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Drazí čtenáři Tam&Tamu, rád vám píšu 

po prázdninové přestávce.  

Nový školní rok, kterým začíná další 

desetiměsíční období našeho nasazení nejen ve škole, 

ale i rodinách a farnostech, vyžaduje novou odvahu. 

Není snadné pustit se opět do obvyklé práce, 

ale hlavně není snadné si naplánovat a pustit se 

do něčeho, co by bylo přidanou hodnotou oproti 

minulému roku. Nemyslím tu rozhodně na nějaké 

neuvážené množení aktivit: kroužků, úkolů, činností. 

Naopak, možná, že někdy by bylo vhodné – třeba 

pro vlastní zdraví – raději něco ubrat. Myslím tu na to, 

co bychom mohli udělat, aby to náš život učinilo 

plnějším a krásnějším. Je potřebná odvaha ke krokům 

k tomu, abychom měli pro sebe víc času a pochopení, 

více úsměvu než zloby a naštvanosti, víc vděčnosti 

v srdci, než hořkosti z nesplněných přání… a k mnoha 

jiným věcem, které si může pojmenovat každý sám. 

Nezdá se vám, že je to těžší, než přidat další kroužek 

či povinnost? Pokusme se všichni na začátku školního 

roku přemýšlet, co by nám v tomto směru pomohlo! 

A mějme odvahu pro to něco udělat.  

Před několika dny jsme my, kněží, dostali 

od papeže Františka krásný dopis pro povzbuzení 

v kněžském životě. Píše nám o mnoha věcech a mezi 

nimi také právě o odvaze: jak neztrácet naději, jak si 

uchovat odvážné srdce. Zdůrazňuje, že prvním 

předpokladem této odvahy je živý vztah s Ježíšem. 

Platí to určitě nejen pro kněze. Jsem si jistý, 

že pokud učiníme něco pro posílení tohoto vztahu, 

bude to velká posila odvahy pro výše zmíněné cíle.  

Na obal zářijového časopisu dávám fotografii 

oltáře z františkánské kaple „u večeřadla“ 

v Jeruzalémě. Mohl jsem tam být o letošních 

prázdninách. Je velmi krásná. Nejde však jen 

o nějakou uměleckou krásu. To nejkrásnější na ní je 

to, že znázornění Ježíše uprostřed apoštolů není jen 

obyčejná bronzova figura. Přímo v jeho srdci se totiž 

nachází svatostánek… 

Ježíšovo srdce je – jak zpíváme v litaniích – 

pramenem života a svatosti. Kéž je pro nás po celý 

rok také pramenem odvahy činit náš život plnějším a 

krásnějším! 

P. Slawomir 

 

 
1. září 22. neděle v mezidobí 

3. září památka sv. Řehoře  Velikého, 

 papeže a učitele církve 

5. září  sv. Terezie z Kalkaty 

7. září  sv. Melichara Grodeckého, kněze, 

 mučedníka 

8. září 23. neděle v mezidobí 

9. září sv. Petra Klavera, kněze 

10. září bl. Karla Spinoly, kněze a  mučedníka 

12. září  Jména Panny Marie 

13. září  památka sv. Jana Zlatoústého, 

 biskupa a učitele církve  

14. září  svátek Povýšení svatého Kříže 

15. září  24. neděle v mezidobí 

16. září památka sv. Ludmily, mučednice 

17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, 

 biskupa, mučedníků 

19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 

20. září  památka sv. Ondřeje Kim Taegona, 

 kněze, Pavla Chong Hasana a druhů, 

 mučedníků 

21. září  svátek sv. Matouše, apoštola, 

 evangelisty 

22. září  25. neděle v mezidobí 

23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

26. září  sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27. září  památka sv. Vincence de Paul, kněze 

28. září  slavnost sv. Václava, mučedníka, 

 hlavního patrona českého národa, 

 hlavního patrona metropolitního 

 chrámu a olomoucké arcidiecéze 

29. září  26. neděle v mezidobí 

30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele 

 církve 

 

 
 

 

Poděkování za rapotínský farní tábor 
  

Děkujeme paní Karle Černohousové, 

panu Františku Klíčovi, jejich rodinám a všem, 

kteří se podíleli na organizaci Farního tábora 

Expedice Misie v kotlince nad sv. Annou, za 

jejich čas a invenci, se kterou se věnovali dětem 

nejen z farnosti Rapotín.  

Zvláštní poděkováni patří mladým Janě 

Klíčové, Jirkovi Černohousovi a Pavlu 

Mazánkovi za veškerou legraci a dobrodružství, 

které díky nim mohly děti prožít. 
  

za spokojené děti a rodiče K. Štenclová 
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CÍRKEVNÍ HIERARCHIE I 
 

Drazí čtenáři! 

Ačkoli někdo se se spisovatelským střevem rodí, můj případ to nebude. Přesto bych rád navázal na tradici, 

kterou šumperští kaplani měl, a tou je rubrika „Co jsme ve škole nebrali“. I když jsem se rámcově seznámil 

s tématy mých předchůdců, přesto (nebo možná právě proto) je obtížné najít oblast, která by se sem hodila, 

a odpovídajícím způsobem vás s ní seznámit. Budu proto vděčný za jakoukoliv zpětnou vazbu z vaší strany. 

Pro toto číslo (a nejen pro toto) jsem se zaměřil na otázku církevní hierarchie. Jsem si vědom toho, 

že většina z toho, co zde píšu, už k vašemu oku, uchu či jinému vjemovému orgánu dolehla, přesto s nadějí,  

že je někde ukrytá novinka, nabízím tento pohled do církevního prostředí. 

 

PAPEŽ 
Papež je z Boží moci a z rozhodnutí Ducha Svatého viditelná hlava 

katolické církve, římský biskup a metropolita římské provincie. 

Při bohoslužbách nosí berlu, která není zakončena točenicí, ale křížem, 

protože nad ním je Ježíš Kristus. Papežovým oděvem je bílá klerika, kterou 

papežové nosí od doby papeže sv. Pia V., který byl dominikán a nechal si 

po volbě v roce 1566 svůj dominikánský bílý hábit. 

Papeže volí kardinálové na shromáždění zvaném konkláve 

 (=pod klíčem). Papež při intronizaci (uvedení na trůn) jako symbol své 

duchovní moci dostává palium (vlněný pruh s černými konci s pěti 

červenými křížky) a rybářský prsten (s postavou sv. Petra a s vyrytým 

jménem papeže), který je po jeho smrti rozlomen. Oslovení „papež“ 

(„papa“ – otec) se používá od doby papeže sv. Marcelina (296 – 304). 

Oficiální titul papeže je „Jeho Svatost“. Neoficiální titul „Svatý 

Otec“ je oslovení, které vyjadřuje úctu k jeho úřadu ale ne k jeho osobě. 

Titul a oslovení „papež“ používá v Egyptě pravoslavný koptský alexandrijský patriarcha na Stolci 

sv. Marka (tzv. alexandrijský papež). 

 

 

KARDINÁL   

Kardinál se podílí na řízení katolické církve, tvoří poradní sbor papeže, a pokud je mladší 80 let (limit 

stanovil papež Pavel VI.), je povinen účastnit se konkláve, které volí papeže. Kardinály – voliči jsou všichni 

kardinálové z celého světa, kteří ke dni zahájení konkláve nedosáhli 80. roku věku. Kardinálové, kteří sídlí v Římě, 

jsou kuriální, protože stojí v čele úřadů (curia). 

V čele kardinálského sboru stojí kardinál – děkan. Kardinál – komoří 

(camerlengo) řídí po smrti papeže stát Vatikán. Kardinál je občanem Vatikánu 

i své země. 

Další tři stupně kardinálských hodností vyjadřují postavení kardinála: 

kardinál-biskup, kardinál-kněz a kardinál-jáhen. Tyto hodnosti nelze zaměňovat se 

stupni svěcení. Kardinál-jáhen oznamuje veřejnosti nově zvoleného papeže. 

Kardinály jmenuje (tzv. „kreuje“, z it. „creazione“) papež na konzistoři 

(shromáždění kardinálů, kde se řeší důležité problémy. Dříve se nazývala 

Presbyterium nebo Cleri Romani senatus = kněží nebo Senát římského kléru. 

Konzistoře se zúčastňovali i kněží a jáhni v Římě). Konzistoř se nazývá „in rubro“ 

= v červené (v rudé barvě). Titul uděluje papež významným osobám v církvi. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_VI.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konkl%C3%A1ve
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Kardinálem nemusí být jmenován pouze biskup nebo kněz, ale i laik. Titul se klade za křestní jméno 

(např. + Jan svaté římské církve kardinál), příjmení bylo uzákoněno až v 17. století a bylo psáno za titulem.  

