu Boţího hrobu
v Jeruzalémě. Byl jsem tam vloni na jaře a poté na podzim
se dvěma farníky. Je to místo, které chtějí vidět snad
všichni návštěvníci Jeruzaléma. I v dobu, kdy se chrám
měl zavírat, bylo celé náměstí plné lidí, kteří se tam chtěli
dostat. A samozřejmě nám, kteří jsme se prodírali davem
aţ ke dveřím, jeţ chtěl podle staré tradice ustanovený
muslim právě uzavřít, rŧzně spílali a nadávali. Úpěnlivě
jsme se modlili, a i kdyţ uţ se to zdálo beznadějné a mě uţ
dokonce na první pokus z chrámu vyhodili, tak jsme se
tam nakonec dostali. Mohli jsme zde nerušeně během celé
noci navštívit všechna posvátná místa, na jejichţ prohlídku
má běţný turista jen několik minut. Dvě hodiny jsme
strávili u Boţího hrobu, prošli si Kalvárii, od pŧl noci
sledovali program jiných křesťanských církví. A ráno jsem
zde mohl koncelebrovat mši svatou.
Vaše domovská fara ve Velkých Losinách je v současné
době v rekonstrukci. Jaká bude její nová tvář?
Na losinské faře probíhají rozsáhlé úpravy především
v přízemí. Fara je velký objekt, a proto chceme, aby se
sama uţivila a peníze na energie čerpala ne z farnosti, ale
z vlastních zdrojŧ. Proto celé letní prázdniny slouţí fara
dětským táborŧm.
Nově plánujeme uzpŧsobit dvě
místnosti se sociálním zařízením bezbariérově, aby mohly
slouţit k ubytování křesťanským rodinám, mládeţi,
lázeňským hostŧm apod. Případně mŧţe některá slouţit
jako ubytování pro kněze. Také chceme bezbariérově
upravit sál, předsíň a sociální zázemí.
A jaké jsou Vaše další plány a představy? Je něco, co
byste rád ještě uskutečnil?
Co bych rád uskutečnil? Měl jsem dva dětské sny, co se
týče návštěvy nějakého místa, a oba se mi splnily. První
z nich bylo vystoupit na Kralický Sněţník. To se mi
splnilo. Chodíme tam kaţdý rok 28. října. A druhé mé
přání bylo stanout pod Kilimandţárem. I to se mi splnilo,
kdyţ jsem nedávno navštívil Tanzánii.
Do mých plánŧ a představ však spadá především
pastorace. Losinská farnost a ostatní svěřené farnosti čítají
6 kostelŧ, náročná je i administrace. Takţe ani ne plánovat,
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ale dělat pořádně, co je. Uţ nic nerozvíjet, ani moc
neopravovat, ale věnovat se lidem.
V sobotu 27. 3. proběhlo v Šumperku děkanátní setkání
mládeže. Jaká je podle Vás – kněze určeného pro práci
s mládeží -dnešní mládež?
V mých pětačtyřiceti letech mi přijde trochu legrační být
knězem pro mládeţ, protoţe jako patnáctiletý jsem měl
pocit, ţe takoví ti třicátníci si uţ mají trénovat skoky do
rakve. A podobně mi zní i tato otázka, protoţe čím jsem
starší, tím víc zjišťuji, ţe neznám pořádně ani sám sebe.
Ale přesto se pokusím odpovědět. Kaţdá generace
mládeţe má své typické problémy. U dnešních mladých je
to především touha nějak se vymezit vŧči ostatním, vŧči
světu, vŧči rodičŧm, autoritám... Myslím si, ţe víc neţ
kdy jindy je mezi mladými mnoho zraněných. Není ani
divu – polovina manţelství se v současné době rozpadá, je
stále více věcí, které se prezentují jako norma, roste stále
větší nabídka všeho a dŧsledkem mŧţe být zmatek a
smutek. Předchozí období přinášela uniformitu, nyní je
velká odlišnost i mezi téměř vrstevníky, dvacetiletý zcela
neporozumí patnáctiletému. Jednotlivé generace se rychleji
střídají. Netroufám si říct, jaká dnešní mládeţ je, ale vím
co hledá – smysl pro humor a opravdovost. A to je to, co
mě na mladých přitahuje, ţe je i hledající, nezaběhlá do
stálých konvencí. Pokud ještě při tom hledání mladý
člověk objeví ţivého Boha, dokáţe Vás infikovat tím, jak
je přirozeně radostný.
Co pro Vás znamená být knězem?
Na to říkal otec Pavlík v semináři, ţe kdyţ se ptal své
maminky, tak ona odpověděla, ţe kněz je člověk, který na
sebe vzal část Kristovy starosti o spásu lidí. A s tímto se
ztotoţňuji i já.
Když se Vám někdy nakupí starosti, nepříjemnosti,
smutky, máte nějaký (zaručený) recept na jejich řešení?
Pro mě je to duchovní obnova. Pokud přijde nějaká
nepříjemnost, především smutek, znamená to, ţe se člověk
vzdálil od Krista. A na to je nejlepší duchovní obnova. I
cesta do Svaté země je pro mě duchovní obnovou. Jako
kněz mám povinnost jednou za rok strávit týden na
duchovní obnově. Tak jako studenti a školáci počítají čas
od prázdnin do prázdnin, já ho počítám od a do duchovní
obnovy. Mezi tím na mě zabírá svátost smíření, vyřešené
starosti, spánek, dobré jídlo, příroda, hezká hudba, dobrý
film, sauna a zpěv slováckých písniček.
Co byste na závěr vzkázal všem čtenářům Tamtamu?
Buďte radostní. Jistě znáte hádanku, v které se někdo ptá,
jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou. Pointa vtipu je
taková, ţe pesimista je vlastně jenom lépe informovaný
bývalý optimista. My jako křesťané máme však ţít naopak,
protoţe víme, ţe ten pesimista je špatně informován!
Zvláště o Bohu a jeho lásce. Buďte radostní! Protoţe vše
podstatné vyřešil Bŧh za Vás.
Za rozhovor děkuje Lenka Špatná
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Velké Losiny
Velké Losiny patří k nejstarším farnostem šumperského děkanátu.
Pŧvod německého názvu obce Gross Ullersdorf pochází z latinského slova
Ulrici villa a znamená Ondřejovu ves. Český název Losiny (téţ Losín) byl
spojen s názvem potoka Losinky ve významu „kde jsou losi“. Velké Losiny
se táhnou od Bukovic údolím potoka Losinky aţ k osadě Terezínu.
Do 15. století patřily Losiny k zeměpanskému majetku, v 16.století se staly
sídlem Ţerotínŧ a v roce 1802 zakoupil panství rod Liechtensteinŧ.
V současné době patří do farnosti obce Velké Losiny, Maršíkov a Ţárová a
pomístní části Bukovice a Ludvíkov.
K nejznámějším památkám Velkých Losin patří lázně s termálními
prameny, ruční papírna, renesanční zámek a kostel sv. Jana Křtitele. Kostel
sv. Jana Křtitele stojí obklopen stromy uprostřed obce na místě zrušeného
hřbitova.
O existenci farního kostela ve Velkých Losinách se poprvé
dozvídáme z listiny papeţe Klimenta VI. ze dne 12.dubna 1351. Pŧvodní
kostel byl velmi rozsáhlý a celý ze dřeva. V roce 1599 byla stavba na příkaz
majitele panství Jana mladšího ze Ţerotína zbořena a dřevěných částí se
později uţilo při stavbě dvou dřevěných kostelŧ v okolí, a to maršíkovského (1609) a ţárovského (1611).
Nová, teď uţ renesanční stavba, postavená v letech 1600 – 1603 je jednou z nejosobitějších památek na
Šumpersku. V pŧvodně luteránském kostele, postaveném Janem mladším ze Ţerotína, byl po roce 1624 interiér
rekatolizován. V roce 1705 Wenzel Benjamin Just namaloval na západní stěnu lodi velkou fresku Poslední soud
(její části jsou dodnes patrny za varhanami).. V roce 1725 byla přistavěna Janem Ludvíkem, hrabětem ze Ţerotína,
barokní kaple sv. Kříţe s novou rodinnou hrobkou Ţerotínŧ, protoţe pŧvodní pohřební krypta byla jiţ zaplněna
rodinnými předky. Klenbu kaple údajně vyzdobil freskami známý olomoucký malíř Johann Christoph Handke.
Klenba byla později přemalována a dosud čeká na návrat do pŧvodního stavu. V polovině 18. století byla
zhotovena krásná vyřezávaná kazatelna, přestavěna sakristie a pořízeny nové varhany. V roce 1784 došlo
k nejzásadnějším stavebním změnám v interiéru, kdy byl odstraněn pŧvodní mohutný kamenný oltář, vsazen do
venkovního okna v presbytáři a dodnes je obdivován milovníky renesančního umění. Uvnitř kostela v presbytáři
byly odbourány části empor a do středu presbytáře byl vsazen nový barokní oltář s velkým obrazem svatého Jana
Křtitele od brněnského malíře Pachmayera.
K dalším velkým akcím patřila výměna dlaţby v kostelní lodi v roce 1796 a 1797, zakoupení nových hodin
pro kostel v roce 1804, zrušení hřbitova v roce 1873, zakoupení nových kolorovaných vitráţí v roce 1896,
rekonstrukce hrobky v kapli sv. Kříţe v roce 1911, doplnění sochařské výzdoby kostela ve 20. a 30. letech 20.
století, generální rekonstrukce kaple sv. Kříţe v letech 1988-1989, instalace nových věţních hodin v roce 1994,
úplná rekonstrukce kostelní střechy v letech 1994-1996, úplná elektrifikace kostela v roce 1996, generální oprava
věţe a západní strany kostela v létě 1998. V posledních deseti letech dochází k postupné renovaci interiéru,
odvlhčení a opravě venkovní fasády.

