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MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

Milí přátelé!
Vítáme vás
na stránkách
našeho
nového
děkanátního
časopisu

Tam&Tam!
Omnia ad maiorem Dei
gloriam

Příloha
P. Piotr Rostworowski
Úvahy o duchovním
životě
Kéž se nám stane pomocí
v prožívání postní doby

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 prvním čísle bychom Vás chtěli trochu
seznámit se šumperskou farností. A nedočkavě čekáme
na odezvu farníků ze všech koutů děkanátu: řekněte
nám také něco o sobě!

Džbán
Jeden starý profesor byl poţádán o
přednášku o efektivním plánování času.
Ocitl se před elitní skupinou pracovníků
velkých koncernů. Měl trému, ale i
pochybnosti, zda je to opravdu to
nejdůleţitější, co by jim měl říci. Zkusil
to…
Vytáhl zpod psacího stolu velký dţbán a
pytel s kameny velkosti tenisového
míčku. Opatrně přeloţil kameny do
dţbánu, a kdyţ jiţ nešlo přidat více,
zeptal se: „Je dţbán plný?“ Všichni
sebejistě odpověděli: „Ano.“ Počkal pár
vteřin a vytáhl nádobu naplněnou
štěrkem. Nasypal jej do svého dţbánu a
protřepal. Štěrk se usadil mezi kameny…
aţ po dno. Profesor zvedl hlavu a zeptal
se: „Je dţbán plný?“ Posluchači začali
chápat. Řekli: „Pravděpodobně ne.“ A
měli pravdu. Profesor se sklonil ještě
jednou a vytáhl sáček s pískem. Nasypal
do dţbánu a po chvíli písek vyplnil
prostor mezi kameny a štěrkem. Je dţbán
plný? Tentokrát všichni jako jeden
odpověděli: „Ne.“ Tak, jak čekali,
profesor vzal dţbán, obrátil se
k umyvadlu a za několik minut byl dţbán
naplněný aţ po okraj vodou.
Pak se učitel podíval na skupinu a zeptal
se: „Co nám ukazuje tento experiment?“
Nejodváţnější z posluchačů se zmohl na
slovo a odpověděl: „Ukazuje nám, ţe i
kdyţ náš diář je jiţ zcela zaplněný, pokud
opravdu chceme, vţdy můţeme přidat
ještě jednu pracovní cestu, ještě jednu
schůzku anebo alespoň pár telefonátů“.
Profesor se zamyslil a řekl: „Ne. Velká
pravda, kterou nám ukazuje tento pokus,
je jiná: pokud do dţbánu nevloţíme
kameny jako první, pak to jiţ nebude
moţné.“ V sálu nastalo velké ticho.
Všichni si uvědomili samozřejmost tohoto
tvrzení. Profesor se zeptal: „Co tvoří
kameny vašeho ţivota? Rodina? Přátelé?
Peníze?
Realizace
snů?
Práce?
Odpočinek? A moţná ještě něco jiného:
Víra? Duše? Poctivost? Věčný ţivot?
Nikdy nedejte přednost malichernostem.
Jinak vám zaberou celý čas ţivota a jiţ
vám ho nezbude pro to, co je důleţité. Na
okraj kaţdé strany svého diáře si napište,
co je kamenem vašeho ţivota. Abyste na
něj
nezapomněli.“
Starý
profesor
pozdravil posluchače a opustil sál. Kéţ je
pro nás postní doba časem ukládání
kamenŧ, časem reflexe a pořádku
v našich hodnotách. A Jeţíš – „kámen,
který stavitele odhodili“ – ať se stane
opět fundamentem pro náš ţivot.

4. března - připomínka sv. Kazimíra
Narodil se roku 1458 jako syn polského a litevského krále Kazimíra IV. Měl se
stát uherským králem, ale dal přednost ţivotu v ústraní. Vynikal dobrotou
k chudým. Byl velkým ctitelem eucharistie a Panny Marie. Zemřel 4. 3. 1484 ve
Vilně v Litvě, kde je pohřben v tamní katedrále. V roce 1521 byl prohlášen za
svatého.
8. března - připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka
Narodil se v Portugalsku v roce 1495. Vystřídal mnoho zaměstnání (pastýř,
voják, prodavač, knihkupec). Po kázání bl. Jana z Avily změnil své chování
tak, ţe ho zavřeli do blázince. Poznal kruté prostředí lazaretů a rozhodl se
zasvětit ţivot péči o nemocné. Postupně se k němu přidávali muţi, a tak vznikl
řád milosrdných bratří. V roce 1690 byl prohlášen za svatého a později za
patrona všech nemocnic.
9. března - připomínka sv. Františky Římské, řeholnice
Narodila se v Římě roku 1384. Touţila po řeholním ţivotě, ale na přání rodičů
se provdala. Podporovala chudé, nemocné a opuštěné. Za tímto účelem zaloţila
ţenské řeholní společenství. Po ovdovění odešla do kláštera a stala se
představenou. Tam také zemřela 9. 3. 1440. Za svatou byla prohlášena 1608.
10. března - připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
Narodil se 1579 v kalvínské rodině ve Skotsku. Studoval mimo jiné v Olomouci
a Brně, kde vstoupil k Jezuitům. Vrátil se do vlasti, kde utajeně působil. Po
vyzrazení byl vězněn, mučen a 10. 3. 1615 oběšen. V roce 1976 prohlášen za
svatého.
17. března - připomínka sv. Patrika, kněze
Narodil se kolem roku 285 v Británii. V 16 letech unesen a prodán do Irska
sedlákovi. Po návratu domů se stal knězem a byl vysvěcen na biskupa.
S několika druhy odešel jako misionář do Irska. Obrátil ke křesťanství mnoho
lidí. Zakládal kláštery a biskupství. Zemřel 17. 3. 461. Jeho hrob se stal poutním
místem.
18. března - připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve
Narodil se v Jeruzalémě kolem roku 315. Stal se biskupem, několikrát
vypovězen do vyhnanství. Jeho promluvy ke katechumenům jsou důleţitou
svědectvím o víře a liturgii doby. Zemřel 18. 3. 386 v Jeruzalémě. Za učitele
církve prohlášen roku 1893.
19. března - slavnost Josefa, Snoubence Panny Marie
O sv. Josefu se zmiňují evangelisté Matouš a Lukáš. Jeho svátek se začal slavit
v 9. století na Východě, od 10. století na Západě. V roce 1621 byl zaveden
v celé církvi. Od roku 1654 český patron.
23. března - připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
Narodil se 1538 ve Španělsku. 1580 jako biskup odjel do Peru. Chránil
domorodé Indiány. Svolával církevní synody. Zemřel při vizitační cestě 23. 3.
1606. Roku 1726 prohlášen za svatého.
25. března - slavnost Zvěstování Páně.
Slavnost připomíná den, kdy byl anděl Gabriel poslán k Panně Marii a zvěstoval
jí, ţe se má stát matkou Mesiáše. Ústředním bodem oslavy je tajemství vtělení
věčného Slova, počátek naší spásy. Na Východě se tento svátek slavil uţ kolem
roku 550, v Římě zaveden v 7. století.
28. března - Květná neděle
Šestá neděle postní má v římském misále název: "KVĚTNÁ NEDĚLE O
UTRPENÍ PÁNĚ". Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého
týdne daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství:
vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba
pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den
charakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v
eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského
ţivota: Pán nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřiţovaný, ale
zároveň ten, který vstal z mrtvých.
Svatý týden tvoří vrchol církevního roku. Připomínáme si v něm události, ze
kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin - Jeţíšovo utrpení, smrt a
zmrtvýchvstání.