V r. 2003 byl titulem kardinál vyznamenán český kněz žijící ve Vatikánu Tomáš Josef kardinál Špidlík 

 (* 1919, † 2010). 

Při slavnostních příležitostech nosí kardinál rudou (červenou) kleriku. Ve všedních dnech nosí černou 

kleriku s červeným lemováním, v subtropických a tropických zemích nosí kardinálové bílou kleriku s červeným 

lemováním. 

Oficiální titul kardinála je „Jeho Eminence“ (J. Em.) 

sestavil P. Jiří Luňák 

 

 
 

 

MISIJNÍ NEDĚLE - 20. 10. 2019 
  

Do října daleko, ale chci vás uvést do situace s předstihem, protože v říjnovém Tamtamu už by bylo skoro 

pozdě. Takto můžete plánovat, těšit se a zapojit se.  

V neděli 20. 10. bychom po 9. mši udělali před kostelem misijní jarmark. Nákupem (hlavně) štrúdlů 

a pohledů můžete přispět na misie. A jak se můžete konkrétně zapojit? Vezmu to systematicky. 

 

1. POHLEDY 

Loni se osvědčilo malování pohledů, proto i letos zveme děti na malování pohledů na misie. Možnosti 

budou dvě. V neděli 6. 10. po 9. mši (do 11 hod) a v pátek 11. 10. 16.00 - 17.30 - přijďte kdykoli v tu dobu. Kdo by 

preferoval malování doma nebo mu termíny nevyhovovaly, můžete namalované pohledy – ideálně s vánoční 

tématikou – přinést do zákristie do 13. 10. 

 

2. ŠTRÚDLY 

Loni se sešlo hodně štrúdlů a zpětně za ně ještě jednou děkujeme. Letos bychom to dotáhli k dokonalosti. 

Pokud chcete upéct štrúdl/štrúdly, prosím nahlaste se předem, ať víme, s kolika máme počítat a prosím počítejte  

i s tím, že byste je i zabalili a ocenili. (Loni se ukázalo, že je všichni nesou domů, tedy to tak bude nejlepší.) 

Štrúdly byste pak před 9. mší předali na středisku. Pokud byste potřebovali sáčky a tácky, domluvíme se, máme. 

Prosím nahlaste se mi do neděle 13. 10. 

 

3. JINÉ 

Pokud by měl někdo i jinou pochutinu, kterou by chtěl nabízet, a tak přispět na misie (jako loni Tomáš 

Havlíček svůj domácí likér), ozvěte se, myslím, že se domluvíme. Pokud příp. chcete pomoci s organizací, opět se 

mi ozvěte. 

 

4. ODBYT 

V neposlední řadě si někteří (ale nééé všichni) zase naplánujte na neděli 20. 10. nepečení – a tedy nákup 

dezertu po mši.  Ale to nebude tak těžké, vzhledem k tomu, že v sobotu 19. 10. je pouť rodin našeho děkanátu 

do Olomouce.  

  

Děkuji za spolupráci a těším se na společnou podporu misií!  

Jana Pacalová, 

janinka.ovecka@seznam.cz, 774 520 759  
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TOMASZ TRZEBUNIA 
 

 

 

P. Tomasz Trzebunia je můj spolužák. Strávili jsme spolu šest let v krakovském 

kněžském semináři, ale nejen to. Po jáhenském svěcení jsme spolu jeli 

na Ukrajinu, do Žytomyru, a tam jsme po celé prázdniny pomáhali s pastorací 

na mnoha místech, kde se teprve obnovovaly farnosti po komunistickém období. 

Byl to rok 1992. Mohl jsem Tomáše také navštívit v Rusku, v Marksu u Volhy, 

kde pracoval. Tenkrát jsme spolu také procestovali velkou oblast směrem 

ke Kaspickému moři, přes bývalý Stalingrad až do budhistické Elisty. Jsem rád, 

že během dovolené našel čas, aby navštívil Šumperk, a že díky rozhovoru jej 

mohu představit vám, čtenářům Tam&Tamu.  

 

Tomáši, řekni nám něco o sobě, základní životopisné údaje. 

Je mi 51, narodil jsem se v Zakopaném v Tatrách, v horalské rodině (a jsem na to hrdý), mám mladšího bratra 

a sestru. Na základku a na střední školu jsem chodil také v Zakopaném a pak jsem šel rovnou do kněžského 

semináře v Krakově. Po kněžském svěcení jsem odjel na 9 let na Ukrajinu a v roce 2002 do Ruska.  

Bylo to velice stručné… A proč jsi zaměnil Ukrajinu za Rusko? 

Sám nevím… Vždycky jsem měl rád ruštinu (co také neznamená, že jsem měl vždycky jedničky… ), my jsme 

měli ještě ruštinu povinně, a velmi rád jsem poslouchal, na rozdíl od většiny mých kamarádů, ruskou hudbu, zvlášť 

písničky Vysockého a Okudžavy. V 1999 jsem byl na horách na Kavkazu a tam jsem objevil, že si toho hodně 

pamatuji.  

Misijní povolání jsi měl v hlavě od začátku semináře, nebo přišlo až potom? 

Ne, během studia přišlo samo. Ukrajina mi byla bližší, hlavně západní Ukrajina je nám Polákům blízká, zvláště 

Lvov. Ještě pro mé prarodiče to bylo naše polské město. Je zajímavé, že kněží ze Zakopaného před válkou 

nepracovali v krakovské arcidiecéze, ale ve lvovské. Mezi nimi byl také P. Tomasz Trzebunia, můj „stoprocentní 

jmenovec“, je pohřben na hřbitově v Zakopaném. Těsně před válkou se musel vrátit do rodného města pod Tatry. 

Možná jednou na tomto hrobě bude napsáno P. Tomasz Trzebunia 

dvakrát…  

A vůbec povolání ke kněžství; byl to náhlý objev, nebo 

dlouhodobá záležitost? 

První mši jsem sloužil v 7 letech; hostie byla z jablka a moje neteř 

se účastnila jako Boží lid. Jako oltář posloužila židlička, a jako 

plátno pruhovaný ručník…   

A nepopletl jsi konsekrační formuli?  

To nevím…   

A co Tvoje koníčky? Jak nejraději odpočíváš atd. 

Mám rad horskou turistiku. Často vezmu flašku vody a jdu někam 

na celý den na kopce. Rád lyžuji, jak na sjezdovkách, tak i na 

běžkách. Dříve jsem si myslel, že rád čtu knihy, ale v poslední 

době jsem se z této závislosti nějak vyléčil… což je asi škoda. 

Ale pokud trefím na dobrou knihu, neodolám.  
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Řekni nám něco o těch devíti letech na Ukrajině. Kde jsi pracoval a jak vnímáš tuto etapu své misijní práce.  

Byl to velmi krásný čas. Byl jsem na úplném západu Ukrajiny, hned u polských hranic, a byla to pastorace 

v polštině. Měl jsem tři farnosti, krásné kostely a velmi zajímavé farníky. Byli to většinou Poláci, katolíci 

západního ritu, starší a mladí. Nevelké farnosti, ale velmi milé, s normálním pastoračním životem: katecheze, mše 

svaté, polské zvyky či pobožnosti. Během pobytu tam jsem měl jednou takový zvláštní zážitek, který mi zůstal 

v paměti. Viděl jsem na jakési výstavě moderního umění umělecké dílo, které se jmenovalo „Moje zlaté boty“. 

A byly to opravdu staré, rozchozené, zničené boty pomalované zlatou barvou. Zasmál jsem se a tím to skončilo. 

Ale jednou na podzim jsem se vrátil od nemocných, a byl to dost škaredý blátivý podzim, podíval jsem se na moje 

blátem olepené boty a došlo mi, že toto jsou „moje zlaté boty“. Právě takto, až idealisticky vnímám toto období. 

Byl jsem tam šťastný a také jsem se dožil jednoho významného okamžiku, po kterém jsem moc toužil: byla to 

návštěva papeže Jana Pavla II. na Ukrajině. Velmi jsme to všichni prožívali, bylo to v 2001. Rok na to jsem odjel 

do Ruska.  

A co dál… Řekni něco o církvi v Rusku, o místech, 

kde jsi pracoval, o specifikách působení na tomto 

území.  

Na velkém území Ruska jsou čtyři katolické diecéze: 

dvě na území evropském a dvě v sibiřské části. Já jsem 

přijel do diecéze sv. Klementa Římského s hlavním 

městem v Saratovu, kde je ordinářem biskup Clemens 

Pickel, pocházející z východního Německa. Jedná se 

o jižní část evropské části Ruska o rozloze přibližně 

patnáctkrát takové jako Česka republika. Naše diecéze 

je spíše personální. Je tam kolem 50 kněží a farností. 