Varhany a části
fresky Poslední soud
od Wenzela
Benjamina Justa

Tam&Tam - Číslo 2, Ročník 1, Duben 2010

Ţerotínská kaple
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Ţárová
První zmínka o obci pochází z roku 1355 a pŧvodní název obce
Nová Ves (německy Neudorf) svědčí o tom, ţe byla mladší osadou neţ
jiné okolní vsi, které zde jiţ stály. Přejmenování obce na Ţárovou,
k němuţ došlo v roce 1952, pochází od hory Ţárovec, která se vypíná
nad vesnicí. Ţárová pak byla se svými osadami Horním Bohdíkovem a
Prameny připojena roku 1976 k Velkým Losinám.
Ţárová se rozkládá v úţlabině Račího potoka, západně od
Velkých Losin na úpatí Ţárovce. Podobně jako ve většině obcí regionu
došlo i v Nové Vsi od poloviny 19. století k postupnému úbytku
obyvatelstva. Obec byla téměř čistě německá. Nová Ves patřila
pŧvodně k šumpersko-novohradskému, později losinskému panství.
Obyvatelé vesnice se ţivili především zemědělstvím nebo
docházeli na lesní práce, v Nové Vsi byl lesní revír velkostatku Velké
Losiny.
Roku 1610 dal nekatolický pán velkolosinského panství Jan
Jetřich ze Ţerotína postavit z trámŧ starého losinského kostela dřevěný kostelík sv. Martina. Kostel se velmi podobá stejně
starému kostelu v Maršíkově. Kolem kostela je hřbitov. Do roku 1627 to byl kostel luteránský, později římskokatolický.
Kostel v Ţárové je dřevěná stavba chráněna dřevěnou střechou. Na západní straně kostela je štít, ze kterého se tyčí
čtyřboká víţka s jehlanovou šindelovou střechou. Ještě v minulém století byly ve věţi dva zvony, z nichţ větší pocházel z roku
1618 a kostelu byl věnován. Kostel v Ţárové je asi o třetinu menší neţ maršíkovský. Strop tohoto kostela má bednění překryté
lištou.
Oba kostelíky, ţárovský i maršíkovský, ukazují, ţe jejich stavitelé byli inspirováni renesanční architekturou, kterou
v jejich blízkosti prezentoval kostel ve Velkých Losinách.
Bohosluţby jsou v době od Velikonoc do Vánoc slouţeny jedenkrát měsíčně.

Horní Bohdíkov
V obci Horní Bohdíkov je kamenná kaple sv. Anny. Kaţdý rok se tam konají vţdy
v sobotu poblíţ svátku sv. Anny poutní mše sv. v německém jazyce.

Maršíkov
Maršíkov (německy Marschendorf) byl pojmenován podle osobního jména Maršík, které bylo obdobou jména Mareš
(Martin, Marek). V roce 1976 byla obec připojena k Velkým Losinám. Obec Maršíkov se rozkládá východně od Velkých
Losin a údolí Desné. Aţ do roku 1918 byl čistě německou obcí a nepatrná česká menšina se objevila aţ roku 1930 (10 lidí).
Význačnou památkou lidového stavitelství je maršíkovský kostel sv. Michaela, který stojí uprostřed vesnice na místě bývalého
hřbitova.
Maršíkovská fara existovala jiţ před rokem 1350, avšak o pŧvodním farním kostele víme pouze to, ţe v něm byly dva
pozdně gotické zvony – větší nesl letopočet 1515, druhý zřejmě ještě starší, visí na věţi dodnes.
Špatný stav starého kostela zřejmě přiměl vrchnost a zdejší luterány, aby ho v roce 1609 strhli a postavili nový. Na
jeho stavbu se prý pouţilo dřevo ze zbouraného kostela ve Velkých Losinách. Patronaci nad jeho vedením měl Jan mladší ze
Ţerotína a po jeho smrti Přemek II. ze Ţerotína.
Chrám sv. Michaela je roubená stavba s vysokou valbovou střechou a malou dřevěnou víţkou pokrytou šindelem.
Nachází se v něm rokokový oltář z roku 1760 s oltářním obrazem od Ignáce Raaba a cenné varhany, postavené roku 1776
Kašparem Weltzlem z Králík. Oba kostelíky, jak v Ţárové, tak i v Maršíkově jsou cennou památkou drobné renesanční
architektury.
V loňském roce se konaly oslavy 400. výročí kostela sv. Michaela. Slavnostní mše sv. se zúčastnilo okolo 250 lidí.
Kostel v dnešní době slouţí ke svatebním a pohřebním obřadŧm.
Kaţdý rok je zde slavena poutní mše svatá, a to v neděli Nejsvětější Trojice. U silnice z Maršíkova do Vernířovic byla
v roce 1856 postavena hornická kaplička Nejsvětější Trojice s kamennými články z krupníku. Zde bývá poutní mše svatá ve
stejnou neděli odpoledne.
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Ţivot farnosti