P. Slawomir Sulowski
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Děkanátní časopis
Moc srdečně všechny zdravím ze stránek nového děkanátního časopisu. Především
chci vyjádřit radost, že je na světě. Určitě není dokonalý a ještě projde mnoha změnami,
vždyť vše se vyvíjí, ale hlavně je tady. Bohu díky. Určitě se o něm chcete dozvědět více, tak do
toho…
Nejprve název. Vznikl ze soutěţe v šumperské farnosti. Dlouhé a nesnadné bylo naše
rozhodování. Nakonec zvítězil název, kterého autorem je Marie Valentová. Zní: „TAM &TAM
- MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU“. Je to název jednoduchý, ale zároveň zajímavý. Lze v něm objevit
několik významů.
Tamtam je jednoduchý instrument, vlastně bubínek, tradiční africký komunikační nástroj, který se pouţívá
například při svolávání obyvatel na vesnici. Je to dutý dřevěný válec potaţený kůţí z krávy. Aby měl tamtam dobrý
zvuk, je třeba ho před vystoupením několik minut nahřát nad ohněm. Rozhodně náš časopis má splňovat úkol
tamtamu. Má nás svolávat, sjednocovat a i z velkého města učinit tak trochu malou vesnici, ve které se lidé víc
znají, více o sobě ví, mají k sobě blíţ. Rytmické a jednoduché znění tamtamu připomíná trochu tep srdce a ohlašuje
všem uţ z dálky, ţe ve vesnici je ţivot. I v tomto smyslu by náš časopis měl připomínat tamtam. Má vycházet
pravidelně a svým obsahem ukazovat všem, ţe v našich farních společenstvích tluče srdce, ţe naše farní
společenství v děkanátě ţijí.
Uprostřed slovíčka tamtam jsme se rozhodli připojit malé „i“ v podobě dnes uţ všeobecně známého znaku
&. Tak náš název dostává druhý význam. Vţdyť má informovat o dění na různých místech děkanátu. Pro některé to
bude „tam v Šumperku“, pro jiné „tam v Rudě“ nebo „tam v Losinách“. Chceme se ze stránek časopisu dozvědět,
ţe „tam a tam“ se něco děje. Ţe na místech, kam denně nejezdíme, existují ţivá společenství, konají se akce, stojí
krásné kostely a kaple. Snad se s časem i ta místa, o kterých dnes říkáme „tam“ stanou nám nějak bliţší a naše.
Tento nový název časopisu m8 i duchovní význam, i kdyţ na první pohled to není patrné. Kdyţ se ale
zamyslíme, přijdeme na to, ţe naše místo není tu, ale TAM… v nebi. Je to jakoby povzdech, přání, abychom se
jednou TAM setkali a časopis, aby nám byl pomocí na cestě k tomuto vytouţenému místu. Kéţ by náš měsíčník
dokázal i toto: obracet náš pohled z toho, co je tady a dnes, na to, co bude TAM. Věřím, ţe se tak stane.
Redakce. Redakční radu prozatím tvoří několik osob zvolených pastorační radou farnosti Šumperk. Jako
centrum děkanátu vzali jsme na sebe hlavní úkoly: redakci, sazbu, technické záleţitosti. Je totiţ také pravdou, ţe i
obsah bude poněkud přizpůsobený odběratelům – těch bude nejvíce právě v Šumperku. Časem můţe být rada
změněná nebo rozšířená o další osoby z děkanátu. Zapojit se svými příspěvky ale mohou opravdu všichni.
V kaţdém čísle na poslední stránce najdete informace o datu uzávěrky a adresu, na kterou můţete své příspěvky
posílat, nejlépe v elektronické formě. Rada připraví ze svých a zaslaných příspěvků obsah kaţdého čísla, přizpůsobí
tematicky liturgickému období, rozhodne o vhodnosti jednotlivých článků atd. Časopis bude vycházet vţdycky
první neděli v měsíci, kromě letních prázdnin, kdy spíše vyjde jedno prázdninové číslo.
Obsah. Časopis bude obsahovat stálé rubriky např. úvodník, výhled do liturgie nebo stránky pro děti či mládeţ, ale
částečně bude sestaven i z textů zasílaných čtenáři. V prvním roce bychom chtěli více poznat děkanát. Proto
postupně najdete rozhovory s kněţími a představeni farností a kostelů děkanátu. Uţ fotografie na první stránce vám
prozradí, o kom v daném čísle bude řeč. Některé rubriky časopisu budou mít vzdělávací, jiné informační charakter.
Důleţitou částí bude diář, který nám pomůţe se orientovat v dění v děkanátě.
Cena a distribuce. Časopis byste měli najít kaţdou první neděli v měsíci ve svém kostele. Cena jednoho čísla je
10,- Kč V Šumperku přispějte touto částkou do kasičky TISK, v ostatních kostelích vám sdělí způsob přispívání
váš kněz. Samozřejmě, aby cena byla udrţitelná, musíme vydávat určitý počet výtisků. Proto prosíme, aby si
časopis vyzvedla kaţdá rodina ve farnosti. My se na oplátku budeme snaţit, aby časopis byl zajímavý a pro
všechny. Občas bude mít i nějakou zajímavou přílohu, jako teď s duchovními texty na postní dobu. Prosíme, abyste
časopis zanesli také svým nemocným. Kdyţ se o dění ve farnosti a děkanátu více dozví, určitě je rádi podpoří i
svou modlitbou.
Jsem velmi rád, ţe spolu s novým časopisem vzniká nová moţnost komunikace v našem děkanátu. Je to
bezpochyby velká šance. Doufám, ţe se na těchto stránkách budeme nejen pravidelně setkávat, ale ţe nám tato
setkání pomohou se blíţe poznat, vzájemně si porozumět a spolupracovat.
P. Slawomir Sulowski, děkan
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Šumperská farnost
Popsat a charakterizovat nějakou farnost je velmi obtíţný úkol. Poznat jejího ducha a alespoň část farníků,
je moţné jen přímo ţivotem v ní. Pokud se mám pokusit o stručnou charakteristiku šumperské farnosti, nutně
sklouzávám k suchým faktografickým údajům. Podle sčítání má šumperská farnost přibliţně 610 farníků (výsledky
sčítání za poslední roky jsou v tabulce). V loňském roce se zcela změnila duchovní správa naší farnosti- přivítali
jsme nového faráře a děkana otce Slawomira Sulowského a kaplana otce Vladimíra Jesenského. Ten se
nesmazatelně zapsal do historie farnosti tím, ţe přímo v našem farním kostele v srpnu přijal kněţské svěcení.
Ve farnosti funguje řada společenství, která se zapojují různým způsobem do ţivota a sluţeb v rámci farnosti. Patří
sem modlitební společenství, Křesťanské ţeny, Učíme se modlit, Fatimský apoštolát, společenství muţů,
společenství III.řádu sv.Františka, několik společenství rodin. Pro farnost je zcela nepostradatelné společenství
uklízeček, do sluţby ve farnosti jsou také zapojeny tři současné sbory: Chrámový sbor, jehoţ historie sahá aţ do
roku 1945, Schola od svatého Jana Křtitele a Malá schola se Scholičkou, kde zpívají nejmenší děti. Pokud
zůstaneme u dětí a mládeţe, musíme zmínit společenství ministrantů
a tzv. Spolczo. O vzdělání a duchovní růst našich dětí pečuje
společenství katechetů. Sedmikrásek je aktivním společenstvím
maminek s dětmi, o něco vyšší věkový průměr má Senior klub.
Určitě jsem ve svém výčtu na někoho zapomněl, za to se moc
omlouvám. Jako kaţdá jiná farnost i ta naše můţe fungovat jen díky
práci mnoha lidí, kteří se starají o výzdobu, prádlo, úklid. Nesmí
chybět naši varhaníci /a varhanice/ a skupina kostelníků. K tomu,
aby farnost mohla ţít opravdu aktivně a plně, velmi pomáhá
existence Farního střediska, které funguje díky obrovské vytrvalosti
a píli skupiny lidí, kteří v průběhu řady let změnili původní
zchátralou budovu ve fungující objekt s krásnými prostorami.
Velmi důleţitá je činnost Centra pro rodinu, které na farním
středisku sídlí a organizuje řadu různých aktivit. V průběhu církevního roku se ve farním ţivotě objevují důleţité
mezníky. Vyberu alespoň některé.
V adventu měla velký ohlas Modlitební pohotovost zorganizovaná otcem Slawomirem: večery modliteb za
sebe navzájem, za to, co tíţí nás i naše bliţní. Tato modlitební pohotovost začíná znovu i nyní v době postní. Jiţ
tradiční je Setkání se svatým Mikulášem, které pořádá farnost nejen pro „své“ děti, ale pro celé město. K dětem a
školám v Šumperku a okolí se obrací také nabídka vánočního divadla a prohlídek kostela v předvánočním čase. Na
Vánoce se jiţ řadu let scházejí všichni ochotní zpěváci a hudebníci (nejen z farnosti), aby nastudovali a provedli
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Kromě zpívání v Šumperku celý ansámbl vţdy vyjíţdí také do nějaké
farnosti v okolí. V sobotu před Popeleční středou se koná jiţ tradiční Ples farnosti s programem pochovávání Basy.
Na organizaci se vţdy nezištně podílí velká skupina lidí. Na Velikonoce děti a mládeţ pravidelně nacvičí hrané
pašije – opět jde o nabídku školám v Šumperku a okolí a seznámení velkého mnoţství dětí s velikonočním
příběhem. Jednou za dva roky se v šumperské farnosti koná Mezinárodní festival duchovní vokální hudby pořádaný
Scholou od sv. Jana Křtitele. Významným dnem v ţivotě farnosti je kaţdoročně červnová pouť na svátek sv. Jana
Křtitele se slavnou mší, odpoledním poţehnáním a následným zábavným programem na Farním středisku. Věříme,
ţe se stane tradicí mše svatá na šumperském hřbitově, která byla loni poprvé slouţena v den Vzpomínky na
všechny věrné zemřelé.
Na spoustu věcí jsem zapomněl, ale i tak jsem toho napsal aţ moc. Nakonec mohu jen dodat pozvání –
pokud chcete naši farnost opravdu trochu poznat, přijeďte se k nám podívat!
K.Č.
Pro zajímavost – kolik nás chodí do kostela:
CELÝ DĚKANÁT/ŠUMPERK