Začínal jsem ve městě Taganrog u Azovského moře, 

pak jsem byl delší dobu na střední Volze ve městě 

Marks, tam jsem byl 12 let, a teď jsem na druhém konci 

diecéze ve městě Ufa pod Uralem.  

Měl jsem možnost u Tebe v Marksu být a doufám, že i Ural někdy navštívím… Jaké je složení Tvých 

farníků? Před nějakým měsícem u nás byl misionář z Kazachstanu a jeho farníci byli většinou potomci 

Poláků či Němců přivezených tam nuceně po komunistické revoluci. Jak je tomu u Tebe? 

Moje farnost má dvě velké jazykové skupiny. První je skupina ruského jazyka, do které patří místní Rusové, Tataři, 

lidé s  polskými a litevskými kořeny a mnoho dalších národností, kterých je v Baškirsku více jak 100. Také 

zahraniční studenti, a to hlavně z Jižní Ameriky a Afriky. Proto na fotce z výletu vidíte i černochy. Druhá jazyková 

skupina jsou Vietnamci. Kolem 50 osob, katolíků, celé rodiny. Zpočátku se snažili účastnit ruských bohoslužeb, 

pak jsme dospěli k tomu, že je třeba pro ně udělat něco víc. Tak jsem se začal učit vietnamštině a dnes už mám 

pravidelně vietnamské bohoslužby. Samozřejmě velké 

svátky prožíváme společně a je to pomíchané rusko-

vietnamsky.  

Vrátili vám kostely, které za komunistů sloužily 

k jiným účelům: jako sklady či tělocvičny nebo 

filharmonie… 

Ano, běžně se dle zákonů tyto objekty vrací, jenže v Ufě 

byl kostel zbourán, a proto chrám nemáme. Sloužíme 

v kapli na faře, ale v současné době nám byl přidělen 

pozemek a budeme stavět kostel. Už děláme projekty a 

zařizujeme potřebná povolení.  
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A odkud získáte finance? 

Pamatuj, že patříme ke katolické církvi… Je to u nás především úkol biskupa, sami nejsme schopni takové částky 

získat, i když děláme sbírky. Počítáme především s dary z bohatých diecézí Západu. V Rusku to pořád takto chodí 

a ještě dlouho tak tomu bude… 

Jak daleko máš do hlavního města diecéze, do Saratova? 

Kolem 900 km, celý den jízdy autem.  

Hodně cestuješ, jako třeba kněží v Africe?  

Teď ne. Předtím jsem cestoval každou sobotu 300 km tam a zpět do jedné farnosti. Teď jsem ve městě a cestovat 

nemusím. V Baškirsku, kde se Ufa nachází, je ještě jedná katolická farnost v Aleksjejevce. Tam je řeholní 

společenství a lidé se hlásí k nám nebo k nim. Kam se přihlásí, tam se cítí za něj zodpovědní, považují ho za svého 

farníka. Během roku máme jedno povinné setkání všech duchovních, které trvá týden, většinou v Saratově, a také 

čtyřikrát do roka děkanátní setkání. K nejbližšímu sousedovi mám kolem 90 km, k dalšímu knězi kolem 300 km, 

k dalšímu 470… 

Jsou to všechno cizinci, nebo ruští kněží? Jsou nějaká místní povolání?  

V celém Rusku je jeden katolický kněžský seminář v Sankt Petersburgu. Máme 6 bohoslovců z diecéze Saratov. 

Kněží jsou u nás z různých krajů: z Francie, Slovenska, Německa, Argentiny, ze Severní Ameriky, z Indie. Byl 

i jeden kněz z Česka, z diecéze Hradec Králové, P. Anton, ale už se vrátil. Je i několik kněží místních. Je třeba 

pamatovat, že církev v Rusku působí normálně pouhých 25 let. Vlastně teď do semináře přichází první generace 

mladých vychovaných v našich farnostech. Hodně se od té doby změnilo, jsou struktury, farnosti, charita – ale je to 

pouhých 25 let! Je to ještě velmi málo.  

Nejsou překážky ze strany státu či místních úřadů? 

Existuji prostě zákony pro náboženské společnosti, kterých se musíme držet, abychom neměli problémy. 

Byrokracie je všude, ale už to dnes není tak extrémní jako kdysi. Jednou za tři roky máme větší kontrolu úřadů, jak 

finanční, tak i organizační, ale není to žádná hrůza.  

Jak vypadá Tvoje každodenní práce? 

V každé farnosti jinak. Specifikem práce v Ufě, kde jsem teď, je to, že se jedná o velmi velké město, milion a dvě 

stě tisíc obyvatel, čili jako Praha. Navíc je to město roztáhlé na velmi velkém území. Mnozí, i když by chtěli, 

nejsou schopni dojet na mši svatou častěji než jednou za týden. Stane se, že jsem ve všední den sám na mši svaté. 

Nejvytíženější jsou samozřejmě soboty a neděle. Tam se soustřeďuje katecheze, příprava ke svátostem, 

bohoslužby, rozhovory, zpověď. Během týdne spíše já navštěvuji farníky. Snažím se je navštěvovat pravidelně, aby 

se mohli v klidu vypovídat, podělit o své starosti, 

abych uviděl, jak žijí. Je to takový velmi 

zajímavý element mé práce. Pastorace se 

odehrává ve velké části mimo kostel či farnost. 

K tomu pohřby, přípravy ke křtu. Nemáme 

kostel, ale lidé jsou. Máme jen kapli v domě, kde 

bydlím. Máte ji na fotografii ze mše svaté 

s naším biskupem. Pokud mám volno, musím se 

připravit, protože mám komunitu vietnamských 

farníků, píšu blog s rozjímáním na každou neděli, 

také do katolických novin atd. Starám se také 

o přípravu trvalých jáhnů v diecézi, proto musím 

i cestovat na setkání s nimi. I když co jenom jde, 

teď už řešíme po internetu.  
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Jsou tam i jiné křesťanské církve, jiná vyznání 

či sekty? 

Baškirsko je hlavně muslimské. Druhá velká skupina 

věřících jsou pravoslavní. Jsou evangelíci, potomci 

ruských Němců, kterých tam bylo kdysi hodně. 

Spolupráce je dosti slabá, ale žijeme v míru. 

K muslimům jsem chodíval jako posel papeže 

Františka, abych jim předal jeho dopis na ukončení 

Ramadanu. Prosila nás o to nunciatura.  Samozřejmě 

největší kontakty jsou mezi křesťany, ale jsou to 

velmi malé komunity a kontakty příležitostné. 

Funguje charita či jiné instituce? V Kazachstánu 

třeba vede církev dětské domovy? 

Charita funguje a je zaměřená především na domácí péči o nemocné a také na pomoc rodinám, které mají ležící 

nemocné doma. Pracovníci charity spolu s dobrovolníky organizují pro ně školení jak pečovat o nemocné a nezničit 

si zároveň vlastní zdraví, jek organizovat prostředí kolem nemocného atd. Samotná farnost pomáhá v jednotlivých 

případech, pokud se objeví někdo v nouzi, ale není to ve velkém. Farníci většinou nepatří k bohatým.  

Jak vypadá kraj, ve kterém žiješ, Baškirsko. Jsou to hory, step, lesy, rovina či doliny? Moc představu o tom 

tady nemáme. 

Když budeš takto vyjmenovávat ještě dál, tak to všechno tam máme…  Především však jsme pod Uralem, 

kterému se říká „páteř Ruska“. Stačí se podívat na mapu… K horám mám kolem 80 km, nádherná příroda, hlavně 

krásné zimy, hodně krásného čistého sněhu pro skvělé lyžování. Překrásné lesy, které hlavně na podzim dělají 

úchvatný dojem. Jediným problémem jsou velké vzdálenosti, ale krása přírody je tam všude okouzlující. Jsou tam 

i krásné lázně, kam hodně lidí jezdí pro zdraví.  

A jak cestuješ do Polska? 

Samozřejmě letadlem, přes Moskvu. Z Ufy do Moskvy a pak do Varšavy.  

Když jsem se ptal na ruského světce, o kterém bychom mohli napsat v Tam&Tamu, navrhl jsi Friedricha 

Jospha Haasse. Proč? 