Výlet s dětmi z náboţenství do Petříkova na
bobovou dráhu

Farní táborák

Katolické misie 2007

Velikonoční vigilie

Farnost Velké Losiny

Evangelizační přednáška v lázních
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Farnost Velké Losiny byla od 1946 aţ do roku
1995 spjata se jménem P. Františka Fialy, který se narodil
v roce 1911 v Karolíně. Ve Velkých Losinách pŧsobil od
roku 1946 aţ do své smrti v roce 1995. Byl to muţ
modlitby. Ke konci 80. let přišel do Losin O. František
Eliáš. V té době jsme střídavě s muţem jezdili na adorace,
které tento kněz, nyní zábřeţský děkan, míval kaţdou
sobotu večer. Adorací se zúčastňovala i šumperská
mládeţ. Později jsem jezdívala s dětmi na dětské mše
svaté, které se konaly zprvu v sakristii kostela, později na
faře, v nové kapli. Jak běţel čas, děti začaly mít školní
povinnosti a my jsme do Losin přestali dojíţdět. V létě
1995 jsme se dozvěděli, ţe O. František Fiala je upoután
na lŧţko. Jeli jsme ho navštívit a milým překvapením pro
nás bylo, ţe se o něj kompletně starala losinská farnost.
Měli rozdělené sluţby ve dne i v noci a střídali se u jeho
lŧţka. Takto o něj pečovali několik měsícŧ aţ do jeho
smrti v listopadu 1995.
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Těsně před jeho odchodem na věčnost ho přijel navštívit otec arcibiskup J. Graubner a poslouţil mu svátostmi. Uţ
tehdy se scházelo u Balcárkŧ modlitební společenství - večeřadlo.
Kdyţ jsem do Losin nastoupila v roce 2008 jako pastorační asistentka, našla jsem opět farnost pečující a usebranou
v modlitbách. Tentokrát to byla maminka našeho Otce Milana Palkoviče, kdo potřeboval péči. V té době se jí věnovala paní Marta
Hradilová. Kromě maminky Lidušky byla poskytována nepřetrţitá péče i dalším potřebným. Dŧleţitou částí pracovní náplně,
kromě této péče a zajišťování chodu domácnosti, byla modlitba. V té době se také modlitební večeřadlo přesunulo na losinskou
faru a sjíţdí se na něj kromě místních farníkŧ i ţeny z Loučné.
Adorace v kostele stále pokračují, ztišit se mohou farníci kaţdou sobotu v 18.00 hod. večer.
Výuka náboţenství probíhá na faře, a nyní, v době opravy fary, ve škole. V pátek se na faře setkávají maminky s dětmi.
Děti mají zajištěné hlídání a maminky se kromě modlitby zamýšlejí nad knihou Dr. Rosse Campbella: Potřebuji Tvou lásku.
V neděli probíhá příprava na sv. křest a biřmování. Pravidelně se setkává 15 dospělých z Velkých Losin a okolí. Kaţdý čtvrtek se
schází ke zkouškám kostelní sbor. Mimo doprovod při slavnostních bohosluţbách zajišťuje aţ na malé výjimky zpěv při pohřbech
ve všech farnostech. Úklid, květinová výzdoba a praní kostelního prádla, sluţba varhanic a kostelníka, to vše patří
k samozřejmostem farního ţivota, které je nutno ocenit.
Farnost se těší dobré spolupráci s Lázněmi Velké Losiny. Farní společenství se zde v sále schází k přednáškám a rádi se
jich zúčastňují lidé i z dalších farností O. Milana. K nejsilnějším záţitkŧm v nedávné minulosti patřila přednáška paní doktorky
Svatošové, která nás provedla šesti fázemi přijímání nemoci, či přednáška „Drogová závislost a terapie“ Mgr. Petra Opletala.
V měsíci květnu je jiţ několik rokŧ otevírána lázeňská sezóna ţehnáním pramenŧ. Lázně Velké Losiny poskytují téţ
prostory pro konání Svatováclavské zábavy, kterou si připravují sami farníci, a která nahrazuje farní ples.
Nyní se jiţ stává tradicí, ţe poslední víkend v červnu probíhají ve Velkých Losinách Svatojánské slavnosti. Slavnosti
trvají od pátku do neděle, kdy vrcholí slavnostní poutní mší svatou. Doprovodné akce trvají aţ do nedělního odpoledne. Bývají to
přednášky i koncerty, není zapomenuto ani na děti. Na organizaci se podílí nejen zdejší římskokatolická farnost a Obec Velké
Losiny, ale také škola a občanská sdruţení Velkých Losin.
Společenství Svatého Ducha, vzniklé po biřmování 2002, se podílelo, kromě svého vlastního programu setkávání,
výletŧ…, také na organizaci akcí a účastnilo se brigád. V počátečních letech mělo také velký podíl na organizaci svatojánských
slavností a zajišťování programu. Účastnilo se také brigád, a pořádá kaţdoroční výstup na Kralický Sněţník. Nyní se postupně
proměňuje v mladá manţelství.
Mládeţi se nabízí i sportovní vyţití, ve škole se kaţdou sobotu v zimním období scházejí děti a mládeţ na florbal a
pravidelně se konají florbalové turnaje.

ROK
SČÍTÁNÍ
1999
2004
2009

CELKOVÝ
POČET
ÚČASTNÍKŮ
132
93
98

VĚKOVÝ
PRŮMĚR
ÚČASTNÍKŮ
--55,7
60,2

CELKOVÝ
POČET
MUŢŮ
44
23
30

VĚKOVÝ
PRŮMĚR
MUŢŮ
---57,2
59,3

CELKOVÝ
POČET
ŢEN
88
70
68

VĚKOVÝ
PRŮMĚR
ŢEN
---55,2
60,6

Dana Poníţilová, pastorační asistent

CÍRKEVNÍ ROK V HUDBĚ – VELIKONOČNÍ HUDBA
Poslechový pořad
Kde? Zkušebna Scholy od. Sv. Jana Křtitele, Kostelní náměstí 4, Šumperk
Kdy? Středa 7. dubna 2010 v 19.00 hod.
Jsme velmi rádi, ţe poslechový pořad reprodukovaných nahrávek církevní hudby si našel své příznivce,
kteří kaţdou první středu v měsíci mají moţnost se seznámit s některým z významných děl hudební historie,
které zapadá do příslušného období církevního roku. Tentokrát pořad připravila Alenka Havlíčková a
Sławomir Sulowski. Pod jejich odborným výkladem mŧţeme očekávat jistě kvalitní hudební záţitek.
Vít Rozehnal
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Ministranská víkendovka
V pátek 12. března vyjelo 22 školou povinných ministrantŧ
ze šumperské farnosti - v doprovodu otce Vladimíra, Jarka
Veselého, Honzy Bittnera a Martina Čermáka - na svŧj
víkendový pobyt do Hraběšic. Po společném ubytování a mši
svaté se všichni dobře pobavili u společných her a promítání
filmu. Druhý den byl také ve znamení her. Dopolední hru s ministrantskou tematikou zaměřenou na liturgii, kterou
si pro ministrany připravili Martin Čermák a Honza Bittner, zakončil chutný oběd, který byl připraven z vlastních
zdrojŧ a „ukuchtěn“ kuchaři z vlastních řad. Po něm následovala bojovka venku. Po zaslouţené svačině všichni
proţili mši svatou v hraběšickém kostele a v 18.00 rovněţ všichni absolvovali netradiční kříţovou cestu přímo na
faře. Po úvodním slovu otce Vladimíra si ji kluci vedli úplně sami. Po večerním promítání filmu všichni usnuli
zaslouţeným spánkem, netušíce, ţe budou vzápětí vzbuzeni na noční hru. Našli se i takoví, kteří se ale vzbudit
nenechali. Vyvedená noční hra, ve které se měli odvléct ranění vojáci na faru,všechny zmohla, a tak všichni usnuli
hned po ulehnutí do spacákŧ. Druhý den byl uţ spíše ve znamení úklidu. Po obědě všechny autobus odvezl domŧ a
zbyli jen vzpomínky na pěkně proţitý víkend.
Informace o víkendu s ministranty poskytl Jarek Veselý

Velikonoční dílna
V sobotu 20. 3. 2010 se v Sobotíně na faře konala velikonoční dílna. Třebaţe byly pozvány i děti z
farnosti Rapotín i Velké Losiny, zúčastnily se jí nakonec aţ na jednu výjimku pouze děti ze Sobotína. Sice
v menším počtu, ale s velkou chutí se učily ubrouskovou techniku, vyráběly kraslice voskovou a krupicovou
technikou, zdobily květináčky a sely do nich osení, vystřihovaly holubičky a ptáčky z papíru. Na závěr bylo
pohoštění s příslibem, ţe se tato dílna nekonala naposled.

Zdobení kraslic.
(Tomášek a Gábinka s maminkou,
v popředí jejich sestřenice Verunka)

Výroba ručního papíru
(Maruška, 3. třída)

Voskovou technikou vytvořené
kraslice (Zdiška)

Pánská jízda na Svatém Hostýně
Srdečně zdravím všechny čtenářky a čtenáře našeho
nového děkanátního časopisu jménem skupiny muţŧ, kteří
v šumperském kostele pravidelně vypomáhají kněţím
s podáváním sv. přijímání a vykonávají tak sluţbu akolytŧ.
Během našeho setkání na podzim loňského roku jsme si
slíbili, ţe si v postní době na sebe zkusíme najít čas a vyrazit
společně s naším duchovním otcem P. Slávkem na duchovní
obnovu. Jak se ukázalo, vzali jsme toto své předsevzetí
váţně.
V pátek 5. března se nás totiţ sešlo i s budoucími
posilami celkem dvanáct! Cílem naší spanilé jízdy byl sv.
Hostýn. Hned po příjezdu jsme ocenili „šťastnou ruku“ otce
Slávka při výběru tohoto místa. Přivítala nás pokojná a tichá
zimní nálada, potěšilo nás příjemné zázemí poutního domu
s moderní kaplí, pochvalovali jsme si i místní kuchyni
s vlídnou obsluhou .
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Tématem našich duchovních zastavení bylo hledání odpovědí na otázku, která kaţdého z nás provází po celý ţivot
a která zní – co po tobě Bŧh ţádá? Jako biblické východisko k našim úvahám zvolil otec Slávek krátký úryvek
z knihy proroka Micheáše: „Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a pokorně kráčel se svým Bohem.“
(Mich 6,8) Ve svých duchovních promluvách nám potom nabídl širší zamyšlení nad těmito slovy doplněné o
hlubokou lidskou moudrost v myšlenkách polského řeholníka P. Rostworowského. Kaţdý z nás měl dostatek času
na rozjímání a osobní modlitbu v kapli, ale i na tichou procházku odpočívající zimní přírodou v krásném slunečném
počasí, příleţitost ke svátosti smíření i k duchovním rozhovorŧm. Spoustu myšlenek nám nabídl i filmový snímek
Ostrov z prostředí malého ruského pravoslavného kláštera, který jsme zhlédli v sobotu večer. Duchovním záţitkem
pro nás byly společné bohosluţby, modlitba rŧţence, ranní a večerní chvály i závěrečná kříţová cesta. Cestou
domŧ v neděli odpoledne nás otec Slávek provedl dvěma hezkými kostely ve svém bývalém pŧsobišti na Přerovsku
a krátce jsme navštívili i šumperského rodáka a našeho kamaráda P. Pavla Ryšavého na faře v Kojetíně.
Děkuji všem chlapŧm za velmi příjemné společenství, otci Slávkovi za organizační zajištění, zajímavý
program a osobní nasazení. Velké poděkování patří našim manţelkám a rodinám za vstřícnost a podporu .
Petr Suchomel