ROK
SČÍTÁNÍ
1999
2004
2009
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CELKOVÝ
POČET
ÚČASTNÍKŦ
1 890 / 709
1 966 / 656
1 856 / 610

VĚKOVÝ
PRŦMĚR
ÚČASTNÍKŦ
--50,5 / 46,3
53,5 / 50,6

CELKOVÝ
POČET
MUŢŦ
711 / 267
766 / 244
712 / 249

VĚKOVÝ
PRŦMĚR
MUŢŦ
---47,0 / 43,0
49,8 / 46,4

CELKOVÝ
POČET
ŢEN
1 179 / 442
1 199 / 412
1 144 / 361

VĚKOVÝ
PRŦMĚR
ŢEN
---53,4 / 48,2
55,9 / 53,4
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Šumperský děkanský chrám
sv. Jana Křtitele
Je svázán svými dějinami s počátky města někdy v 70.
letech 13.- století (jako datum zaloţení bývá někdy uváděn
rok 1216, kdy je poprvé o Šumperku zmínka v listině
štítecké fojtství.) Předpokládáme, ţe tak jako jinde, byl i u
šumperského chrámu postaven nejprve presbytář

(kněţiště) a to v raně gotickém slohu ještě ve 13. století.
Důkaz o tom podávají dvě sanktuária v jeho zdech a pod
krovem v půdním prostoru otisky původní klenby asi o
metr a půl vyšší, neţ je klenba dnešní. Sanktuária
(výklenky ve zdi kněţiště) slouţila ve středověku k
ukládání monstrance a bohosluţebného náčiní. Ale vraťme
se k historii našeho chrámu. Předpokládáme, ţe ještě ve 13.
století dokončené kněţiště zaklenuté kříţovou klenbou se
dočkalo brzy i dokončení lodi, prostoru pro věřící. Loď měla
ve středověku rovný trámový strop. Věţ kostela byla
postavena později, ještě však v první polovině 14. století.
Tomuto datování odpovídá vzhled jejího přízemí, které je
zaklenuto kříţovou klenbou na ţebrech. Ţebra dlátovitého
profilu nasedají na konzoly, jeţ mají tvar stylizované lidské
hlavy. Další dvě patra věţe jsou přístupná točitým
schodištěm, které je provedeno v síle zdi věţe. V prvním
patře najdeme za skoseným gotickým lomeným portálkem
klenutou komoru, ve druhém patře věţe končí její středověká
část a stavba pokračuje méně masivním zdivem barokním.
Věţ nebyla původně součástí kostela. Stejně jako v jiných
poddanských městech (např. v Mohelnici) náleţela obci. Té
slouţila jako místo pro uchovávání obecních listin, financí a
dalšího majetku. Dále byla věţ pouţívána ke stráţní sluţbě a
někdy i jako šatlava. Patrně aţ do 16. století slouţila věţ
městu a po výstavbě radnice byla přenechána kostelu,
propojena s presbytériem a zřejmě slouţila jako sakristie aţ
do výstavby dnešní v závěru 18. století. Stavební osudy
kostela byly díky poţárům města sloţité. Kostel vyhořel při
velkém poţáru v roce 1524. Zřítila se gotická klenba kněţiště,
která byla nahrazena klenbou renesanční. Po tomto poţáru
byla postavena jiţní kaple sv. Kříţe, která byla zaklenuta
patrně valenou klenbou s lunetami. Za dalších téměř 150 let si
zařádil poţár znovu. Lehlo mu za oběť téměř celé město a ani
kostel sv. Jana Křtitele nezůstal ušetřen. To bylo roku 1669.
Při poţáru se opět propadla klenba kněţiště, vyhořel i strop
chrámové lodi a zřítila se klenba nad kaplí sv. Kříţe. Shořely
všechny oltáře, obrazy, ornáty, dvoje varhany a roztekly se tři
zvony. Zřítila se krásná gotická věţ se 13 špicemi krytá
břidlou aţ do výše druhého patra. Hned po poţáru se začalo s
obnovou kostela, ale práce zřejmě postupovala velmi pomalu,
protoţe město sotva ţivořilo. Přece se však dostalo i na stavbu
kostelů. Patrně probíhaly dostavby v několika fázích. Na
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starých vedutách města se objevuje u kostela ještě jedno
kupolovité zastřešení, jakoby nad jiţní kaplí. Není vyloučeno
její zastřešení v 18. století bání.
Kostel byl v kněţišti zak1enut valenou kříţovou klenbou v
závěru s lunetami. V lodi je valená klenba s lunetami, je na
pasech, z nichţ jeden tvoří vítězný oblouk (předěl mezi
prostorem určeným pro bohosluţby a mezi prostorem
určeným pro věřící). Kdy a jak vznikla příčná loď, která je
zaklenuta jedním travé kříţové klenby, můţeme jen hádat.
Patrně vznikla při stavebních úpravách kolem roku 1768.
Jiţní kaple zde jiţ byla, severní s oltářem sv. Rodiny byla
přistavěna a půdorys chrámu tak získal podobu latinského
kříţe. Chrám tak téměř zdvojnásobil svou kapacitu. Ani
obnova chrámového interiéru nepostupovala moc rychle. V
roce 1775 vymaloval uničovský malíř Ignác Oderlický do
klenby ţivotní příběh sv. Jana Křtitele. Freska byla po čase
zamalována a teprve nedávno opět v presbytáři odkryta a
restaurována. Z první poloviny 18. století pocházejí krásně
řezané chórové lavice. V roce 1784 byl podle císařského
příkazu zrušen hřbitov, který aţ do té doby kostel obklopoval.
Patrně brzy poté byla na jiţní straně kostela přistavěna
klasicistní sakristie a na severní straně předsíň. Oltáře se za
dobu existence kostela několikrát vyměnily. Nejstarší jsou
klasicistní oltáře v obou kaplích, pořízené kolem roku 1805.
Stejného data je i kazatelna. Nejstarší sochařskou výzdobu
dodala kostelu dílna vynikajícího slezského sochaře Bernarda
Kutzera patrně ve 30. letech 19. století. Z 19. století pocházejí
i kostelní obrazy. Autorem velkých pláten sv. Floriána a sv.
Jana Nepomuckého je šumperský malíř a restaurátor Anton
Gersch. Rádi bychom vás upozornili zvláště na vedutu
Šumperka na obraze sv. Floriána. Je na ní naše město v 30.
letech 19. století. Veduta města je i na obraze Panny Marie
Ochránkyně v kněţišti. Tento obraz je však malován aţ v
závěru 19. století šumperským rodákem akademickým

malířem Karlem Brachtlem. Předlohou tomuto obrazu byl
starší obraz rovněţ šumperského rodáka Josefa Keila ze 2.
poloviny 18. století. (Tento obraz je uloţen v muzeu.)Na
ztvárnění kříţové cesty spolupracovali dva umělci. Malíř
Josef Ringelhaan z Lanškrouna a Václav Wurian (čti Burian)
působící od 40. let 19. století v Šumperku a okolí. Jejich
dílem je i freska na jiţní venkovní zdi kostela, kde maloval
Ringelhaan Krista na Olivové hoře a Wurian kopíroval
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Leonardovu Poslední večeři Páně. Hlavní oltář ze šedé ţuly
byl pořízen aţ v roce 1834.
Kaple sv. Barbory.
Dne 3.června 1753 byl poloţen základní kámen ke kapli svaté
Barbory, jejíţ postavení vymohl farář a děkan Johann Michael
Neumann. V roce 1755 byla stavba dokončena. Nejkrásnější
ozdobou kaple je fresková nástropní malba, která představuje
Kristovo ukřiţování, mor v Šumperku s postavou děkana
Dittricha, který se jako utěšitel nemocných morem nakazil a
zemřel, pohled na město s postavou fundátora Dressera. Ten,
oblečen v šatu radního města, drţí v ruce nadační listinu s
nápisem: „Tobias Dresser, Burgherr in Schonberg, zur
Erbauung dieses Gotteshauses errichteter letzter Willen. Anno
1664 dato 26. Dezembris.” Tvůrcem fresek byl uničovský
malíř Ignac Oderlitzký. V roce 1784 byla kaple svaté Barbory
zrušena a uzavřena. O něco později byl zrušen hřbitov, který

byl do té doby u farního kostela, a přeloţen ke kapli svaté
Barbory. Roku 1790 pak bylo uděleno povolení otevřít kapli
jako hřbitovní. V roce 1853 byla Barborka pokryta novou
břidlicovou střechou a dostala pozlacený knoflík na věţičku u
příleţitosti stého výročí své existence. V roce 1886 byl
otevřen nový hřbitov za městem a starý u kaple svaté Barbory
byl zrušen a vyklizen. Roku 1897 byl starý hřbitov přeměněn
na park. Tím ztratila kaple svaté Barbory funkci hřbitovního
kostelíka. 2. června 1900 zapálil blesk střechu kaple, ta stála
chvíli v plamenech a její věţička se zřítila. Zvon se naštěstí
úplně roztavil, takţe nedošlo k proraţení stropu a poškození
fresek. Jiţ 6. srpna toho roku byla obnova kaple dokončena.
Za předmnichovské republiky slouţila kaple jako kostelík
českých škol. V rámci ekumenické spolupráce byla v
osmdesátých a devadesátých letech 20. století kaple v uţívání
pravoslavné církve. Nyní slouţí opět římskokatolické církvi
/bohosluţby ve čtvrtek v letním období.