Zaujal mě tím, že také přijel ze zahraničí… a také, že prožil jakousi velkou vnitřní proměnu. Byl úspěšný a bohatý, 

ale nezůstal u toho. Dokázal vidět dál a svou kariéru podřídit službě druhým. Nelpěl na majetku, dělal skvěle svou 

profesi, ale ne pro peníze, byl také člověkem modlitby. Byl vzorem pro všechny, nejen pro katolíky. Když umřel, 

sloužili za něj mše i pravoslavní. Ještě není svatořečen, ale doufáme, že bude.  

Moc děkuji za rozhovor, přeji šťastný návrat do Ufy a hodně Božího požehnáni pro Tvou misii.  

Děkuji a zvu do Baškirie. A také zdravím všechny Tvoje farníky.  

P. Slawomir   

 

Sestry a bratři v Kristu, kteří jste byli pokřtěni v uplynulých deseti letech ve farnostech našeho děkanátu, 

přijměte, prosím, pozvání na setkávání k prohloubení víry a života s Pánem. 

První informativní setkání by se konalo v pondělí 9. září 2019 v 19:00 hodin na farním středisku 

v Šumperku. 

Budete-li mít zájem i vy ostatní farníci, jste srdečně zváni. 

    Těší se na vás  

Petr Sovadina, jáhen, František Klíč, jáhen, Jana Schubertová 
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ZPRÁVY Z CHARITY ŠUMPERK 
 

Tak jak je květen mariánským měsícem, září je spojeno s patronem charitního díla – svatým Vincencem z Pauly 

patřícím mezi zakladatele evropské charity a péče o chudé, jehož svátek slavíme 27. září.  

Proto v tomto měsíci můžete snad trochu více poznat život v našich charitách a zúčastnit se řady zajímavých akcí, 

které pořádají. 

Ráda bych vás pozvala na tyto akce: 

 

24. září (úterý)  9:00 – 12:00  Den otevřených dveří  

     na Charitě Šumperk 

- možnost nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, popovídat 

si se zaměstnanci a prohlédnout si prostory  

- vzhledem k plánované demolici a rekonstrukci dvou přilehlých  

objektů poslední příležitost je uvidět  

27. září (pátek)   18:00  Benefiční koncert  

    Charity Šumperk  

    na podporu péče o umírající 

- v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie vystoupí operní 

pěvkyně Eva Benešová, rodačka z Rejchartic, která nám představí 

nejznámější a nejkrásnější operní árie a duchovní písně 

- jedinečná příležitost slyšet tuto významnou umělkyni, doporučuji se 

podívat na www.evabenesova.cz 

 

29. září (neděle)   18:00  mše svatá za charitní dílo, uživatele a podporovatele Charity Šumperk 

 

 

Po prázdninách se také vracíme k pravidelným aktivitám a nabízíme: 

 

Biblická hodina   každý první pátek v měsíci od 15:30   

- lektor František Klíč  

- povídání o tom, co se bude v daném měsíci v církvi slavit a proč určitě zajít na mši svatou nejen v neděli  

Svépomocná skupina   každé první úterý v měsíci od 15:00     

- terapeut Michaela Matoušková 

- společné setkání, sdílení těch, kteří prožívají těžké období  

- v případě zájmu kontaktujte recepci CHŠ: 583 216 747   

Společenství vdov   každý první pátek v měsíci 17:00 – 19:00       

- pravidelné setkávání žen na Charitě Šumperk, které se ocitly v těžké životní situaci  

- vede Ivana Schönová, tel. 732 828 621 

Potravinová a hygienická pomoc   každé úterý a pátek 10:30 – 12:00 

- pomáháme těm, kteří to potřebují … 

 

Ještě jednou přijměte naše srdečné pozvání, těšíme se na vás! 

  Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk  
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NATANAEL, SYN TOLMAJŮV 
 

V městě Šumbarku, 

v desátém roce panování Václava z Hrádečku 

Natanaeli, 

znám Tě jako pohledného mladíka, s hřívou černých kučeravých vlasů a jemnýma rukama, tolik odlišnýma 

od mozolnatých dlaní upracovaných rybářů. Vidím Tě, jak poklidně odpočíváš ve stínu fíkovníku a pod vousy se 

usmíváš světskému shonu. Připomínáš mi onoho unylého mladého muže, který na nás shlíží z reklamních bilboardů 

a tvrdí, že je příliš sexy na jakoukoli těžkou práci nebo nepohodlí. Snad i Ty ses cítil „příliš sexy“ na to, aby ses 

dřel podobně jako tolik Tvých sousedů ve vodách Galilejského moře. Jeho voda by jistě narušila Tvou kůži i 

pohodu. 

A tu přichází Filip a už zdálky křičí, že našel Mesiáše. Díváš se na něj shovívavě a myslíš si své. Takových 

mesiášů jsi už zažil několik a žádný z nich nestál za ten humbuk, který kolem sebe rozpoutal. Nestál ani za tu 

námahu zvednout se ze země a jít si poslechnout jeho řeči. Přesto znovu vstáváš a neochotně následuješ svého 

neodbytného bratra. Skepse z Tebe přímo čiší, když se loudavě blížíš k novému prorokovi. Ale on se k Tobě přesto 

obrací a říká Ti jedinou, zdánlivě banální větu: "Viděl jsem tě ležet pod fíkovníkem." Překvapením otevíráš ústa a 

nejsi schopen jediného slova. Ten člověk o Tobě skutečně věděl v každé chvíli Tvého neužitečného života! 

To rázem mění situaci a vlastně celý Tvůj život. Hlasitě a radostně vyznáváš víru v tohoto jasnozřivého 

muže a jsi ochoten následovat ho bez jakýchkoli dalších pochyb a podmínek. Jdeš za ním spolu s ostatními rybáři, 

bez reptání sdílíš dřinu nočních rybolovů, únavných pochodů, ale také radost prvního zázraku ve Tvém rodném 

městě. Ale nic z toho všeho Tě už nemůže udivit více než Ježíšova první věta, která navždy odstranila Tvé 

pochybnosti. Od této chvíle svému Mistru bezvýhradně důvěřuješ a spolu s ním neseš vlastní kůži na trh. 

A já, ukrytý v pohodlném bezpečí svého domova, jen němě přihlížím Tvé obdivuhodné proměně. Zabývám 

se sám sebou, toužím po klidu a výčitky ostatních (a vlastního svědomí) zaháním skeptickými poznámkami. 

Schovávám se před pohledy odvážnějších spolubratří, přesto mi to není nic platné; pohledu samého Krista uniknout 

nemohu. Vím dobře, že mne provází celým životem a trpělivě čeká, až konečně vykročím po jeho boku, podobně 

jako Ty. Bojím se vystoupit ze stínu svého fíkovníku, bojím se o svou kůži. Bojím se, že bych o ni přišel právě tak 

jako Ty. A tak dál zůstávám v závětří a jen pomalu a neochotně si přiznávám, že jsem „příliš sexy“ pro následování 

a hlásání Krista. 

Pavel Obluk 

 

 

POUTĚ NA VŘESOVÉ STUDÁNCE   

SOBOTA 14. 9. 2019  

POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ 

MŠE SV. VE 14.30 HOD.  
 

 

SOBOTA 5. 10. 2019 

POUŤ ZA OBNOVENÍ POUTNÍHO MÍSTA 

MŠE SV. V 10.00 HOD. 
 

 

 

Mše svaté za obnovení poutního místa budou slouženy  

na Vřesové studánce každou první sobotu v čtvrtletí v 10.00 hod.  

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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PROGRAMY PRO DĚTI 

 Sedmikrásek – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ! 

Program pro rodiče na RD a jejich děti – každý pátek - 9.30 – 11.30 na farním středisku (modlitba s 

písničkou, říkadla, tanečky, pohádka, hudební chvilka, tvoření). Lektor setkávání - Petra Kočí: 608 883 

111. Začínáme od 20. září.  

 Program pro děti během nedělního kázání – vždy během deváté mše svaté. I s nesením obětních darů. 

Srdečně zveme také další rodiče k účasti a prosíme o zapojení se do přípravy programů.  

Kontakt: Pavla Čermáková, tel. 734 265 356. 

 Mše svatá pro rodiny s dětmi – v pondělí 9. 9. v 10.00 v kapli na farním středisku, Kostelní náměstí 4.  

 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ 

 Posezení pro seniory – Aktuální informace v příštím čísle časopisu.  

 Adorace pro maminky – každý třetí čtvrtek v měsíci v kapli na farním středisku od 19.00. Začínáme 19. 

září. 

 Modlitby matek v Šumperku – POZOR, ZMĚNA ČASU SETKÁVÁNÍ! Jednou za týden, vždy ve středu 

od 10.00 na farním středisku/farním hřišti. Koordinátor: Jana Pacalová, tel. 774520 759.  Aktuální 

informace na fcb -  MM Šumperk - md  https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/ 

 Modlitby matek v Novém Malíně – každé úterý, od 20.00 v oratoři kostela. Tel. Petra Kočí: 608883111. 