Lotrando a Zubejda
Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se česká kotlina. Je to země pěkná, rolníci tu v potu tváře orají,
řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupeţníci. A nejukrutnější z nich je arciloupeţník
Lotrando. Daleko předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře sargasového je sultánství
Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale
nemocnou princeznou Zubejdou…
Jak to bylo dál? To nám ve svém premiérovém představení zahrály skautky i světlušky 1. dívčího oddílu
skautek v Šumperku. Po té, co byla obsazena poslední volná ţidle v sále, jsme se stali svědky toho, kterak se
z loupeţnického synka pomalu stal vzdělaný mládenec, a kterak se mu s pomocí drvoštěpa Drnce podařilo
solimánskou princeznu nejen uzdravit, ale především si získat její srdce. Výborné herecké výkony malých mnichŧ,
loupeţníkŧ i Solimáncŧ, pěkný hudební doprovod, zdařilé kulisy a kostýmy, milé obecenstvo, to vše přispělo
k příjemné atmosféře a ke krásnému záţitku, který jsme si ze sobotního podvečera mohli odnést. Děkujeme
herečkám i organizátorkám a přejeme hodně sil, chuti a energie do dalších činností .

Eva Suchomelová
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míněním neţ ţivou tradicí, kterou obdrţeli.

Tato rubrika má název „O čem se mluví“. Tentokrát
by se ale mohla jmenovat „O čem se nemluví“.
Posuďte sami… Přinášíme zajímavý článek
z italských novin k horkému tématu.
PEDOFILNÍ KRIZE ZÁPADNÍ SPOLEČNOSTI
JOSE LOUIS RESTANA
Moţná, ţe letošní postní doba bude pro Benedikta XVI.
nejtěţší. Po hořkém potvrzení toho, co prohlásil jako
prefekt Kongregace pro nauku víry během rozjímání
Kříţové cesty u Kolosea v roce 2005 („Kolik špíny je v
církvi!“), následuje nyní nechutný hon, kterého se účastní
světská média rŧzného raţení, disidenti typu Hanse Künga
a lobby šiřitelŧ nových lidských práv. Jsou to dny tmářství
a hněvu sdělovacích prostředkŧ a Petr je opět uprostřed
bouře.
S hodinářskou přesností se dostávají na přetřes případy,
plnící funkci cíleně naváděných bomb. Očekává se list
katolíkŧm v Irsku, jeţ je reakcí na hrozná obvinění tzv.
Ryanovy komise. Tisk vytahuje staré případy v
Holandsku, Německu, Rakousku a Švýcarsku, z nichţ
mnohé jiţ stanuly před soudem a byly uţ archivovány před
20 či 30 lety. Vznětlivý materiál na konstrukci špinavého,
ale i falešného příběhu.
Je to snaha vykreslit v kolektivní představivosti takovou
podobu církve, která je nejenom jakýmsi cizím tělesem v
postmoderní společnosti, ale určitým druhem zrŧdy, jejíţ
morálka a interní disciplina vedou její členy k anomáliím a
úchylkám. Ano, toto je církev, která vychovala Evropu k
uznání lidské dŧstojnosti, k lásce k práci, literatuře a
zpěvu; ta která vynalezla nemocnice a univerzity a zavedla
právo a omezila absolutismus... nyní to vše není dŧleţité.
Se stejným potěšením, které někteří zakoušejí při
odstraňování jejích symbolŧ z veřejného prostoru, se jiní
pokoušejí o demolici jejího obrazu v kolektivním
povědomí.
Otázka zní: je pravdou, co se nám říká anebo
nikoli? Podívejme se na čísla. Například v Německu
ze 210 000 případŧ zneuţití nezletilých, jeţ byly
oznámeny od roku 1995, se jich 94 týkalo rŧznými
zpŧsoby církve. Zajisté, 94 případŧ ve farnostech a školách
je enormní mnoţství, které zraňuje tělo církve a vyvolává
závaţné otázky. Je také pravdou, ţe u členŧ církve,
zejména těch, kteří jsou pověřeni výukou, se očekává vţdy
více neţ prŧměr, protoţe komu je mnoho dáno, od toho se
stejně ţádá. Avšak řekněme také velmi jasně, ţe církev
neţije v nějakém prostoru mimo dějiny. Je tvořena slabými
lidmi a hříšníky; její tělo je vydáno tlaku dobových
kulturních proudŧ a nechybějí ani momenty, v nichţ je
svědomí mnoha jejích členŧ formováno spíše světským
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Hrŧzu těchto případŧ nelze minimalizovat, a proto
Benedikt XVI. (uţ jako prefekt Kongregace pro nauku
víry) uvedl do pohybu imponující „ozdravný proces“,
jehoţ plody jsou jiţ patrné. Pokud však velká média
kladou na první stránky 94 případŧ a záludně přitom
zamlčují dalších 200 000, ocitáme se před odpudivou
operací, na niţ je třeba poukázat. Čísla této katastrofy k
nám promlouvají o morální chorobě naší doby a
vyţadují, abychom příčinu souţení západních
společností hledali nikoli v celibátu katolických kněţí,
nýbrţ v sexuální revoluci roku 1968, v relativismu a ve
ztrátě smyslu ţivota.
Sociolog Massimo Introvigne publikoval na toto téma
vynikající článek, ve kterém ukazuje, ţe mediální uragán
těchto týdnŧ je odpovědí na to, co označil jako fenomén
„morální paniky“, a je dokonale dálkově monitorován
několika mocenskými centry. Podle jeho názoru jde o
„sociální hyperkonstrukci“, která má za pomoci
zlomkovitých a z časového hlediska diskontinuitních
informací vytvořit novou podobu zrŧdy.
Existuje zajisté reálný problém, totiţ kněţí (i jeden je
přespříliš), kteří se dopustili odporného zločinu sexuálního
zneuţití nezletilých. Avšak dimenze, doba a historický
kontext jsou systematicky zkreslovány nebo zamlčovány.
Nikdo nedává tato čísla církevní ostudy do souvislosti s
brutálním celkem problému. Nikdo např. neříká, ţe ve
Spojených státech, byl pětkrát vyšší počet obviněných
mezi pastory protestantských komunit, anebo ţe ve
stejném období, kdy bylo v této zemi odsouzeno něco
přes 100 katolických kněţí, bylo za stejný zločin zároveň
odsouzeno 5 000 profesorŧ gymnastiky a trenérŧ. A nikdo
přitom neţádal vysvětlení na Basketbalové federaci!
A nakonec, údaje nejvíce deprimující: oblastí, ve které se
vyskytuje
nejvíce
případŧ
pohlavního
zneuţití
nezletilých, je rodina (zde dochází ke dvěma
třetinám registrovaných případŧ). Co tedy má s tím vším
do činění celibát? Ponechme stranou staré obsese Hanse
Künga a jeho archaickou křiţáckou snahu o odstranění
nervŧ a podstaty církve. Od světských médií, která se
dovolávají vědeckosti, preciznosti a profesionality, se však
očekává větší objektivita.
Minulý týden dálkově ovládaná „morální panika“ zasáhla
dobře svŧj cíl. Hon se soustředil na tu největší kořist,
samotného Benedikta XVI., papeţe, který provětral
vzduch a zavedl řadu opatření za účelem maximální
transparentnosti, kooperace s autoritami, a zejména péče o
oběti. Byl to papeţ, který se ve Spojených státech a v
Austrálii tváří v tvář setkal s těmi, kteří byli vystaveni oné
hrŧzné zkušenosti, aby poţádal o odpuštění jménem
církve, jejímiţ zraněnými členy jsou a zasluhují proto
přednostní pozornost.
Nařknutí papeţe Ratzingera právě na tomto poli by si
zasluhovalo pouhé pohrdání, pokud by neodhalovalo něco
dŧleţitého o této historické době. Existuje kulturní,
politická a mediální moc, která si bez uzardění a rozpakŧ
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vzala na mušku Petra. Zajisté to není poprvé, a je vhodné
si to pamatovat. Zuřivost a pouţité zbraně jsou však
tentokrát mnohem podlejší neţ dříve.
Lze si představovat prŧhledné svědomí, s nímţ Benedikt
XVI. hledí na tuto záplavu, a z ní vyplývající bolest, která
jej provází v této dramatické chvíli, kdy se on sám uvnitř
církve stal fyzickým místem, přitahujícím nenávist, jeţ je
iracionální, ale nikoli neznámá, protoţe uţ o ní Jeţíš
mluvil v evangeliu. Moţná, ţe nám s jakousi nadsázkou na
minulé středeční audienci, chtěl ukázat, jak míní konat
svou sluţbu v této chvíli strachu, pudových reakcí a
rŧzných výkyvŧ.