KNĚŽÍ ŠUMPERSKÉ FARNOSTI
OD ROKU 1999
V červenci 1999 přišel do naší farnosti nový pan farář a zároveň
děkan P. Vojtěch Kološ a s ním pastorační asistent br. Jan
Boleček. V této době byl zdejším kaplanem P. Jiří Ševčík, který
odsud odešel po dvouletém působení. V současné době je P.
Ševčík farářem v Senici na Hané.

P. Vojtěch Kološ

P. Milan Palkovič, P. Jiří Ševčík
Po něm přišel do Šumperka P. Milan Palkovič, kaplanem byl 1
rok. V červenci 2002 byl přeloţen do Velkých Losin, kde působí
do dnešní doby. Ve funkci kaplana ho vystřídal P. Otto
Sekanina, který byl v červenci 2003 přeloţen do Luhačovic a v
současnosti působí ve farnosti Újezdec u Luhačovic.
P. Otto Sekanina
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Po něm k nám po ročním působení v Zábřehu přišel jako
kaplan P. Piotr Grzybek, který od července r. 2004
přechází do Starého Města p. Sněţníkem. Zde je aţ do
dnešní doby a v současnosti také zastává funkci
místoděkana.
Na uvolněné místo kaplana nastoupil do Šumperka P.
Michal Šálek, který od nás odešel v červenci r. 2005. Nyní
působí na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Zároveň s
ním tehdy nastoupil nový pastorační asistent, tehdejší jáhen
Jan Bleša. Ten byl po roce vysvěcen na kněze a ze
Šumperka odešel do Lidečka. Nyní působí v Kelči.

P. Piotr Grzybek

P. Michal Šálek, P. Jan Bleša
V červenci 2005 k nám přišel P. Ondřej Jirout, který zde
působil také 1 rok a v červenci 2006 byl přeloţen do farnosti
Náklo u Litovle, kde je doposud.

P. Ondřej Jirout
Do července 2007 byl šumperským kaplanem P. Miroslav Bambuch. V současnosti působí ve farnosti
Kněţdub. Na místo kaplana po něm přichází P. Pavel Kaška. I on byl v Šumperku 1 rok a v půli r. 2008
odešel na nové místo. V současné době působí ve farnosti Určice.

P. Pavel Kaška
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P. Miroslav Bambuch
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Dalším
kaplanem
naší
farnosti se stal v červenci r. 2008
P. Radek Maláč, který byl po
roce přeloţen do Zábřeha.
Od poloviny roku 2009
dochází k velké změně. P.
Vojtěch Kološ je přeloţen do
Olomouce a na jeho místo
přichází z Vlkoše u Přerova nový
děkan P. Slawomir Sulowski.
Zároveň s ním nastupuje také
nový kaplan
P. Vladimír
Jesenský.

P. Vladimír Jesenský

V rubrice „Křeslo pro
hosta“ Vám chceme
každý měsíc představit
jednou osobnost z
našeho
děkanátu.
Měřítkem výběru jistě
nebude její společenské
postavení či úspěšnost,
jak je obvyklé v jiných
časopisech, ale právě
naopak
její
opravdovost a určité
poselství, které v sobě
nese. Proto je možné,
že na každého z Vás
jednou dojde . Je jistě logické, že jako prvního
jsme do pomyslného křesla pro hosta posadili
našeho děkana, otce Slawomira Sulowského.
Už je to více než půl roku, co jste nastoupil do nové
farnosti a stal se děkanem nového děkanátu. Jaké jsou
Vaše první dojmy z této určitě velké životní změny?
Je pravdou, ţe je to uţ půl roku, co jsem v Šumperku, a
ani nevím, jak to uteklo, coţ je dobrý znak - znamená
to, ţe se nenudím . Je to určitě velká ţivotní změna.
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P. Radek Maláč