 Cvičení s rehabilitačními prvky – každý čtvrtek od 16.30 s Ing. Marií Vychopeňovou na farním 

středisku. Začínáme od 19. září. 

 

JAZYKOVÉ KURZY 

Angličtina pro mírně pokročilé: každé úterý od 17.30 na farním středisku, lektor Ing. Pavel Rozsíval, kurz 

začíná 17. září 2019. 

Němčina pro pokročilé začátečníky: každý čtvrtek od 15.45 na farním středisku, lektor Mgr. Alice Jurčíková, 

kurz začíná 19. září 2019. 

  
INFORMUJEME 

 Na benefiční akci, která proběhla v rámci červnové farní pouti a uskutečnila se na podporu našeho 

adoptovaného chlapce z Haiti, bylo vybráno 2 563 Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili do benefice 

upečením všemožných dobrůtek, i těm, kteří na benefici přispěli.  

 V termínech 19. – 20. 10., 23. – 24. 11. 2019, 4. – 5. 1. 2020 proběhne na farním středisku kurz 

Respektovat a být respektován, který povedou manželé Kopřivovi. Podrobnější informace 

na cprsumperk@ado.cz nebo na tel. 731 402 395. 

 4. října v 15. 30 se uskuteční tradiční duchovní obnova pro ženy. Téma - Žena v Bibli jako zdroj a 

inspirace pro dnešní ženy. Součástí programu bude i společná adorace a možnost svátosti smíření. 

Na program je nutné se předem přihlásit na cprsumperk@ado.cz nebo na tel. 731 402 395. 

 Od září 2019 bude probíhat pro děti od 3 do 6 let ucelený program Klubík Neposeda, a to od pondělí 

do středy v čase od 7:00 do 14:30 hod. 

o Bude klást důraz na křesťanské a etické principy, vztah k přírodě, ekologii, pobyt venku 

(na zahradě, v přírodě, na výletech apod.), učení formou hry, důležitost pohybu, individuální 

přístup, podporu samostatnosti, propojení s tradičními křesťanskými svátky a lidovými obyčeji.  

o Provázet děti bude Mgr. Pavla Čermáková.  

Kontakt: pavla.cermakova93@seznam.cz, tel: 734 265 356  

https://www.facebook.com/groups/2328031390847822/
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FRIEDRICH JOSEPH HAASS 
* 10. srpna 1780 Bad Münstereifel, Německo 

† 28. srpna 1853 Moskva, Rusko 
 

 

Ctihodný Friedrich Joseph Haass (též Fedor nebo Fyodor 

Petrovich Gaaz) byl lékařem v Rusku a více než čtvrt století se zasazoval 

o humánnější zacházení s lidmi vězněnými a bez domova, o zlepšení jejich 

zdravotní i sociální situace. V posledních devíti letech svého života 

z veškerého svého příjmu financoval provoz nemocnice, kterou sám 

založil. Kvůli svému hlubokému zájmu o blaho chudých, vězněných 

a deportovaných na Sibiř je označovaný jako svatý doktor z Moskvy. Jeho 

motto znělo:„Pospěšte činit dobro!“ V r. 1998 byl zahájen proces 

Haassova blahořečení; diecézní šetření v Moskvě bylo ukončeno v květnu 

2018. Katolická církev si jeho svátek připomíná 16. srpna, což je den 

Friedrichova úmrtí podle juliánského kalendáře. 

 

Friedrich se narodil v lázeňském městě Münstereifel jako vnuk chirurga a čtvrtý z deseti dětí lékárníka 

Petera Haasse. Navštěvoval jezuitskou kolej ve svém rodišti, po ukončení střední školy studoval germanistiku, 

filozofii a lékařství na univerzitě v Jeně a Göttingenu. Po promoci v r. 1805 nastoupil do vídeňské nemocnice 

na pozici očního lékaře. Jedním z jeho prvních pacientů se stal ruský kníže Alexei Kirillovich Razumovsky, který 

trpěl vážnou oční vadou. Kníže rozpoznal Haassův talent a pozval mladého lékaře do Ruska. Friedrich v r. 1806 

odešel do Moskvy a již o rok později se stal hlavním lékařem prestižní nemocnice Pawlowskaja. Zabýval se zde 

také vědeckým výzkumem zaměřeným na studium záškrtu a minerálních pramenů na Kavkaze. 

Během války proti Napoleonovi (v r. 1812) pracoval jako chirurg v ruské armádě. Po válce se vrátil zpět 

do Moskvy a otevřel si vlastní ordinaci (v letech 1814 – 1828). Zároveň docházel jako dobrovolník bez nároku 

na mzdu do chudobinců, útulků pro bezdomovce a domovů důchodců.  

V r. 1828 byla v Moskvě založena komise (výbor) pro ochranu vězněných a Haass se stal jejím 

tajemníkem. Opustil svou lékařskou praxi a od této chvíle až do své smrti, čili téměř 25 let, považoval za svůj 

hlavní úkol charitativní práci s uvězněnými v Moskvě a podporu lidem deportovaným na Sibiř.  

Friedrich Haass byl silně přesvědčený o tom, že člověk je od přírody dobrý, protože ho Bůh stvořil k svému 

obrazu. Ten, kdo sejde ze správné cesty, není nic jiného než nešťastný, nemocný člověk, který může být uzdraven 

pouze laskavostí. Haass říkal, že tento pozitivní přístup k člověku vychází z myšlenek a děl jeho oblíbených autorů 

– Františka z Assisi a Františka Saleského.  

Haass udržoval intenzivní 

korespondenci se svými současníky. 

Psal si například se známým 

německým filozofem Friedrichem 

Schellingem. V dopise ze dne 31. 

12. 1843 mu Haas vřele doporučil 

přečíst si dílo Františka Saleského 

(zejména „Pojednání o Boží lásce“). 

Schelling pak označil Haasse jako 

svého německého učitele a Františka 

Saleského jako svého vychovatele. 

Friedrich Haass vlastnil některé 

ostatky Františka Saleského, které 

ve své závěti odkázal katolickému 

kostelu v Irkutsku. 

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 
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Haass neustále usiloval o úlevy v životech vězňů, psal petice, předkládal návrhy výboru a moskevskému 

guvernérovi, dokonce i carovi. Také péče o náboženské cítění a možnost přijmout ve vězení svátost smíření a 

eucharistii byla pro něj velmi důležitá. 

V roce 1833 dosáhl toho, že těžké železné okovy byly nahrazeny lehčími, které byly uvnitř potaženy kůží, 

takže už neodíraly ruce a nohy až do krve, a kterým se pak říkalo „Haassova pouta“. Z toho důvodu se s jejich 

uměleckým provedením setkáme i na Haassově hrobě. Díky jeho úspěšnému zásahu už vězňům nebyla vyholována 

polovina hlavy a lidé deportovaní na Sibiř už nemuseli být během pochodu připoutáni po osmi až deseti lidech 

k železné liště zvané „Prut“. Koupil a mezi vězně rozdal kolem 50 000 výtisků Bible. On sám je autorem 

náboženského spisu „ABC křesťanské morálky“. 

V r. 1836 otevřel školu pro děti vězňů a r. 1843 založil vězeňskou nemocnici pro bezdomovce, 

pojmenovanou Alexandrova nemocnice. Provoz této nemocnice, známé spíše jako Haassovka, byl financován 

soukromými dárci a také až do Haassovy smrti z veškerého jeho příjmu.  

Friedrich Joseph Haass zemřel v r. 1853 v Moskvě, vyčerpaný bojem proti byrokracii a krutosti úřadů, ale i 

péčí o chudé, vězněné a lidi bez domova, kterým věnoval veškeré své síly a finance (odhadem od r. 1827 ošetřil 

více než 70 000 pacientů a staral se o asi 200 000 vězňů). Na jeho pohřbu se sešlo 20 000 lidí. Na mříži kolem 

hrobu visí rozbité okovy, náhrobní kámen nese jeho motto „Pospěšte činit dobro!“.  

Haass je známý spíše v Rusku než v Německu. Ruská populace jej vnímá jako svatého lékaře. V ruské 

literatuře Haasse připomíná F. M. Dostojevskij v roli starého generála v románu Idiot. Maxim Gorkij ho přirovnal 

ke sv. Františkovi z Assisi, neboť dle něj oba vlastnili „úplné štěstí lásky“. Ve svých dílech se o něm zmiňuje také 

Nikolaj Gogol, Ivan Turgeněv či Alexandr Solženicyn. Spisovatel Lev Kopelev vydal v roce 1984 svůj román 

„Svatý doktor Fyodor Petrovich - Historie Friedricha Josepha Haasse“.  