Učinil tak pohledem do zrcadla jednoho ze svých
milovaných učitelŧ, svatého Bonaventury, kdyţ
řekl: „Vládnout neznamenalo pro svatého Bonaventuru
pouze jednat, ale zejména přemýšlet a modlit se. … Jeho
dŧvěrný kontakt s Kristem vţdycky provázel jeho práci
generálního ministra, a proto sepsal také řadu teologickomystických děl, která vyjadřují duši jeho vlády, vyjevují
jeho úmysl vládnout nejenom skrze příkazy a struktury, ale
vést a osvěcovat duše, orientovat ke Kristu.“
Toto rozhodnutí Benedikta XVI. zŧstává uprostřed bouře
pokorné a pevné.
Z italského internetového deníku Il Sussidiario ze 16.března
přeloţil Milan Glaser

MANŢELSKÁ ZASdostTAVENÍčka
Téma: Radujme se v těţkostech
Datum konání: neděle 2. května, od 15.00
Místo konání: Farní středisko
Prvního
zastavení
z cyklu
MANŢELSKÁ
ZASdostTAVENÍčka se zúčastnilo 9 manţelských
párŧ z našeho děkanátu. Svědectví na téma Odpuštění
pŧsobivě předali všem přítomným manţelé
Školoudovi z Centra pro rodinu Ráj z Pavlovic u
Přerova. Druhé manţelské zastavení, které chceme
manţelŧm nabídnout, nese název „Radujme se
v těţkostech“. Přednášející bude včas upřesněn.
KOMORNÍ
POŘAD
HEREČKY
ŠUMPERSKÉHO DIVADLA OLGY KAŠTICKÉ
– ŢIDOVSKÉ MODLITBY ZA DĚTI.
Hudební doprovod: Avonotaj
Datum konání: bude upřesněno v květnovém čísle
Místo konání: Kostel svatého Jana Křtitele
Na 16. května vyhlásilo Centrum pro rodinný ţivot
v Olomouci k příleţitosti 20 letŧm svého vzniku
Svátek rodin. Společně se Svátkem matek je to uţ
druhá květnová oslava mateřství a rodičovství.
K příleţitosti těchto dvou svátkŧ Vám nabízíme
komorní pořad Olgy Kaštické, která bude
posluchačŧm předčítat pŧsobivé modlitby za děti
převzaté ze starých ţidovských modlitebních knih.
Celý pořad doprovodí svými zpěvy hudební
seskupení Avonotaj. Vstupné dobrovolné.
ZÁŢITKOVÁ
SOBOTA
PRO
MAMKU
S DCEROU
Datum konání: sobota 5. června od 9.30 do 17.00
Místo konání: Farní středisko
Dopolední program: společný pro maminku s dcerou
(bude upřesněn), společný oběd v restauraci.
Odpolední program:
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program zvlášť pro dcery: překvapení pro mamky;
program zvlášť pro maminky:
14.00 – setkání s paní Pinknerovou - Srdečně jsou
zváni další zájemci.
15.30 – 16.00 – modlitby všech za děti v kapli
16.00 – 17.00 - biblické tance pro maminky
s dcerami, zakončení akce
Účastnický příspěvek na tvoření, lektory a
občerstvení: maminky - 70 Kč, dcera - 40 Kč. Na
akci se je nutno předem přihlásit.
SETKÁNÍ S PANÍ HANOU PINKNEROVOU
Téma: DUCHOVNÍ ŢIVOT ŢENY ANEB CO
BŮH ŠEPTÁ MAMINKÁM
Akce proběhne v rámci Záţitkového víkendu pro
mamku s dcerou, ale je na ni zvána široká veřejnost.
Datum konání: sobota 5. června v 14.00 hod
Místo konání: na farním středisku nebo v kostele sv.
Jana Křtitele
Akce
se
uskuteční
ve
spoluprácí
s římskokatolickou farností a Charitou Šumperk.
Hana Pinknerová (* 1963) je křesťansky
orientovaná spisovatelka a publicistka. Vystudovala
pedagogickou fakultu obor čeština, hudební výchova.
Pracovala jako redaktorka hudebního časopisu Opus
musicum, korepetitorka v divadle, „umyvačka“ oken,
archivářka,
učitelka,
redaktorka
kniţního
vydavatelství a domácí učitelka. Pro rozhlasovou
stanici Trans World Radio psala a nahrávala
příspěvky, čtyři roky vysílala pravidelnou relaci
Zadáno pro dámy. V 90. letech byla ředitelkou
konference pro křesťanské umělce Hrejte dobře a
zvučně. Nyní pracuje jako redaktorka www.mojerodina.cz. Svými fejetony pravidelně přispívá do
časopisu Ţivot víry, je dopisovatelkou rodinného
magazínu Mařinka.cz. Je vdaná, má dvě dcery, ţije v
Brně. Napsala mnoho knih, za všechny jmenujme –
Brusinky, Co Bůh šeptá maminkám, Smím být něţná,
Budu asi lítat, O světle s Hanou Piknerovou, O
darech s Hanou Piknerovou, aj.

Tam&Tam - Číslo 2, Ročník 1, Duben 2010

PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI ZŠ
UŢ NYNÍ PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY!
19. – 23. července pro děti 1. stupně, 25. - 30. července pro děti 2. stupně. Prázdninové programy budou
probíhat v podobném duchu jak minulý rok - dětem budou nabídnuty tvořivé, poznávací, sociální, sportovní a
turistické aktivity. Kaţdý den bude pro děti zajištěna jednoduchá svačinka, pití a oběd formou menu v restauraci,
popř. bude stravování uzpŧsobeno podle zaměření programu. Zázemí pro prázdninové programy bude tvořit farní
středisko, ale mnohé aktivity proběhnou i jinde. V jednání je i dvoudenní pobyt s dětmi mimo Šumperk. Cena za
jedno dítě: 400 Kč na týden (svačinky, oběd, pití, sportovní či tvořivé potřeby, dárky pro navštívené organizace,
pojištění). Cena s dvoudenním pobytem mimo Šumperk bude navýšena o cestovné. V minulém roce dostalo
Centrum pro rodinu na Prázdninové programy grant Města Šumperka. I letos byla podána ţádost o grant na tuto
aktivitu. Přesné informace o programu se dozvíte v příštím čísle. Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do
poloviny června buďto mailem na cprsumperk @seznam.cz nebo na tel. č. 731402395. Platba rovněţ předem.

Barvení triček, výrobky z fimohmoty, výlety do přírody, divadelní kreace, společné chvíle s nevidomými či pobyt v
ráji v Ráji, to je vše, na co vzpomínáme, a co si mŧţeme oţivit alespoň několika fotografiemi.