Z vesnice na Hané jsem odešel do města v podhůří jsou zde jiní lidé, jiné zvyky, tradice, mentalita. Na
druhou stranu si však nemyslím, ţe by to byl nějaký
velký šok, sám totiţ pocházím z velkého města. Ale
změna to určitě je, 12 let v předchozí farnosti je 12 let.
Zvykl jsem si tam na mnoho věcí a teď je nutné vyjet
z předchozích kolejí. A jak hodnotím toho půl roku?
Stále a stále poznávám, dívám se, jaké to tady je, jak to
funguje. Určitě mám o některých věcech jiné představy,
někteří to uţ poznali , vnímám něco jinak neţ moji
předchůdci, ale to je normální, přirozené, kaţdý je jiný.
Ale zásadně zatím nic neměním. Zdaleka se ještě
nenaplnily moje představy, co vše tady zvládnu,
dokáţu, stihnu. Cítím, ţe stále málo znám - zdejší lidi,
ţivot farnosti, zatím je málo kontaktů. Doufám, ţe budu
mít čas, aby se to změnilo.
A jak se cítíte na severní Moravě, v podhůří Jeseníků?
Je to tady pro Vás jiné než v Polsku nebo než na
Přerovsku, kde jste působil předtím?
Jedno moudré polské přísloví říká, ţe dobrému je všude
dobře. Tím rozhodně nechci říct, ţe jsem dobrý, ale
příliš často se nám zdá, ţe budeme šťastnější, kdyţ
budeme tam, kde nejsme. Ale to není pravda, je to jen
iluze, zdání. Je dobré ţít v radosti tam, kam nás Bůh
postavil. Netýká se to jen kněţské sluţby, platí to o
všech. Příliš často utíkáme k nereálné skutečnosti a
vzdalujeme se od reality, místo abychom vzali věci tak,
jak jsou. Je potřeba se s tím poprat… Začal jsem
moţná trochu filozoficky… Cítím se tady dobře. A ţe je
to zde jiné neţ v Polsku a na Přerovsku, je přirozené,
nelze srovnávat. V Polsku jsem byl jedním z devíti
kaplanů faráře, své úkoly jsme měli rozdělené, já měl
hodiny náboţenství, kaţdý dělal to své, další ho
nezajímalo. Občas jsme se sešli a na něčem domluvili,
odpovědnost byla však vţdy na faráři. Kaplan má tu
výhodu, ţe neodpovídá za vše. Na Přerovsku to bylo
jiné - nejprve jsem byl kaplanem, farářem, pak
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děkanem. Ale byla to vesnice - přece jen zde bylo méně
lidí, úkolů,… ne ţe bych se nudil, to ne. Kdo se chce
nudit, tak se nudí, kdo ne, tak si práci i něco dobrého,
co můţe vykonat, vţdy najde.
Mohl byste těm, kteří to ještě neví, znovu říct, jaké
okolnosti Vás přivedly ke kněžské službě a jak dlouho
v ní působíte?
Co mě přivedlo ke kněţské sluţbě? Rozhodně jsem
přesvědčen, ţe je to Boţí volání, které mě k ní přivedlo.
Vţdy odpovídám, ţe jsem dostal zvláštní Boţí milost,
ţe od chvíle, odkdy si věci pamatuji, jsem vţdy chtěl
být knězem. Proto jsem hned po maturitě nastoupil do
semináře, na nic jsem nečekal, nic jsem neodkládal. To
byl pro mě velký dar. Mnozí mladí sice mají
přesvědčení o kněţském povolání, ale zároveň se ho
bojí uskutečnit - jedna škola, druhá škola - nutnost
rozhodnutí stále oddalují. Pro mě to byla velká milost,
ţe mi dal Bůh vnitřní jistotu, proto jsem mohl být uţ ve
dvaceti pěti letech vysvěcen na kněze. Bohu díky jsem
knězem uţ 16 let. A Bůh mě takto vedl zvláštními
milostmi aţ sem, na Moravu. Kdyby mi někdo v den
mého svěcení řekl, ţe budu jednou slouţit v České
republice, zasmál bych se a poklepal bych si na čelo.
To, ţe se to uskutečnilo, je ale pro mě důkaz otevření se
Boţímu volání. Nikdo neví, co Bůh jednou po nás bude
chtít, jak nás povede. Je to veliké tajemství. Důleţitá je
právě otevřenost pro Boţí volání. Kdyţ ho člověk
pocítí, aby uměl odpovědět: “ Tak jo, kdyţ to chceš, ať
se to stane.“ Byl to souhrn okolností, kontaktů, situací,
které mě sem přivedly. Jednoho dne jsem se rozhodl ano, půjdu. Nepovaţuji to za hrdinství, kdybych to
neudělal, byl bych sám ochuzen. Necítím se tu jako
apoštol národů, nepřišel jsem obracet Českou republiku,
jak to někteří vnímají. Přišel jsem dělat, co je v mých
silách. Nejsem dokonalý ale snaţím se stále objevovat,
co Bůh chce. To je důleţité pro kaţdého, nebránit se,
kdyţ to pocítíme. Jen Bůh ví, jak to bude s námi dál.
Šumperáci už mohli odhalit Váš vřelý vztah k hudbě,
konkrétně k opeře. Návštěva opery Nabucco byla jistě
pro každého „účastníka zájezdu“ nevšedním zážitkem.
Jaké jsou Vaše další zájmy?
Vztah k hudbě je další dar, který jsem dostal od Boha.
Nejsem ţádný hudebník, nehraji na ţádný hudební
nástroj, jen příleţitostně na kytaru. Nechodil jsem ani
do hudební školy a nikdo z rodiny mě k hudbě nevedl.
Ale v patnácti mě to najednou oslovilo a já začal
poslouchat váţnou hudbu. Zpočátku jen nějaké známé
skladby, co se líbí kaţdému, později jsem přešel k
těţším věcem, no a nakonec k opeře, coţ uţ je ţánr
náročnější. Opera většinou napoprvé člověka neosloví,
třeba aţ na potřetí, někdy na popáté pochopí, jak je to
krásné. Je to jakýsi dar, který jsem dostal. Rozhodně to
není hlavní úkol, který bych tady měl, to ne, snad jen
jakýsi přídavek k mé činnosti kněze. Rád to dělám, ţe
pozvu ostatní na operu - člověk má radost, kdyţ druzí
mají radost. Kaţdé vnímání krásy je o to krásnější, kdyţ
je tu někdo druhý, kdyţ se můţeme o záţitky rozdělit,
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radovat se společně. Rozhodně ale nejsem znalec opery,
je to čistě záliba. Ale váţnou hudbu mám opravdu rád a
vlastně poslouchám jen ji. Někteří vědí, ţe rovněţ rád
fotografuji. Ve fotografování nejsem rovněţ vzdělaný,
tatínek mi jednou přivezl foťák z Ruska a já začal fotit.
A jaksi mě to chytlo. Udělal jsem tisíce a tisíce
fotografií. Dělá mi to radost, kdyţ druhým mohu dát
fotografie a jejich prostřednictvím jim darovat
vzpomínku. Já sám mám fotek málo, to je osud
fotografa, ţe nikde na fotografiích není. Ale má za to
moţnost dělat druhým radost.
A co plány do budoucna? Máte nějaké? Je něco, co
byste chtěl uskutečnit?
O plánech, které prozatím mám, všichni vědí. Uţ jsem
ohlásil pozvání na společnou květnovou pouť do
Turína, La Sallety a Arsu - působiště sv. Jana Vianeye.
Těším se na tuto pouť. Na místech, kam pojedeme, jsem
byl uţ několikrát. Měl jsem tu milost vidět Turínské
plátno, je to záţitek sám o sobě. Na Turínské plátno je
důleţité pohlíţet srdcem, ne očima, pak si člověk
uvědomí pravdu, ţe je to originál, svědek utrpení.
Určitě se to dotýká mého srdce. Těším se na chvíle
setkání a rozjímání nad turínským Jeţíšem. A La Salleta
je další krásné místo k rozjímání, úţasná krajina, úţasné
hory, úţasné ticho. I zde jsem byl vícekrát - pokaţdé to
bylo jiné a pokaţdé jsem také vylezl na jednu větší horu
nedaleko poutního domu, díval se na východ slunce a
v krásném výhledu na hory jsem slouţil mši svatou.
Člověk ucítí ticho, jako by ho slyšel, jako by se dostalo
do hloubky jeho srdce. Jsou to úţasné chvíle. Ars je
místo působení svatého Jana Maria Vianneye . Chceme
se zde modlit za kněze, prosit za ně, děkovat za ty, co
nás křtili, sezdávali, za všechny, které známe, na které
myslíme, kterým za něco vděčíme. Je zde moţnost
zapsat úmysly za kněze do knihy. Řádové sestry a lidé,
co sem putují, se za ně pak budou modlit. Vnímám tuto
pouť jako příleţitost setkat se s Bohem i proţít tyto
duchovní věci ve společenství. Moţná, ţe prozradím
takové malé tajemství, o kterém se hlasitě ještě nemluví.
Poslední týden v květnu plánujeme misie. Přijedou
k nám bohoslovci z kněţského konviktu, stráví zde celý
týden, tak jak to dělají po různých farnostech kaţdý rok.
Budou probíhat setkání s dětmi a mládeţi, bude i den
pro farnost, různé programy, večery, diskuse, modlitby.
Do šumperské farnosti přijede třicet budoucích kněţí,
kteří se zde nebudou učit z knih, ale hlásat evangelium
doopravdy, setkávat se s lidmi, trávit čas přípravy nejen
v semináři, ale i mezi lidmi. Tak na to se můţeme těšit.
Věřím, ţe to bude přínos pro farnost, pro věřící, ale i
pro ty, kterým misie moţná pomohou na cestě
k objevení krásy víry.
Máte nějaký vzor? Třeba mezi světci či osobnostmi,
kterých si vážíte?
Kaţdý má nějaké vzory, objevujeme stále nové, mělo
by to tak být. Je dobře, ţe se v poslední době vracíme
k ţivotopisům svatých, točí se o nich filmy, vydávají se

Tam&Tam - Číslo 1, Ročník 1, Březen 2010

knihy. První křesťané říkali, ţe kaţdý věřící by se měl
kaţdý den setkat s nějakým svatým. Oni to měli
snadnější – měli mučedníky, které povaţovali za svaté,
byli svědky tohoto mučednictví. Také máme spoustu
takových lidí kolem sebe. Můj vzor? Na primičním
obrázku před 16 lety jsem měl napsaná slova svaté
Terezie z Avilly: „Bůh sám postačí.“ Neboj se, pokud
máš Boha, máš všechno. Tato světice a tato její věta mě
velice oslovila. Pak ale přišla celá řada dalších lidí, kteří
ovlivnili můj ţivot. Především to byl Jan Pavel II.,
člověk, s kterým jsem proţil skoro celý svůj dospělý
uvědomělý ţivot víry. Proţíval jsem jeho volbu, pak
jeho návštěvy v Polsku, slova k mládeţi. Svoje
působení v České republice jsem začínal na setkání
mládeţe s Janem Pavlem II. v Paříţi, kdy uţ jsem
opustil Polsko, ale ještě jsem nenastoupil do Přerova.
Toto setkání se mi vrylo hluboce do paměti - jako
příprava na jinou etapu mého ţivota. Byl to velký
člověk. Velký dojem na mě udělala rovněţ svatá
Terezie z Lisieux. Dokonce máme u nás v Šumperku
její ostatky, jsou uloţeny u svatostánku na farním
středisku. Ta její bezmezná důvěra k Pánu Bohu,ta
radost z toho, ţe jsme Boţí děti, ţe Bůh nás má rád, a
to i přes utrpení, které zaţila. To vše je pro mě

obrovským vzorem - být takovým člověkem důvěry,
neţít ve strachu, ale v důvěře, to je to, co mě u malé
Terezičky vţdy nesmírně oslovovalo.
A co byste na závěr našeho rozhovoru vzkázal našim
farníkům?
Na závěr bych chtěl říct, ţe mám velkou radost, ţe
vychází nový děkanátní časopis. Je to úţasný prostředek
k tomu, aby člověk mohl ţít ţivotem farnosti a
děkanátu, aby věděl více i o těch druhých; prostředek
k tomu, jak oslovit druhé, který spojí s farností i ty, co
do kostela chodit nemohou. Bude samozřejmě nabízet i
prostor ke vzdělávání, k tomu, aby člověk více pochopil
různé věci, které na tomto místě lze objasnit, vysvětlit,
popsat. Je to prostředek k poznávání kněţí a farností
děkanátu. Do děkanátního časopisu můţe přispět kaţdý.
Sice asi nebude moţné vţdy vše otisknout, to uţ bude
úkol redakční rady, aby posoudila a určila, co tam bude
a nebude. Ale je to časopis otevřený všem a doufám, ţe
se stane časopisem, který budete mít rádi. Moc a moc
zdravím všechny v celém děkanátu, zvláště ty, kteří
berou tyto noviny poprvé do rukou, a doufám, ţe je
budete brát s radostí kaţdý měsíc.