K výročí 200 let od Haassova narození vznikla v Rusku pamětní medaile s jeho podobou a německá pošta 

vydala známku s obrazem jeho ruky v hodnotě 60 feniků. 

Německá škola v Moskvě nese od r. 1989 jeho jméno. Od r. 

1995 předává německo-ruské fórum každoročně cenu doktora  

F. J. Haasse osobám, které se zasloužily o dobré rusko-německé 

vztahy (nositeli ocenění jsou např. Michail Gorbačov nebo 

německý politik Egon Bahr). V r. 2016 byl v moskevské Opeře 

uveden titul „Doktor Haass“. 

Haass byl stavitelem mostů ve více než jednom ohledu – 

jednak mezi sociálními třídami (mezi bohatými a chudými), dále 

mezi národy (mezi Němci a Rusy) a pak také mezi církvemi 

(mezi katolickými a ortodoxními křesťany). Z iniciativy 

moskevského arcibiskupa byl v r. 1998 zahájen proces 

blahořečení Friedricha Haasse. 

 

Z myšlenek Friedricha Josepha Haasse: 

 V první řadě jsem křesťan a poté doktor. Láska lékaře k sousedovi je především láskou k trpícímu, 

nešťastnému, vážně nemocnému bližnímu. 

 Nejjednodušší termín, nejpřesnější definice, kterou lze katolickému náboženství dát, je láska. Tam, kde je 

láska, existuje katolicismus, kde není láska, není katolicismus.  

 Viděl jsem trpící, nespočet lidí, kteří byli chyceni v křoví předpisů, byrokratickém rybolovu a nevyřešených 

právních otázkách a stejně jako Kristus byli nevinně usvědčeni, mučeni a usmrceni. 

 Pospěšte činit dobro! Nebojte se i drobné pomoci, jakou je např. podání sklenice vody, srdečný pozdrav, 

laskavé slovo – i to je dobro! 

 Šiřte dobro a smíření! Dobrem přemůžete zlo! 

Anička Rozsívalová  
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MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ VOKÁLNÍ HUDBY 

MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES 

ŠUMPERK 19. - 22. 9. 2019 
 

Již počtrnácté se do Šumperka sjedou pěvecká tělesa, která během čtyř dní několikrát vystoupí v klášterním 

kostele Zvěstování Panny Marie, v kostelech okolních obcí, na některých veřejných a kulturních místech. Hudební 

publikum bude mít možnost poslechnout si vynikající hudební tělesa se zajímavým programem. 

Během festivalových dní navštíví Šumperk několik významných osobností hudebního života. Celý festival 

bude slovem provázet paní doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D. z katedry muzikologie Filosofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci. 

Šumperské koncerty proběhnou v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie vždy v 19.00 hodin. 

Vstupenky na koncerty je možno zakoupit v Městském informačním centru na Hlavní třídě 14.  

Koncert ve čtvrtek 19. září zahájí krátkým programem pořádající sbor Oculos meos. V hlavní části 

koncertu zazní poslední dílo vlámského skladatele Orlanda di Lassa (1532-1594) Lagrime di San Pietro (Slzy 

svatého Petra). Tuto skladbu je jen velmi vzácně slyšet a jsme hrdi, že Šumperku se dostává této příležitosti. 

Hlavním protagonistou bude Husovický okrašlovací spolek pěvecký z Brna, soubor, který má bohaté zkušenosti 

s provozováním hudebních děl 16. a 17. století a jehož historie sahá až k roku 1863. 

Slzy svatého Petra jsou rozsáhlou kompozicí s textem o zármutku a výčitkách svědomí svatého apoštola 

Petra poté, co zapřel Krista. Bývá označována za Lassův hudební testament. Cyklus byl dedikován papeži 

Klementu VIII. a vyšel až rok po skladatelově smrti. 

V pátek 20. září si na své přijdou příznivci Hradišťanu & Jiřího Pavlici - společně s domácími Motýly 

přednesou komponovaný pořad „Hudební duchovní rozhovory“. Hradišťan je ojedinělé hudební 

seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, 

nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním 

repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla 

zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. 

A Motýli? Ty snad ani nemusíme představovat… 

V sobotu 21. září se ocitneme na dvou 

protipólech historie duchovní hudby.  O v poslední 

době velmi často uváděný a oblíbený Gregoriánský 

chorál se zaslouží Schola Gregoriana Konstanz. Tento 

soubor působí v katedrále v německé Kostnici. Při této 

katedrále dnes stojí několik výborných sborů. Schola 

Gregoriana je taktéž její chloubou. Scholu doprovodí 

prof. Bernd Konrad, jenž patří mezí nejlepší světové 

saxofonisty. Koncertuje s Newyorskou filharmonií, je 

držitelem nejprestižnějších hudebních cen.  O druhý 

protipól se zaslouží bratislavský sbor Apollo, jehož 

hlavní interpretační těžiště stojí na soudobé slovenské 

duchovní hudbě. I tento sbor má za sebou mnoho 

významných ocenění z celé Evropy. Sbormistr tohoto 

sboru, pan doc. Milan Kolena, patří k vyhlášeným 

odborníkům na duchovní hudbu na Slovensku. 

V neděli 22. září doprovodí zúčastněné sbory 

bohoslužby v Šumperku a v Rapotíně. 

Vít Rozehnal  
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Změna kaplana pro mládež:  

Náš kaplan pro mládež, o. Michal Zahálka, byl po roce 

přeřazen ze Šumperka do Bystřice pod Hostýnem. Děkujeme 

mu za jeho službu nám mladým a přejeme mu hodně Božího 

požehnání v jeho nové farnosti.  

Místo něj přišel do Šumperka o. Jiří Luňák z Vyškova a bude naším novým kaplanem pro mládež. Pravděpodobně 

ho přivítáme na mládežnické mši 27. 9. (viz níže). Také o. Jiřímu přejeme hodně Božího požehnání pro službu 

v našem děkanátu a těšíme se na spolupráci . 

za šumperské animátory Jan Donoval 

 

K zamyšlení 

Kristus žije. On je naše naděje a nejkrásnější mládí tohoto světa. Všechno, čeho se dotkne, omládne, stává se 

novým, naplňuje se životem. Proto první slova, kterými se obracím na každého mladého křesťana, jsou: Kristus žije 

a chce, abys žil! 

(Christus vivit – „dopis“ papeže Františka mladým lidem) 

Co proběhlo:  

Celostátní setkání animátorů 

Po pěti letech se konalo v naší zemi Celostátní setkání 

animátorů, a to ve dnech 13. – 18. 8. v Chotěboři. 

Z našeho děkanátu se ho zúčastnilo sedm mladých. 

Motto setkání bylo S Janem za Ježíšem. Celým 

setkáním nás provázel právě apoštol Jan. Každý 

animátor si na setkání vybíral dvě z osmi témat, 

kterým se bude věnovat a která by mu měla dát větší 

rozhled a zkušenosti do animátorské služby. Kromě 

toho pro nás byl připraven v odpoledním volnu 

kulturní program a každý den také nějaký jiný způsob 

modlitby.  

Pro mě osobně (a věřím, že i pro ostatní účastníky z našeho děkanátu) bylo setkání velkým povzbuzením i posilou 

pro službu animátora. Opět jsme se mohli přesvědčit, že to, co děláme, má velký smysl. Proto bych chtěl povzbudit 

vás, kteří byste se také rádi nějak zapojili, nebo jen cítíte, že byste chtěli něco udělat pro druhé, abyste se nebáli a 

šli do toho! Je možné absolvovat animátorský kurz v Rajnochovicích (viz níže) anebo jen prostě dojít na některou 

akci a ozvat se, rádi vás mezi animátory přijmeme!   

Jan Donoval 

Právě běží:  

Mládežnické mše svaté 

Děkanátní mládežnické mše svaté se konají každý poslední pátek v měsíci 

v 18:00 v Šumperku. 

Na zahajovací mládežnické mši sv. v září přivítáme našeho nového 

kaplana pro mládež, o. Jiřího Luňáka! 

Po mši svaté bude jako obvykle následovat posezení na farním středisku, kde 

se můžeme s novým panem kaplanem seznámit!  
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Co se chystá: 

Přehled akcí v šumperském děkanátu na tento školní rok nalezneš v příštím čísle 

časopisu.  

 

ANIMÁTORSKÝ KURZ 

Zdá se Ti, že mladí lidé ve vaší farnosti potřebují oživit? 