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
VE SPOLUPRÁCI S CENTREM PRO RODINU
SRDEČNĚ ZVOU NA PŘEDNÁŠKU
PÁTERA FRANTIŠKA LÍZNY MUSÍM JÍT DÁL
PŦSOBIVÉ SVĚDECTVÍ O PĚŠÍ POUTI DO SANTIAGA DE COMPOSTELA MŦŢETE USLYŠET
16.DUBNA 2010 V 19.00 NA FARNÍM STŘEDISKU V ŠUMPERKU (V PŘÍPADĚ VELKÉ ÚČASTI SE AKCE
PŘESUNE DO KOSTELA)
František Lízna (* 11. července 1941 v Jevíčku) je český kněz, jezuita a předseda redakční rady časopisu Akord.
Zaměřuje se zejména na pastoraci Romŧ, vězňŧ a bezdomovcŧ. Pochází z komunisty pronásledované rodiny, sám
byl z politických dŧvodŧ pětkrát vězněn a vojenskou sluţbu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968 byl přijat
do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze Veřejná kněţská činnost mu byla zakázána ihned
po jeho primiční mši svaté a tento zákaz platil aţ do roku 1990. Veřejně mohl své kněţské povolání vykonávat aţ
po roce 1989. V letech 1995-2004 pŧsobil jako vězeňský duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách, kde pŧsobí
dodnes. Podnikl taky několik pěších cest - poutí. Nejvýznamnější z nich byly pouť ze Svaté Hory u Příbrami přes
Fatimu ke Svatému Jakubu do Santiaga de Compostela v roce 2004 a později, uţ s diagnostikovanou rakovinou
prostaty, podle vlastních slov uţ v neoperovatelném stádiu, pouť z hory Kremenec na ukrajinsko-slovenskopolském pomezí do města Chersones na Krymu, tedy do místa, kde svatí Cyril a Metoděj údajně našli ostatky
svatého Klementa I., papeţe, a místem křtu svatého Vladimíra, čímţ chtěl podle vlastních slov propojit křesťanský
Východ a Západ. V roce 2001 mu byl propŧjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o
demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve
vězení.
V letošním školním roce se v rámci MSKA uskuteční ještě jedna neméně zajímavá přednáška, a to s panem
velvyslancem P. Jajtnerem, který k nám zavítá v pátek 28. května. Název jeho přednášky bude Diplomatem
v Rakousku, Maroku a u dvou papežů.
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Nabídky z Centra pro rodinný ţivot v Olomouci
Setkání ţen v obtíţných ţivotních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ţeny na
pravidelná setkání ve farním domě u sv. Václava
v Olomouci. Nejbliţší setkání 6. 4. 2010 od 15.30 hod
s přednáškou Marcely Řezníčkové – Noemi a Rút.
Více informací: Marcela Řezníčková,
reznickm@arcibol.cz
Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně
Víkend 23. – 24. 4. je určen pro maminky, které z
nejrŧznějších dŧvodŧ vychovávají své děti samy. Kromě
přednášek a ztišení budete mít příleţitost k osobnímu
rozhovoru s knězem, také k proţití společenství modlitby i
setkání s jinými ţenami. Program víkendu pod
vedením MUDr. Krausové a P. Josefa Červenky je
určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma.
Bliţší
informace
a
přihlášky:
Marcela
Řezníčková, reznickm@arcibol.cz
Duchovní obnova seniorů na Sv. Hostýně
Duchovní obnova konající se od 14.5. – 16.5. je určena pro
ty, kteří proţívají "třetí věk" svého ţivota. Součástí jsou
přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné
vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního ţivota.
Pro
bliţší
informace:
Magdaléna
Solárová, olsenior@seznam.cz

Týdenní pobyt pro seniory v Dolomitech
Ve dnech 12. – 19. 6. se uskuteční týdenní pobyt pro
seniory v pastoračním domě Velehrad, který se nachází v
Itálii v krásném horském údolí v obci St. Martin in Gsies v
nadmořské výšce 1310 m. Dŧm slouţí k duchovně rekreačním pobytŧm a vedle rekreace a odpočinku je zde
prostor i ke ztišení a upevnění vztahu k Bohu. Na své si
přijdou i zájemci o poznání bohatých památek a kulturních
zvyklostí Jiţního Tyrolska.
Informace:
Magdaléna
Solárová,
mobil
733 755 955, olsenior@seznam.cz
Pobyt pro rodiče / prarodiče s vnoučaty
31. 7. - 7. 8. 2010, Krkonoše, penzion Marianum, Jánské
Lázně
Janské lázně jsou významné lázeňské město a turistické
centrum. Penzion Marianum je poloţen v krásné přírodě
krkonošského národního parku 250 m od centra Janských
Lázní, 1 km od stanice kabinové lanové dráhy na Černou
horu (1 299 m n.m.). V roce 2005 prošel dŧm celkovou
rekonstrukcí.
Informace:
Magdaléna
Solárová,
mobil
733 755 955, olsenior@seznam.cz
Mateřské centrum Slunečnice
Setkání v mateřském centru jsou otevřena všem
maminkám i otcŧm s dětmi na rodičovské dovolené kaţdé
úterý a čtvrtek od 9.30 do 13 hod. Místem setkávání je
farní dŧm u sv. Václava v Olomouci.
Informace: Marcela Kořenková, korenkova@arcibol.cz

Všechny informace o setkáních, které připravujeme nebo ohlédnutí za těmi, které jiţ byly, najdete na našich webových
stránkách: www.rodinnyzivot.cz

Nabízíme také rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manţelské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtíţných ţivotních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Bliţší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250 ,rodina@arcibol.cz

Časopis Rodinný ţivot
Hlavním tématem nového čísla Rodinného ţivota je ţena. Číslo je neseno zamyšlením nad
její jedinečností, nad jejím postavením a úlohou ve společnosti v minulosti a současnosti.
Předplatné či ukázkové číslo si mŧţete objednat na adrese:
Centrum pro rodinný ţivot, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250,
e-mail: rodina@arcibol.cz
Nabízíme moţnost zasílání výše uvedených informací a aktuálních nabídek Centra
pro rodinu v Olomouci v elektronické podobě. V případě zájmů nahlaste svou emailovou adresu paní Lence Špatné, pracovnici Centra pro rodinu v Šumperku.
(spatnalenka@seznam.cz)
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KNIŢNÍ LISTOVÁNÍ
Kníţky jsou úţasnými přáteli, rádci, průvodci i dárci.... Máme je doma, v knihovnách, v
knihkupectvích kamenných i internetových, také v knihovně farní či v nově otevřené prodejně na našem
středisku. Byla jsem poţádána, abych se čas od času pokusila nabídnout některý z titulů v krátké upoutávce.
Ráda bych tedy zvala ke čtení kníţek osvědčených a známých, zároveň bych občas představila i něco
novějšího z našich nakladatelství. Jsem si vědoma, ţe čtenářský „apetit“ je velmi pestrý - co se líbí jednomu,
nemusí zaujmout druhého. Berte tedy, prosím, mé kniţní řádky spíše jako pokus vzít do rukou jednu z
miliónů knih a nechat ji, aby na chvíli „zavoněla“ - a my její vůni podlehli
Kdyţ jsem procházela tituly farní knihovny a vybírala, který bych čtenářským
chuťovým buňkám nabídla napoprvé, zvítězila Plná slávy anglického spisovatele Bruce
Marshalla. Kdo jste ji četli, určitě se k ní rádi vracíte (já ano). Vlastně si myslím, ţe by měla
patřit tak trochu k „povinné výbavě“ kaţdého farníka i kněze, neb o církvi – tedy i o nás všech
– vypráví velmi výstiţně, zároveň však s notnou dávkou shovívavosti ke všemu lidskému.
S kým a s čím se v ní mŧţeme potkat? Především s laskavým a moudrým hlavním
hrdinou- knězem Edmundem Smithem, s jeho farníky i nadřízenými, s novinkami první
poloviny dvacátého století i s bolestmi zpŧsobenými válkou a lidskou malostí. Nad tím vším
ale v celé kníţce svítí jemný humor, pokora a především hluboká víra hlavního hrdiny, ţe Bŧh
je milující a chápající Otec a ţe: „Církev je uvnitř plná slávy, poněvadţ náklad, který nese, léčí
všechny její jizvy...“
Pokud se do této - tolik potřebné - jistoty chcete také schoulit, kníţka je k dispozici ve farní knihovně, lze ji
také objednat. (B. Marshall- Plná slávy, Karmelitánské nakladatelství)
Alena Havlíčková

STŘÍPEK POEZIE
Jan Twardowski
PROSÍM O VÍRU
Jan Twardowski
OČEKÁVÁNÍ
Podívej se na psa uvázaného před obchodem
na svého pána myslí
a hrne se k němu
na dvou tlapách čeká
pán je pro něj dvorem, loukou, lesem, domovem,
očima za ním běţí
a teskní ohonem
polib ho na tlapu
učí, jak na Boha čekat
1989

Klepu do nebe
prosím o víru
ale ne o takovou s pláčem na rameni
která počítá hvězdy a nevidí slepici
je jako motýl na jeden den
ale
vţdy svěţí protoţe nekonečnou
takovou která běţí jako ovce za matkou
nechápe ale rozumí
ze slov vybírá nejmenší
nemá na vše odpověď
a nepřevrací se vzhŧru nohama
jestli někoho trefí šlak
1981
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Slepička s kuřátkem
Velikonoční slepička skrývající kuřátko mŧţe slouţit
jako přání a zároveň velikonoční dekorace.