UŢ JSTE NAVŠTÍVILI FARNÍ KNIHOVNU V ŠUMPERKU?
Uţ několik let funguje v šumperské farnosti sluţba farní knihovny. Knihy si můţete půjčit po
nedělní deváté mši svaté a v době úředních hodin Centra pro rodinu, a to v pondělí a středu od
9.30 do 11.00 hod. Je moţné také vyuţít telefonickou domluvu, a to na čísle 731 402 395.
Nabízíme k pŧjčení a k přečtení:
Kromě inzerovaných knih, jejichţ bohatý a přehledný soupis naleznete na stránkách farnosti
www.farnostsumperk.cz v hlavním menu, nabízíme několik nových titulů.
Za přečtení stojí jistě kniha Pět jazyků lásky, kterou napsal známý anglický spisovatel Gary
Chapman.
Gary Chapman je uznávaný poradce v oblasti manţelských vztahů, spolupracuje s Dr.Rossem Cambellem
(autor známého bestselleru Potřebuji tvoji lásku) a napsal mnoho knih s manţelskou tematikou. Je ţenatý; se
svou ţenou Karolin mají dvě děti. Česky tomuto autorovi dosud vyšlo: Pět jazyků lásky, Děti a pět jazyků
lásky, Dospívající a pět jazyků lásky, Pět jazyků lásky pro svobodné a osamělé, Manželství, po jakém jste
vždycky toužili, Pět jazyků láskyplné rodiny, Čtyři období manželství.
Kniha Pět jazyků lásky je určena těm, kteří chtějí ve svém manţelství
proţít skutečně plné a hluboké porozumění. V knize autor rozlišuje
pět jazyků, kterými k druhým promlouváme. Mohou to být slova ujištění, kterými
druhého oceňujeme, pozornost, kdy se vciťujeme do potřeb druhého, dále pak jazyk
darů, kdy druhého zahrnujeme drobnými maličkostmi, které ho potěší, skutky sluţby,
kdy druhého obklopíme praktickou péčí, a fyzický kontakt, kterým můţeme vyjádřit
svou blízkost a něhu. Chtějí -li manţelé proţít harmonický vztah, pak se potřebují naučit
hovořit jazykem lásky svého partnera.
Gary Chapman podruhé:
Rodičům dětí, které procházejí nelehkým období dospívání a hledáním vlastní identity, je určena další kniha od stejného autora
s názvem Dospívající a pět jazyků lásky, kterou si rovněţ mŧţete pŧjčit ve farní knihovně. Kniha ukazuje, jak

prostřednictvím jazyků lásky mohou rodiče navázat hlubší vztah ke svým dětem, prohloubit vzájemnou
komunikaci a zahrnout je bezpodmínečnou láskou, kterou právě v tomto období nejvíce potřebují.
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Na stránkách našeho nového děkanátního
časopisu Vám představujeme organizaci, která byla zřízena arcibiskupstvím olomouckým v září r. 2007
jako pobočka Centra pro rodinný život v Olomouci. Možná, že ji už někteří znáte - její působnost by
měla svou činností obsáhnout celý děkanát Šumperk. Je to Centrum pro rodinu Šumperk.
Posláním CPR Šumperk je
připravovat
plnohodnotné
aktivity - besedy, přednášky,
svědectví, tvořivé aktivity,
sportovní a divadelní nabídky
aj. k proţívání volného času
pro všechny věkové kategorie
– předškolní děti, školní děti,
mládeţ, manţele a seniory,
osoby s handicapem - a
pomáhat manţelům (rodičům,
osamělým rodičům) v prevenci
i zvládání moţných krizových stavů. K dalším prioritám
patří poskytovat vzdělání (pořádáním různých kurzů,
vzdělávacích programů, seminářů, školení) a organizovat
akce s relaxačním a duchovním zaměřením. Centrum pro
rodinu Šumperk bylo 18.12.2008 zaregistrováno u

Ministerstva vnitra jako občanské sdruţení, které má
k lednu 2010 dvacet členů. Ke svým aktivitám vyuţívá
většinou prostor farního střediska v Šumperku, kde
v pondělí a ve středu od 9.30 do 11.00 má své úřední
hodiny v místnosti farní knihovny.
Arcibiskupství olomoucké jmenovalo pro činnost Centra
pro rodinu pastorační asistentkou Mgr. Lenku Špatnou.
Avšak bez obětavé a nezištné pomoci dalších
dobrovolných spolupracovníků by byla činnost Centra pro
rodinu nemyslitelná. Centrum pro rodinu spolupracuje i
s dalšími organizacemi - s MSKA - pobočkou v Šumperku,
Charitou Šumperk, Centrem pro rodinu Ráj v Pavlovicích
u Přerova a především s Centrem pro rodinný ţivot
v Olomouci, které svým pobočkám - všem dalším centrům
pro rodinu v olomoucké diecézi - nabízí kaţdý měsíc
kvalitní vzdělávací programy.

Pravidelné aktivity, které probíhají na farním středisku:
Pondělí: 16.00 - 17.30 - Sedmikrásek - setkávání maminek a předškolních dětí, program si připravují samotné maminky.
16.30 - 18.30 - masáţe pro kaţdého (vţdy po půl hodině), cena dospělí - 60 Kč, důchodci 40 Kč, provádí Ing.
Stanislava Táborská. Je nutné se telefonicky objednat předem na č. 731 402 395.
Středa: nabídka pedagogické (Mgr. Petra Hantková) a psychologické poradny (Mgr. Hana Váňová) – po telefonické domluvě
na tel. 731 402 395
16.30 - 17.30 - cvičení s rehabilitačními prvky; lektorka Ing. Marie Vychopeňová, cena jedné lekce 25 Kč.
Čtvrtek : 14.30 - 15.30 - divadelní krouţek pro děti 1. stupně
16.45 - 17.30 - angličtina pro začátečníky - 40 Kč /za jednu lekci, lektorka Mgr. Petra Hantková
17.30 - 18.30 - angličtina pro „pokročilé“ začátečníky - 50 kč/za jednu lekci, lektorka Mgr. Petra Hantková
16. 30 - 18.00 - břišní tance, cena jedné lekce 70 Kč,lektorka Petra Kašparová, vţdy jednou za tři týdny
Pátek: 15.00 - 15.15 - modlitba k Boţímu milosrdenství v kostele sv. Jana Křtitele
Zajímavé akce, na které Vás srdečně zveme:
6.3. - SOBOTA - 9.30 - 17.00 - RADOST BÝT ŢENOU - na far. středisku- celodenní záţitková akce pro ţeny od 16 do 99 let
14.3.- NEDĚLE - 15.00 - 17.00 - CYKLUS MANŢELSKÁ ZASdostTAVENÍčka téma - ODPUŠTĚNÍ V MANŢELSTVÍ,
MANŢELÉ ŠKOLOUDOVI - na farním středisku; začínáme kříţovou cestou v kostele.
11.4. - NEDĚLE - BENEFIČNÍ AKCE - ADOPTUJME SI DÍTĚ Z HAITI PRO FARNOST ŠUMPERK - sál společenského
střediska Sever; organizují děti z katecheze 7. - 9. tř.
16.4. - PÁTEK - 19.00 - farní středisko - V RÁMCI MSKA - SETKÁNÍ S P. FRANTIŠKEM LÍZNOU
2.5. - NEDĚLE - CYKLUS MANŢELSKÁ ZASdostTAVENÍčka - TÉMA - RADUJME SE V TĚŢKOSTECH, MARCELA
ŘEZNÍČKOVÁ - farní středisko - 15.00 - 17.00
16. 5. - NEDĚLE - K SVÁTKU RODIN - 16.00 - KOMORNÍ POŘAD OLGY KAŠTICKÉ - ŢIDOVSKÉ MODLITBY ZA
DĚTI + AVONOTAJ - kostel sv. J. Křtitele
28. 5. - PÁTEK - FARNÍ STŘEDSIKO - V RÁMCI MSKA - P. Jajtner - diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papeţŧ
5.6. - ZÁŢITKOVÁ SOBOTA PRO MAMKU S DCEROU - CELÝ DEN, v rámci akce - 14.00 - přednáška nejen pro přítomné
maminky, ale i všechny další zájemce - téma Duchovní ţivot ţeny - paní Hana Pinknerová.