Vidíš kolem sebe mladé lidi, věřící či hledající, a chceš pro ně  

(i pro sebe) něco udělat? 

Napadlo Tě založit společenství mladých ve farnosti a nevíš jak 

na to, nebo už nějaké vedeš a potřebuješ inspiraci?  

Tak neváhej a přihlas se do Animátorského kurzu! 

Pokud bys měl/a zájem a chtěl se dozvědět více informací, 

neváhej oslovit kteréhokoliv z animátorů v děkanátu (kontakty na všechny animátory nalezneš na webu 

mladez-sumperk.webnode.cz).  

Přihlášku do kurzu získáte u kněží ve svých farnostech. Je však nutné ji odeslat vyplněnou nejpozději 

do konce září! 

 

Kontakt:  P. Jiří Luňák, jir.lun@gmail.com, mobil: 732 856 422 

  Jan Donoval, jan.donoval@seznam.cz, mobil: 731 253 753 

Web:   mladez-sumperk.webnode.cz 

Skupina na Facebooku: Mládež děkanátu Šumperk 

 

 

POUŤ K SV. MATOUŠI 

VE VERNÍŘOVICÍCH 

 

 

SOBOTA 21. 9. 2019 

MŠE SV. V 16 HOD. 
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Drazí,  

tradičně po prázdninách mám pro vás řadu věcí, které jsou 

aktuální, a je třeba, abychom si je nějak zaznamenali v hlavách a 

v kalendářích.  

Na začátku bych rád přivítal v děkanátu P. Artura Górku, který nastoupil jako farář do farnosti Hanušovice. 

Za sebe a za všechny kněze mu přeji hodně Božího požehnání: aby si novou farnost zamiloval a farníci, aby si 

zamilovali jej, a aby společně vytvořili krásné společenství srdcí. Každý kněz přináší svou vlastní povahu, dělá 

něco jinak, nově… i změny jsou potřebné. Pokud se jede jen po vyjetých kolejích a moc dlouho, není to dobré. 

Přeji Hanušovicím a všem místům pod správou P. Artura, aby se vám dařilo hledat nové cesty pro oživení 

či prohloubení života vašich společenství.  

Chtěl bych přivítat v děkanátu i nového šumperského kaplana, P. Jiřího Luňáka. Bude zastávat také funkci 

kaplana pro mládež a v našem Tam&Tamu pokračovat v tradici vzdělávacích článků „Co jsme ve škole nebrali“. 

I jemu přeji, aby se na novém místě cítil dobře a rychle našel společnou řeč s farníky, zvláště mladými.  

Až skončí naše příprava na misijní říjen a rozhovory s misionáři a naši noví kněží se trochu porozhlédnou a 

usadí, určitě je oba poprosíme o rozhovor, abychom je víc poznali. Zatím je podporujme dobrým slovem, pomocí 

a modlitbou.  

Jak jste už určitě zaznamenali, v srpnu zemřel P. Jan Glogar, 

který 20 let vypomáhal ve farnostech Velké Losiny a Rapotín. Tak, jak si 

přál, byl pohřben na hřbitově ve Velkých Losinách do kněžského hrobu, 

těsně u kaple. Rozloučili jsme se s ním v Rapotíně mší svatou 

pod vedením otce biskupa Antonína Baslera. Rád bych poděkoval 

P. Janovi za jeho službu, ale také všem těm, kteří se o něj starali, zvláště 

v poslední době, kdy byl hodně nemocný. Děkuji za trpělivou službu 

všem, kteří mu po celá ta léta byli nablízku, jak z Losin, tak i z Rapotína. 

Pán Bůh zaplať. Na otce Jana pamatujme v modlitbě. Ať odpočívá 

v pokoji.  

Se začínajícím školním rokem prosím rodiče, aby přihlásili své 

děti do náboženství. Připomínám, že k nám do Šumperka mohou chodit 

i přespolní, pokud jim to z nějakých důvodů lépe vyhovuje. Je opravdu na rodičích, aby děti nejen povzbudili,  

ale i vysvětlili, že náboženské vzdělávání je pro nás povinností, ke které se hlásíme při křtu. Udělali jste to jednou 

i vy. Moc často mám dojem, že rodiče vnímají výuku náboženství jako něco nezávazného, něco navíc, až zbude čas 

a chuť. Prosím, abyste na to mysleli. Děti ať se hlásí na místě přímo u katechetů. V Šumperku nabízíme tyto 

termíny (samozřejmě po konzultaci s dětmi a rodiči mohou nastat ještě nějaké posuny):  

 

Jak jsem už psal v minulém čísle, chceme letos zahájit společně nový školní rok poutí dětí a rodičů ke Kostelíčku 

nad Bludovem. Chceme zároveň všechny povzbudit ke společnému zpívání ve farnostech při liturgii. Proto jsou 

tam pozvány i všechny scholy z děkanátu na malou přehlídku. Program je na plakátku, ale rád bych vás srdečně 

pozval osobně, jak děti, tak i rodiče: přijďte se společně s dětmi pomodlit a prožít pěkný den ve společenství rodin 

z děkanátu. Samozřejmě jsou zváni i ti, kdo nemají své děti, také prarodiče, prostě všichni. V sobotu 14. 9.  

se na vás těšíme u Kostelíčka! 

 

Vyučování náboženství na farním středisku v Šumperku ve školním roce 2019/2020 

Předškoláci + 1. a 2. třída:  v úterý v 15.30-16.30 hod. – Pavla Čermáková 

4. třída:     ve čtvrtek v 16.30-17.30 hod. – Věra Schlemmerová 

5. - 6. třída:    v úterý 15-16 hod. – Marie Sovadinová 

6. – 7. třída:    ve středu v 15-16 hod. – Lenka Špatná 

Středoškoláci + 8. a 9. třída:  v pondělí v 18-19 hod. – P. Jiří Luňák, Marie Sovadinová 
 

Vyučování začne v týdnu od 23. 9. 2019. 

 

P

.

 

V

i

l
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Už teď také zvu na tradiční děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání do olomoucké katedrály. Letos se 

naše pouť koná těsně před Misijní neděli a v měsíci, který papež František prohlásil měsícem misii. Proto se určitě 

ponese také v misijním duchu. Už teď si rezervujte sobotní odpoledne 19. října. O možnostech společné dopravy 

vás budou informovat kněží ve farnostech.  

Na konec je tu informace důležitá pro všechny, protože každý z nás občas navštíví šumperskou nemocnici: 

buď jako nemocný nebo jako návštěva. V poslední době se v nemocnici hodně opravuje, to jste určitě viděli, 

a diecézní vedení pastorace nemocných z Olomouce a také paní kaplanka L. Topolánová mne informovali, 

že v plánech je i vznik kaple, která by sloužila nemocným a konaly by se tam pravidelně, aspoň jednou za měsíc 

bohoslužby. Vše je teprve ve fází projektování, vstupní dohoda s vedením je ale taková, že nemocnice zafinancuje 

všechny stavební úpravy a lavice, respektive židličky. Na nás, na církvi, je naprojektováni liturgického prostoru: 

oltáře, obětního stolu, ambonu, svatostánku, výzdoby atd. Určitě to potrvá nějakou dobu. Bude ale také vyžadovat 

finanční náklady. Poněvadž nemocníce je záležitostí širokého okolí, po domluvě s kněžími, uspořádáme sbírku 

v celém děkanátu na tento účel. Zatím oslovujeme projektanty, projekt musí schválit liturgická komise arcidiecéze, 

pak teprve přijde fáze realizace. Budeme vás o tom informovat v dalších měsících.  

Přeji a vyprošuji vám, zvláště rodinám a dětem, Boží požehnání do nového školního roku.  

P. Slawomir 

 

 

 

MILÉ DÁMY, CHCETE SE POBAVIT? 

aneb JAK JSEM PRACOVALA V NEDĚLI. 

 
Možná leckteří víte, že se starám o ubytování na faře v Sobotíně. Nyní běží hlavní sezóna, farní tábory si 

podávají kliku a já nestíhám ani vyprášit kryty matrací, aby mne dav valících se dětí někde nepřimáčkl.  

Ale! Šance pro mne. Jeden tábor uprostřed prázdnin odjel v sobotu odpoledne a následující nastupuje 

až v neděli po obědě. Prošla jsem pokoje a chrániče matrací umolousané. Co s tím? To nemohu takto následujícímu 

táboru ponechat! Je horko, vše schne pod rukama, vyperu to! Ale v sobotu to nestihnu!? Je to minimálně 5 praček. 

Rychle se rozhoduji: budu prát i v neděli. Určitě to venku uschne a já přece zas tak moc pracovat nebudu, že jo, 

dámy.  