výkres
vlnité lepenky - ţlutá, červená
tuţka
nŧţky
lepidlo
černý fix
2 pohyblivé oči (menší a větší)
bílá vlna nebo bavlnka
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šablonku slepičky překreslíme na výkres a vystřihneme
Z vlnité červené lepenky vystřihneme hřebínek a
zobáček
Ţlutá lepenka nám vytvoří tělo kuřátka
Jednotlivé díly včetně pohyblivých očí přilepíme
Kuřátku domalujeme černým fixem noţičky
Slepičce dokončíme křídla přilepením rozstříhané bílé
vlny nebo bavlnky
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VÝLET SE SCHOLIČKOU DO VELKÝCH LOSIN
S malinkými, malými i většími zpěvačkami jsme se v pátek 26. února vydali na víkendový výlet na faru ve
Velkých Losinách. Z vedoucích se o vaše dětičky starala Martinka Folwarczná, Pája Špatná, Martin Čermák a
Filip Hokeš.
Jako celovýletové téma jsme zvolili pohádku od Andersena - Sněhová královna. Vzhledem k počasí mŧţeme
zhodnotit, ţe se hry opravdu vydařily. Kdyţ jsme potřebovali sluníčko, svítilo. Zbytečky sněhu také tu a tam byly,
takţe všechno nám vyšlo podle plánu. Kdo pohádku zná, určitě ví, ţe v ní vystupuje Gerda, která se po celou dobu
snaţí zachránit Kaje – svého milého – kterému do oka spadl střep z rozbitého zrcadla Sněhové královny. Dokud ho
má v oku, vidí vše zle a sám se mění ve zlého člověka. Naším úkolem bylo pomoct Gerdě a projít všemi čtyřmi
ročními obdobími – kaţdé z nich představovala jedna královna – najít Kaje a střep z jeho oka získat. Nakonec se
nám to přece jen povedlo a Sněhovou královnu jsme přemohli citátem: „Láska je silnější neţ moc.“
Pohádku jsme si dokonce po částech i promítali. Takţe věříme, ţe se všem líbila a celý výlet se vydařil. Budeme
na něj dlouho vzpomínat a těšit se na další.. 
Za celou scholičku Pája

Zábava
„Abba, proč nosíš tak těsné sandály? Vţdyť máš nateklé nohy. Děláš to jako pokání?“ zeptal se jeden mnich starce.
„Jistě. Dělám to ale taky proto, ţe kaţdý večer, kdyţ si ty sandály vyzuju, zalije mě velký pocit spokojenosti.“
„Otče,“ povídá malý ministrant faráři, „dnes se na okno sakristie posadila moucha velká jako orel.“ Farář odtušil:
„Uţ nejmíň milionkrát jsem ti řekl, abys nepřeháněl.“
Jeden mladý mnich hrál na harfu. Kolem šel starý spolubratr. Mladík se ho zeptal: „Otče, ty máš rád krásnou
hudbu, ţe?“ Abba odvětil: „Na tom nesejde, klidně brnkej dál…“

Kvíz
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kolik písmen je v Bibli?
Která svatá není v nebi?
Co vidí prostý občan kaţdý den, prezident občas a Bŧh nikdy?
Kteří sportovci jsou nejzboţnější?
Který svatý má uprostřed oko?
Kterou tichou je slyšet nejvíc?
Co dělají svatí v nebi?

Správné odpovědi:
1) pět 2) Svatá Hora 3) sobě rovného 4) cyklisté…velmi jim záleţí na tom, aby měli v pořádku duše 5) sv. Prokop
6) Tichou noc o Vánocích 9) chytají rádio Proglas

BENEFIČNÍ AKCE ADOPTUJME SI DÍTĚ Z HAITI NA DÁLKU
PRO ŠUMPERSKOU FARNOST
Datum konání: v sobotu 10. dubna 2010, v 17.00 (změna oproti pŧvodně plánovanému termínu
11. 4. 2010)
Místo konání: Společenské středisko Sever (Jitřenka)
Děti z katecheze 7. – 9. třídy Vás srdečně zvou na benefiční akci, jejímţ cílem je adopce dítěte na
dálku z Haiti. Tato myšlenka v katechezi zazněla ještě před ničivým zemětřesením na Haiti, o to více je
nyní aktuální. V pestrém vystoupení, které si připravily děti naší farnosti, Vás čekají rŧznorodé hudební
kreace (kytara, bubny, flétna, akordeon), zpěv, tanec, recitace a nebude chybět ani pohádka O veliké řepě
připravená nejmenšími dětmi z divadelního krouţku.
Kromě bohatého programu se budou v předsálí prodávat rŧzné drobnosti, které rovněţ připravily
samotné děti na společné tvořivé akci na Zelený čtvrtek. Výtěţek této akce bude věnován šumperské
farnosti na adopci dítěte na dálku z Haiti. Pomoc s organizací samotné adopce nabídla Charita Šumperk.
Vstupné dobrovolné.
Lenka Špatná
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Drazí čtenáři, tato rubrika s názvem „Co se do ohlášek
nevešlo…“ bude mít víceméně charakter interní
stránky šumperské farnosti. Snad nám to odpustí
čtenáři z ostatních farností děkanátu. Moc je o to prosím a doufám, ţe i tyto řádky je v lecčem budou
inspirovat. Budu tady psát o věcech, které moc nejde rozebírat v kostelních ohláškách, a přesto
vyţadují nějaký prostor k vysvětlení. Někdy to bude odpověď na konkrétní dotazy farníků, jindy to
budou naopak moje otázky na farníky nebo důleţité postřehy. Budou tu odpovědi na dopisy,
podělím se o starosti, ale i o radosti. Prostě prostor pro faráře a všední záleţitosti farního ţivota.
Vítám vás dnes poprvé na této stránce.
Hned na začátku srdečně děkuji všem
brigádníkŧm, kteří v poslední době pomáhali při
opravách farního střediska, a také prosím o další
pomoc – během celého roku jí bude hodně zapotřebí.
Určitě jste si všimli, ţe se opravují omítky hradeb,
přístavby ve farním dvoře a omítky kolem vjezdové
brány. Díky vašim darŧm a sponzorŧm získá letos
dvŧr farního střediska více estetický vzhled. Časem
tam vznikne letní divadlo se zázemím a herna pro
mládeţ a ministranty. Je to dokončení loňské „akce
110“, po které byla na všech přístavcích zhotovena
nová střecha.
Uvnitř střediska se dokončuje oprava horní
místnosti pro maminky s dětmi. Oprava trvá uţ
dlouho, bylo potřeba vyměnit elektroinstalaci,
omítky, podlahu, zhotovit nový strop. Byla to jediná
místnost, ve které se dosud nic nedělalo. Snad
v brzké době bude slouţit pro setkávání těch
nejmladších farníkŧ a jejich maminek. Děkuji všem
šikovným bratřím, kteří se tomu po tolik týdnŧ
věnovali.
V přízemí jsme zorganizovali prodejnu knih.
Věříme, ţe si zvyknete ji navštěvovat, a ţe si tam
nakoupíte mnohem klidněji a dŧstojněji neţ ve
vchodu do kostela. Prozatím jsou tam pouze knihy,
časem doplníme sortiment o jiné náboţenské
předměty. Srdečně vás zvu i jménem paní Valentové,
která se prodejem knih zabývá uţ mnoho let. Ráda
vás tam uvidí. Já jí ze srdce děkuji za tuto vytrvalou
sluţbu.
Někteří z vás se ptají: „Jak to je, ţe některé
sluţby poskytované na středisku jsou placené, jiné
zas ne?“ Pokusím se krátce odpovědět. Všechny
pastorační akce organizované na středisku jsou
bezplatné. Pravidelné návštěvníky střediska jsme jen
poţádali o roční příspěvek na provoz. Všem, kteří
přispěli, moc děkuji. Na středisku však vyvíjí svou
činnost i občanské sdruţení Centrum pro rodinu,
které potřebuje nějaké prostředky na své aktivity.
Kdyţ ţádá o příspěvky od rŧzných státních a
kulturních institucí, musí vykázat i svou vlastní
finanční spoluúčast. Celá řada akcí, které centrum
organizuje pro všechny zadarmo, vyţaduje výdaje –
třeba příspěvek na cestu přednášejícím. Proto vyvíjí
činnost i nepastoračního rázu, jako jsou masáţe,
tance nebo angličtina.