PODROBNOSTI NA WWW.CPRSUMPERK.ESTRANKY.CZ NEBO WWW.FARNOSTSUMPERK.CZ
NEBO NA TEL. 731 402 395
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Prázdninové programy Centra pro rodinu, které navazují na úspěšnou nabídku minulého roku, se uskuteční od 19. do
23. července pro děti prvního stupně a od 26. do 30. července pro děti druhého stupně. Kapacita je omezená, mŧţete se
hlásit na cprsumperk@seznam.cz nebo na tel. 731 406 395.
Lenka Špatná

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DÍVKY A ŽENY OD 16 DO 99 LET NA JEDNODENNÍ ZÁŽITKOVOU AKCI
RADOST BÝT ŽENOU II.
6.3. 2010 FARNÍ STŘEDISKO V ŠUMPERKU
8.30 - 9.15 –
Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
9.30 - 10.00 –
společné zahájení, modlitba, kafíčko
10.00 - 11.30 – Žena tvořivá – lektorka Dana Rollerová
12.00 - 13.00 – oběd (zamluven v restauraci) - každý si hradí sám (možný příspěvek na oběd je ve vývoji )
13.30 - 14.30 - Žena hledající - adorace; co pro mě znamená být ženou –osobní svědectví, sdílení se u kávy
14.45 - 15.30- Žena biblická- Žena ve Starém a Novém zákoně - Mgr. Hana Havlíčková
15.30 - 16.15 - Žena krouživá- biblické tance – lektorka Mgr. Monika Sikorová
16.30 - 17.00 - Žena básnivá – poslech básní na téma Žena - Zdenka Hlaváčová, Anna Kallerová

Příspěvek na občerstvení, materiál a lektory: 80,- Kč

V září 2009 obnovila v Šumperku svoji činnost pobočka
Moravskoslezské křesťanské akademie. MSKA chce
navázat na dlouholetou tradici své činnosti v Šumperku,
kdy v jejím čele stál RnDr. Jiří Schubert, a nabídnout
farníkům i široké veřejnosti zajímavé přednášky, setkání
s různými osobnostmi a zprostředkovávat důleţitá témata veřejného, kulturního, sociálního i církevního ţivota.
Předsedkyní šumperské pobočky byla zvolena Zdenka Hlaváčová, místopředsedou Jolana Balcárková. První
přednáškou, kterou MSKA v Šumperku uskutečnila, byla přednáška P. Ambrose - Jezuité včera i dnes. Dále jsme
se mohli setkat s P. Markem Poláčikem, který představil misionáře Boţího slova - Verbisty, a s P. Bindasem,
představitelem misijní společnosti Vincentinů v Lošticích.
16. dubna se můţeme setkat s P. Františkem Líznou, knězem z Vyšehorek.
Neméně zajímavá bude přednáška pana velvyslance P. Jajtnera, který k nám zavítá 28. května. Název jeho
přednášky bude Diplomatem v Rakousku, Maroku a u dvou papežů.
Na podzim 2010 plánujeme setkání s P. M. O. Váchou a paní M. Svatošovou. P. Vácha přislíbil účast 10. 9. 2010,
o termínu setkání s paní M. Svatošovou budeme včas informovat.
Všechna setkání budou probíhat v pátek v 19.00 hodin v přízemí farního střediska, vţdy po předchozí mši svaté
v kostele svatého Jana Křtitele v Šumperku, která začíná v 18.00.
MSKA je nezisková organizace, a jejími členy se můţete stát i vy. Přihlášky najdete v šumperském kostele na
stolíku mezi lavicemi nebo osobně u Zdeny Hlaváčové.
Farní muzeum Zábřeh Vás zve na konferenci
DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA
Místo konání: Arcidiecézní muzeum Olomouc – Mozarteum, (Václavské nám. 3, Olomouc)
Termín konání: 30. duben 2010 (pátek); cca 10:30 – 17:00
Termín pro přihlášku aktivní účasti (s referátem): 5. březen 2010
Termín pro přihlášku bez referátu: 9. duben 2010
(kapacita sálu je omezena, v případě velkého zájmu bude dána přednost dříve přihlášeným)
Výstup: sborník příspěvků z konference
Účast zdarma
Témata příspěvků – téma konference je velice různorodé, pořadatelé proto uvítají příspěvky vztahující
se k drobným (nejen sakrálním) památkám z různých úhlů pohledu
Kontakt: RNDr. et Mgr. František John, Ph.D. | frantisek.john@post.cz | mobil: 731 626 527
Ing. Jan Šafařík | jan.safarik@centrum.cz | mobil: 731 603 816
Bližší informace k semináři najdete na: http://rkfzabreh.rps.cz/dsp
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2010

„Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je
milosrdný.“
Postní almuţna je akce, kterou letos podruhé zajišťuje
v našem děkanátu Charita Šumperk. Akce začíná na
Popeleční středu 17.2.2010 a končí Květnou nedělí
28.3.2010.
Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si
připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Jeţíše Krista.
V tomto období mají křesťané obzvláště prohloubit svůj
vztah k Bohu, bliţním a k sobě samému skrze modlitbu,
půst a konání dobrých skutků. „Půst je duší modlitby a
milosrdenství je ţivotem postu,“ připomíná Svatý otec ve
svém poselství k letošní postní době a pokračuje: „Kdo se
modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo
chce nalézt Boţí srdce otevřené, ať nezavírá své před tím,
kdo jej prosí.“ (sv. Petr Chrysolog). Postní doba je tedy
příleţitostí vrátit se k původní postní praxi, která nám
pomáhá potlačit vlastní egoizmus a otevřít své srdce lásce
k Bohu a bliţním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby
Kristus přicházel sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve
svém nitru – hlad a ţízeň po Bohu. Postní almuţna je
výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, ţe
pomáháme druhým. V takto proţívané postní době je
skrytý hluboký sociální rozměr naší křesťanské víry.
Jak se lze připojit k Postní almuţně a jejímu poselství? Je
to zcela jednoduché. V kostele jsou k dispozici papírové
kasičky. Jednu si odneseme domů a postavíme na viditelné
místo. Kaţdý večer máme moţnost do kasičky vloţit
finanční obnos podle svého vlastního uváţení. Finanční
prostředky by měly být výrazem našeho postního úsilí.
Případně by to mohli být peníze, které ušetříme, kdyţ se
zřekneme něčeho, co nepotřebujeme (alkohol, cigarety,
internet, luxus, sladkosti atd.). Děti mohou vkládat do
kasičky i prosby za nemocné a trpící. Postní almuţna se
tak můţe stát příleţitostí pro formaci dětí při společné
večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny.
Na co jsou určeny peníze z Postní almuţny a kdo je
rozděluje? Výtěţek je moţné nasměrovat na konkrétní akci
zaškrtnutím políčka na dně krabičky. Pokud není dán
konkrétní účel, rozdělí finanční prostředky Charita
Šumperk. Hlavním záměrem Postní almuţny je podpora
vícečetných věřících rodin, které mají dvě a více
studujících dětí a příjmy rodiny jsou niţší. Samozřejmě
část prostředků je určena na péči pro seniory a na přímou
pomoc občanům v hmotné nouzi. A protoţe je to akce
uvnitř našich farností, budou se peníze vracet také tam.

Velmi
pěkným
výsledkem
skončila
Tříkrálová sbírka v děkanátu Šumperk.
Celkem
stošestašedesát
tříkrálových
skupinek vykoledovalo více neţ 550 tis. Kč.
Výtěţek sbírky podpoří především projekty Charity
Šumperk, včetně rozšíření sortimentu rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, dále občany v hmotné nouzi a
humanitární projekty. Částku 25 000 Kč uvolnila Charita
Šumperk pro zemětřesením postiţené Haiti.
Marie Vychopeňová
Výsledná tabulka
Název obce

Vybraná
částka v Kč

Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Jindřichov
Kopřivná
Loučná nad
Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad
Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem

50 911,23 614,9 908,14 615,10 291,26 676,45 032,3 760,11 287,7 563,-

Počet
zapečetěných
pokladniček
8 ks
11 ks
4 ks
3 ks
3 ks
8 ks
13 ks
1 ks
3 ks
1 ks

15 875,-

5 ks

6 704,28 684,15 360,35 056,1 743,-

3 ks
7 ks
4 ks
15 ks
1 ks

55 728,-

14 ks

17 373,24 836,71 763,47 079,2 167,30 095,556 120,-

5 ks
5 ks
25 ks
12 ks
2 ks
13 ks
166 ks

ZVEME VÁS DO NAŠÍ NOVÉ FARNÍ PRODEJNY KŘESŤANSKÉ LITERATURY
A DEVOCIONÁLIÍ V PŘÍZEMÍ FARNÍHO STŘEDISKA.
Od 14. 3. se knihy nebudou prodávat v bočním vchodu kostela. Kaţdou neděli po mši svaté v 9.00 hod. jste
zváni k posezení u kávy nebo čaje v sále farního střediska, kdy také, v sousední místnosti, si budete moci
v klidu vybrat z nabídky knih, časopisů a devocionálií.
Prodejna bude otevřená:
- po všech nedělních bohosluţbách
- v pondělí a středu po ranní mši svaté od 9.15-11.00 hod. - nutné zvonit na zvonek FARNÍ
KNIHOVNA.
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Těšíme se na vás!