Vykulí se nedělní ráno a já hned běžím do koupelny a dávám prát. Za hodinu běžím ven, věším vyprané a 

dávám prát další várku. Přede mší dávám prát poslední a po ní věším. Slunce už pálí podle předpokladu, první 

chrániče polosuché, jsem přesvědčena: VYJDE TO! Za dvě hodiny vítám předvoj tábora a domlouvám se,  

že do večera mohu na šňůrách sušit. Horko sálá ze střechy, z dlažby, vše je na dobré cestě. Později odjíždím 

do Šumperka do nemocnice, a když se vracím, vítá mě před Losinami mírný déšť. V Sobotíně téměř neprší, říkám 

si „dobrý“ – suší se dál. Pak s mužem zasedáme k filmu. Po chvíli přichází od jihu přívalový déšť a šlehá v téměř 

vodorovném směru přímo na chrániče. Já jsem v klidu, nedochází mi to. 

Najednou muž vyskakuje a volá GAJGR! Letí dolů a já jdu k oknu. Vyhlédám na dvůr a nevěřím svým 

očím. Tři chrániče se válí v pilinách (muž po chvílích řeže dřevo) a ostatní vlají na šňůrách ušpiněná tím, co přinesl 

vítr a déšť. Zápraží zalité vodou, muž běhá okolo odtoku vody a já sbírám po dvoře chrániče.  

 

P. S. pro dámy: 

Myslíte, že jsem měla ty chrániče původně vyprané dobře? Omyl. Prala jsem je po dvou, a i když mám 

v pračce velký buben, zůstaly na nich fleky. Takže jsem všechny opětně usušila, očistila od smetí a pilin a postupně 

po celý týden znovu prala a sušila – po jednom a teprve nyní se těším z jejich zářivé bělosti. Do mozku jsem si 

opětně vryla 3. Boží přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Vždyť i Pán Bůh sedmý den odpočíval a tento den 

ustanovil pro nás. Abychom se zastavili, uvědomili si, proč jsme na světě, jaký má každý z nás zde úkol 

a prohloubili vztah s Pánem Ježíšem i svými blízkými. A v neposlední řadě si odpočinuli.  

Příspěvek nejen pro dámy napsala Dana Ponížilová, která se trochu loučí a trochu zůstává ve službách církve. 

Děkuji všem, kteří mně pomáhali a modlili se za mě.  
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ELIAS VELLA 

MOMENTKY Z MÝCH CEST 

 

NOC V HORÁCH (SLOVENSKO) 

Tatry představují řetěz horských masivů s fascinujícími vrcholy, které oddělují Slovensko od Polska. 

Kdykoli mám semináře v těchto končinách, vždy žádám organizátory o jeden volný den na odpočinek v horách. 

Jeden z nejvyšších vrcholů se jmenuje Lomnický štít, nachází se v nadmořské výšce 2634 metrů. Můžete se 

nahoru dostat lanovkou. Ještě i v srpnu tam bývá mimořádně chladno. Já jsem měl to štěstí dostat se na vrchol 

několikrát a pokaždé mě krása přírody, jak ji Bůh stvořil, ohromila. Člověk se mohl kochat oblaky pod sebou. Až 

na tom místě jsem pochopil, co se myslí tím, když vám někdo řekne, že žijete v oblacích. Na vrcholu hory je malá 

restaurace, kde se prodává hodně druhů alkoholu (na zahřátí), ale sídlí tam i meteorologická observatoř, která 

zaznamenává informace o počasí, teplotě atd. 

Jedna z organizátorek náhodou znala tamního technického vedoucího a zeptala se ho, jestli bychom tam 

mohli strávit noc, abychom brzy ráno viděli východ slunce. Ten muž napřed stiskl rty, ale pak souhlasil. Zjistili 

jsme, kdy bude mít službu, a pět z nás se vyvezlo poslední lanovkou toho dne nahoru. Samozřejmě jsme si s sebou 

vzali jídlo, a co bylo ještě podstatnější – dvě láhve 60% vodky.  

Byl to nezapomenutelný večer. Všichni zpívali… jedli… pili a i já jsem se k nim přidal, jak jen jsem uměl. 

Potom nastal čas uložit se ke spánku. Byly tam dva malé pokojíky, jeden pro ženy a druhý pro muže. Mně přidělili 

pokojíček s bratrem kapucínem. Bratr nebyl příliš vysoký – to byla výhoda –, ale to chrápání! Nikdy v životě jsem 

něco takového neslyšel. Znělo to jako stádo hladových oslů nebo jako celý orchestr různorodých zvuků a nástrojů, 

které chvíli přidávaly, a pak zase ubíraly na hlasitosti… Pokoušel jsem se usnout, ale to prostě nešlo. 

Ve čtyři ráno už jsme byli všichni vzhůru a vyšli jsme ven, abychom se kochali východem slunce. Chlad 

nám pronikal až do morku kostí. Venku klesla teplota snad na mínus 20°C. Náš známý nám dal všechny kabáty a 

přikrývky, které našel, ale přesto jsme mrzli zimou. A to byl srpen! Nejhorší ze všeho bylo, že obloha zůstala 

zamračená, a proto… sbohem, slunce! Vůbec nic jsme neviděli. V šest hodin ráno jsme z hory lanovkou odjeli. 

Ostatní šli spát, ale já jsem musel pokračovat v přednáškách… už v devět hodin. 

„Vypadáte hodně unaveně,“ řekli mi někteří z účastníků. Měl jsem jim vysvětlovat, proč jsem celou noc ani 

oka nezamhouřil? Ale i tak zážitek z noci strávené na Lomnickém štítu stačil, abych na toto dobrodružství nikdy 

nezapomněl. 

 

 

 

POMAZALA MI NOHY OLEJEM (ČESKÁ REPUBLIKA) 

Tentokrát mě pozvali, abych byl hlavním přednášejícím na charismatické konferenci v České republice, 

která se konala v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se jí víc než dva tisíce lidí. 

Po každém bloku jsem se vytratil do pokoje a na pár minut jsem se natáhl na postel, abych ulevil nohám. 

Dlouhé stání bylo vždy mým nepřítelem; nepřítelem, kterého musím milovat, protože moje poslání si vyžaduje celé 

hodiny kázat vestoje. 

Jednou po programu za mnou vyběhlo mladé, asi tak dvacetileté děvče. „Musíte být hodně unavený, otče,“ 

řeklo. „Musíte mít nateklé nohy.“ Nikdy nejsem tak pohotový jako ženy. Nevinně jsem odpověděl, že jsem opravdu 

velice unavený. A nohy mám opuchlé pořád. „Dovolte mi, abych vám je namasírovala, otče.“ Až teď jsem 

zpozoroval, že kabela, kterou měla dívčina s sebou, byla plná krémů a olejů. Evidentně měla všechno připravené 

k tomu, aby mi namasírovala nohy a natřela je olejem. Mou první reakcí bylo: „Děkuji vám za zájem, ale raději 

ne.“ Mladá žena však nepřestávala naléhat a já jsem ve své hlouposti nedokázal odmítnout. Nechtěl jsem ji 

zklamat, a tak jsem souhlasil. Ale… kde by bylo nejvhodnější místo? Nakonec jsme si ho našli pod stromem. Tam 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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nás nikdo nemohl vidět, protože to bylo na poměrně dost vzdáleném místě od konferenčního sálu. Dívka začala 

míchat krémy a oleje a natírat mi nohy. Hlavou mi táhlo množství podezíravých myšlenek: 

 Vsadila se s někým? 

 Dělalo jí to radost, nebo právě dokončila nějaký kurs či něco podobného? 

 Patří k New Age? 

Nedalo se nic dělat. Už jsme zde. 

Situace se však zhoršila, když si lidé uvědomili, co se děje. Náhle jsme se ocitli v obležení davem. Někteří 

z nich si nás začali fotit. Určitě nikdy neviděli otce Eliase s bosýma nohama, bez ponožek a s mladou ženou, která 

mu je maže. Náš Pán se sice nenechal vyvést z míry, když mu Marie, Lazarova sestra, pomazala nohy vonným 

olejem, ale já, obklopený davem lidí, jsem se tedy vůbec klidně a vyrovnaně necítil. 

Když masáž skončila a ona mi natáhla ponožky a obula boty, sotva jsem mohl chodit – chodidla jsem měl 

tak kluzká! „Můžu vám i zítra namasírovat nohy?“ zeptala se mě mladá žena. „Děkuji velmi pěkně,“ odpověděl 

jsem, „jednou stačilo.“ 

 

pokračování příště 
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