Poplatky jsou symbolické (např. na masáţe
dochází i ţeny z domova dŧchodcŧ, které by si to
jinde nemohly dovolit), ale umoţňují získávat
prostředky na zdarma přístupné akce. Z vybraných
peněz centrum platí farnosti nájem. Tímto zpŧsobem
přispívají na provoz i ti „nekosteloví“, kteří na
pastorační programy nechodí a neplatí roční
příspěvek. Ujišťuji vás, ţe to, co je „pro duši“, co
patří k pastoraci, bude vţdy přístupné pro všechny a
poskytováno zadarmo, případně za dobrovolný
příspěvek na potřebné materiály nebo občerstvení.
Ostatní je symbolicky placené proto, aby Centrum
pro rodinu mohlo provozovat činnost a připravovat
akce, u kterých se někdy ani nezamýšlíme, kdo je
zaplatil. Děkuji paní vedoucí centra Lence Špatné za
to, ţe toho tolik dělá a přitom nehledá prostředky ve
farní pokladně. Celá řada pozvánek Centra pro
rodinu je i v tomto čísle časopisu.
Chci poděkovat také za krásnou iniciativu,
která vznikla v hodině náboţenství mládeţníkŧ.
Nejvíc však za to, ţe vše neskončilo jen nápadem,
ale má pokračování. Je to myšlenka adoptovat na
dálku dítě z Haiti. Mnohé farnosti uţ mají „své“ dítě
někde ve světě. Děkuji mládeţi, ţe připravila
benefiční akci 10. dubna v 17.00 ve společenském
středisku Sever (Jitřenka) v Šumperku, aby získala
prostředky na uskutečnění této myšlenky. Mŧţete
tam zakoupit malou pozornost vyrobenou dětmi
nebo přímo přispět na adopci. Přijďte v co největším
počtu! Mám radost, ţe budeme mít na Haiti svého
„adoptovaného farníka“.
Nakonec ještě zmíním svou reakci na dopis,
který jsem dostal po vydání prvního čísla
Tam@Tamu. V časopise bylo totiţ uvedeno, ţe ve
farnosti existuje společenství muţŧ. Ve skutečnosti
se však toto společenství jiţ neschází, umřelo. Dopis
jednoho z farníkŧ byl posteskem, ţe je to škoda… Já
si to myslím také. Společenství však musí vzniknout
přirozeně a musí mít „tahouna“. Pokud by se někdo
z vás – chlapŧ – chtěl setkávat nejen na brigádě, ale
také si něco přečíst, pomodlit se, popovídat si,
podělit se, přihlaste se! (Třeba na mailovou adresu
Tam@Tamu). Snad stojí za to neházet flintu do ţita.
Autorovi zmíněného dopisu děkuji za starostiplná
slova, modlitbu a ochotu spolupracovat. Dík.
Přeji všem krásné proţití velikonočního
času.

P. Slawomir
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Adopce na dálku
Cílem Adopce na dálku je umoţnit dětem
bezplatně základní vzdělání. Do Adopce jsou
zařazeny děti z chudých rodin, které z finančních
dŧvodŧ
nemohou
školu
navštěvovat.
Za roční příspěvek dárce je dítěti hrazeno:
- školné
- školní pomŧcky
- povinná školní uniforma
- základní zdravotní péče
- jedno jídlo denně
Dárcem - adoptivním rodičem můţe být jednotlivec, ale i rodina,
škola, farnost či organizace.
Chci „adoptovat dítě“... Prvním
krokem je telefonický či písemný
kontakt na Arcidiecézní charitu Olomouc. Zájemce
vyplní formulář a odešle jej na Arcidiecézní charitu
Olomouc (ACHO).Poté je zájemci přiřazeno dítě,
které si bude "adoptovat", a také informace pro
poskytnutí podpory jako je specifický a variabilní
symbol a číslo konta. Specifický symbol označuje
Vás jako dárce a variabilní symbol označuje Vámi
podporované dítě.
Po uhrazení první platby, která je brána jako
skutečný závazek dítě podporovat, budou zaslány
bliţší informace o podporovaném dítěti. Platbu je
moţno rozdělit na více splátek - mŧţete částku
uhradit ročně, pŧlročně, nebo jinak – třeba čtvrtletně

V týdnu od 16. 5. do 23. 5. 2010 navštíví
město Šumperk 27 studentŧ Teologického
konviktu z Olomouce se svými představenými.
Teologický konvikt je jednoroční
církevní škola zaloţená Českou biskupskou
Tam&Tam - Číslo 2, Ročník 1, Duben 2010

nebo měsíčně. Dále dostanete „dohodu o podpoře
projektu“. V ní se uvádí: „adoptivní rodič“ se
rozhodl podpořit dítě částkou 6500 Kč; v případě,
ţe se změní jeho finanční situace a nebude moci dále
dítě podporovat, oznámí to na diecézním středisku, a
ACHO bude hledat nového „adoptivního rodiče“.
Platit mŧţete převodem z účtu, sloţenkou (na
poţádání zašleme) nebo v hotovosti na
arcidiecézním středisku. Příspěvek bude potvrzen
jako charitativní dar, který je
moţné podle zákona odečíst od
základu daně. Roční částka na
jedno dítě je 6500 Kč. V
případě niţší částky by se
mohlo jednat o sponzorský dar,
který se na Haiti mŧţe vyuţít
např. na úhradu zdravotní péče,
lékŧ, které jsou na Haiti drahé
nebo také na dostavbu školy.
Adoptovat dítě si mŧţe i
skupina lidí, která si mezi sebou zvolí jednoho
zástupce.
Úřední jazyk na Haiti je francouzština a kreolština.
Pokud neumíte francouzsky, nevadí, dopisy budou
přeloţeny.
Adoptované dítě Vám napíše minimálně jednou
ročně, „rodič“ dostane zprávu i o jeho školních
výsledcích, a také o tom, jak se projekt „Adopce“
vyvíjí.
Více informací naleznete na www.acho.charita.cz.
Marie Vychopeňová

konferencí jako „přípravný ročník“ pro mladé
muţe, kteří by se chtěli stát katolickými knězi.
Po absolvování Teologického konviktu
pokračují ve studiu na teologických fakultách
a v kněţských seminářích v Praze a
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v Olomouci. Všichni naši studenti mají
středoškolské vzdělání, mnozí z nich mají za
sebou také vysokoškolská studia. Jejich věk se
pohybuje v rozmezí od 20 do 38 let.
Jedním z cílŧ Teologického konviktu je
naučit a povzbudit naše studenty ke sluţbě
lidem. V rámci této přípravy jezdí naši studenti
např. na praxe do nemocnic, hospicŧ nebo
ústavŧ pro mentálně postiţené. Jedním z bodŧ
programu konviktu se stal také osmidenní
pobyt v některém z měst v Olomouckém kraji.
V minulých letech jsme byli např. v Zábřehu,
ve Šternberku, v Lipníku nad Bečvou nebo
v Kojetíně. Po dohodě s šumperským děkanem
P. Slawomirem Sulowskim jsme v letošním
roce zvolili právě šumperskou farnost včetně
Nového Malína.

Čas strávený „NA JEDNÉ LODI“
vytváří přirozený prostor pro rozhovor a
poznávání – proto má akce právě tento název.
Nakonec přece opravdu ţijeme ve stejném
prostoru – všichni, věřící i nevěřící – a je
našim úkolem vzájemně si porozumět. Naší
náplní budou aktivity předem domluvené
s osobami zodpovědnými za příslušné
instituce. Rádi bychom navštívili některé
šumperské střední školy, kde bychom chtěli
mladým lidem představit křesťanství a pozvat
je ke společnému programu ve večerních
hodinách. Konkrétní program bude vytištěn
v příštím čísle tohoto zpravodaje. Akce se
uskuteční ve spolupráci s římskokatolickou
farností a pod záštitou městského úřadu
v Šumperku. Veškerý program bude otevřený
všem zájemcŧm.
Těšíme se na setkání s Vámi.
P. Mgr. Alfred Volný,
ředitel Teologického konviktu

JIŽ DNES ZVEME VŠECHNY NA NOC KOSTELŮ.
Připojujeme se k celorepublikové akci a chceme otevřít náš kostel sv. Jana pro
veřejnost v nočních hodinách. Po dobrých zkušenostech s Nocí kostelů v r. 2009
v brněnské a plzeňské diecézi se letos připojuje k Noci kostelů 2010 z rozhodnutí a
pod záštitou o. arcibiskupa Mons. Jana Graubnera i olomoucká arcidiecéze.
Smyslem akce je otevřít kostel netradičním způsobem po dobu jednoho večera dne
28.5.2010 od 18 do 23 hodin pro všechny lidi, tedy i pro ty, kteří by jinak do kostela
nikdy nepřišli. Akce probíhá zároveň také v Rakousku, Německu a Nizozemí.
Podrobný program představíme v dalším čísle Tam@Tamu. Již dnes si rezervujte
čas v pátek 28. 5. večer.
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