STŘÍPKY Z JARNÍCH PRÁZDNIN
Výlet ministrantŧ do Olomouce
V pondělí 15.2. jsme byli s ministranty v Olomouci v aquaparku.
Byli zde nejen ministranti ze Šumperka, ale i z Nového Malína a
Sudkova. Cestu nám zpestřily tři dívky. Dvě ze šumperské scholy
a jedna z Nového Malína. Měli jsme jarní prázdniny, a tak jsme
vyjeli hned ráno vlakem do Olomouce. Tam jsme přestoupili na
tramvaj, která nás dovezla aţ téměř k aquaparku. Tady jsme
hodinu a půl sjíţděli tobogány, koupali se, relaxovali…. kaţdý
podle své chuti. Stanovený čas utekl jako nic a taky nám po něm
pěkně vyhládlo. Proto jsme si všichni dali dobrý oběd a poté jsme
jeli znovu tramvají, ale ne zpět na nádraţí. Jeli jsme pozdravit
našeho bývalého děkana Vojtěcha Kološe. Všichni jsme byli rádi,
ţe jej znovu vidíme. Provedl nás po arcibiskupském paláci a
potom uţ jsme jeli zpět na nádraţí a vlakem do Šumperka.
(written by Fidla Valenta)

Odpoledne s palačinkou
Někdo byl plně zaměstnán zimní rekreací v některém
z alpských lyţařských středisek, jiný doháněl spánkový
deficit z probdělých nocí s našimi olympioniky, ale
našli se i takoví, co se cestou z fakulty právě prohýbali
pod tíhou literatury vypůjčené z vědecké nebo školní
knihovny… Zkrátka kaţdý si uţíval období jarních
prázdnin po svém…
Našlo se však několik jedinců v čele s panem
kaplanem, kteří se rozhodli strávit jedno z volných
odpolední společným kulinářským a sportovním
záţitkem. Své kuchařské dovednosti prověřili
přípravou prvotřídních palačinek, přičemţ nenechali
zahálet ani své estetické vlohy. Statistické údaje hovoří
jednoznačně: těsto - ze dvou litrů mléka, počet

strávníků - šest, zbylých palačinek k dispozici nula…Ve společné zábavě se pokračovalo na
bowlingu. Někdo dokonale ovládá kuchyňskou pánev,
jiný bowlingovou kouli… Talentované výjimky
samozřejmě obojí. V ţádném případě ale nešlo o
výhru, nýbrţ o účast, jak je tomu přece vţdycky, …a
tak si příjemný záţitek z dobře vykonané práce odnesli
úplně všichni.
Aţ opět vyvstane neuhasitelná chuť na palačinky nebo
pořádné sportovní vyţití, vůbec nebude na škodu, kdyţ
se přidáte a podobnou akci absolvujete na vlastní
kůţi.
Podle vyprávění účastníků zpracovala
Eva Suchomelová

Duchovní obnova v Sobotíně
O něčem takovém, jako je duchovní obnova, se velice těţko píše. Během ní dochází k niternému setkání mezi
člověkem a Bohem, a na kaţdém záleţí, jak se otevře působení Ducha Svatého. Plody duchovní obnovy se nedají změřit
ani zváţit a mnohdy nejsou ihned vidět. Vše záleţí na Pánu Bohu. Nechme proto zaznít Boţí slovo: „S královstvím
nebeským je to tak, jako kdyţ jeden král vystrojil svatbu svému synu. Pozval sluţebníky, aby přivedli pozvané na
svatbu, ale oni nechtěli jít. Tu se pán domu rozhněval a řekl svým sluţebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní
nepřišli. Jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu. Sluţebníci vyšli na cesty a shromáţdili všechny, které
nalezli, zlé i dobré a svatební síň se naplnila stolovníky.“ (srov. Mt 22, 2-10)
Bohu díky! Duchovní obnovu vedl otec Kamil Strak, který se nám během celého času velice intenzivně věnoval.
Během tří dnů jsme vyslechli čtyři krátká zamyšlení na témata půst, modlitba a mše svatá. Svůj vztah k Pánu jsme měli
moţnost prohloubit svátost smíření a rozjímáním Boţího slova. Páteční večer a sobotní dopoledne jsme měli čas
přemýšlet o tom, co pro nás znamená postní doba, jak jsme ji proţívali v minulých letech, jak nám rodiče předávali víru
a jak jsme usilovali o růst ve víře. Sobotní odpoledne jsme dle benediktinského hesla Ora et labora přiloţili ruku k dílu a
poté zhlédli film o ţivotě v trapistickém klášteře. Díky Lectio divina jsme mohli dobře proţít mši svatou. Večer
vyvrcholil Slavností světla s obnovou křestních slibů a adorací. Vytrvalci ještě zhlédli film ze ţivota Filipa Neriho.
Duchovní obnovu jsme v neděli zakončili kříţovou cestou a mší svatou.
Věrka Ponížilová
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NENECHME SI UJÍT…
LOTRANDO A ZUBEJDA

Divadelní představení I. dívčího skautského oddílu Šumperk

Romantickou pohádku plnou laskavého humoru a veselých písniček nám skautky zahrají v sobotu 13.
března v 17 hod. ve Společenském středisku Sever (Jitřenka). Srdečně jsou zváni rodiče s dětmi,
kamarádi a příbuzní, ale i všichni ostatní příznivci dramatického umění .

Po celý týden od 21. 3. se chceme modlit
za mládeţ. Prosí nás o to naši biskupové.
Modlitba, kterou zde přinášíme, ať nám
pomŧţe odpovědět na jejich prosbu.
Modleme se ji denně! I společné
bohosluţby v kostele budou ve znamení
modlitby za mladé!

Děkanátní setkání
mládeţe - sobota
před Květnou neděli –
27.3.
Šumperk

MODLITBA
Pane Jeţíši Kriste,
s láskou se díváš na mladé lidi
a nabízíš jim dar Ducha Svatého.
Prosíme tě,
pomoz jim přijímat zodpovědnost za krásný
dar mládí, aby si ho váţili a proţívali ho
v radosti.
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty
ţivota a zříkat se falešných nadějí,
aby se uměli rozhodnout pro ţivot podle
tvé vůle.
Dej jim schopnost ukazovat praktickými
skutky lásky na plnost ţivota víry,
která nezapomíná na potřebné a dokáţe se
dělit o bohatství duchovní a materiální.
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje
a najdou bohatství věčného ţivota.
Amen.
Panno Maria, prosíme tě,
Nauč mladé lidi dělat všechno,
co jim tvůj Syn řekne.
Zdrávas Maria…
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Téma:
„TAK BŦH MILOVAL SVĚT…“
OBĚŤ – ZÁSTUPNÁ MODLITBA –
ŢIVOT PRO DRUHÉ
8.00 hod. 9.00 hod. 9.30 hod. 10.00 hod. 11.00 hod. 12.00 hod. 13.00 hod. -

sraz na farním středisku,
seznamování
zahájení písní a modlitbou
film jako podnět k přemýšlení
rozhovory ve skupinkách
sdílení a radostné setkání všech
oběd
ADORACE

Všichni mladí z děkanátu! Neváhejte! Přijďte
naladit svou duší na proţívání svatého týdne a
Velikonoc. Udělejte si čas na setkání s Pánem a
mezi sebou navzájem.

Tam&Tam - Číslo 1, Ročník 1, Březen 2010

Modlitba pro děti
(L. Balcar)
Milé děti,
dnes jsem si pro vás nachystal spojovačku. Spojte čísla od
1 do 49 a obrázek, který vám vyjde, si můţete vymalovat.

Prosím tebe, Boţe můj,
tatínka mi opatruj,
při práci ho provázej,
poţehnání své mu dej!
Prosím tebe, Boţe můj,
maminku mi opatruj,
zdraví, sílu, vše jí dej,
dlouho nám ji zachovej!
Prosím tebe, Boţe můj,
také i mne opatruj,
dej, ať v kaţdé době
líbím se já tobě.

Hádanky:
Běţí, běţí oblohou,
přestoţe je bez nohou.
Běţí vpřed a nikdy zpět,
rozsvěcuje celý svět.
Naběhá se moc a moc,
večer zajde – a je noc.
Běţím, skáču přes kamení,
letím, aţ se voda pění.
Lesem, loukou nadběhnu si,
kousek svezu kachny, husy.
Běţím, běţím do daleka,
bude ze mě velká řeka.
Hryţe dřevo, řízy, řízy,
dřevo z dubu, dřevo z břízy.
Hryţe dřevo vesele,
vţdyť má zuby z ocele.
Kdo to sviští po strništi,
kdo to hvízdá jako svišti?
Kdo to funí přes louky,
bere lidem klobouky?

(slunce, potok, pila, vítr)

Kterou cestou musí motýl letět, aby přistál na
květu?

Kolik najdeš rozdílŧ?

Loučí se váš skřítek Rampelníček
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Papeţ Benedikt XVI. odcestuje v sobotu 17. 4. na Maltu.
Návštěvu ostrovní země papeţ vykoná při příleţitosti 1950.
výročí ztroskotání sv. apoštola Pavla u jejích břehŧ.
K 31.12.2008 ţilo na Maltě 443.000 obyvatel, z nichţ 418.000
se hlásilo ke katolické církvi (94.4%). V současné době zde
působí devět biskupů. Podle údajů k 31.12.2009 slouţilo v této
ostrovní zemi 453 diecézních a 400 řeholních kněţí (celkem 853
kněţí), 61 řeholníků a 1.082 řeholnic. Na kněţství se v semináři
připravuje 91 bohoslovců. Na Maltě církev provozuje 54
mateřských a základních škol, které navštěvuje 9.024 ţáků, 24
středních škol s 8.046 studenty a dvě univerzity se 716
posluchači. Mezi další zařízení církve patří 24 domovů pro staré
a postiţené lidi, 26 sirotčinců, 9 rodinných poraden a center pro
ochranu ţivota a 24 zvláštních výchovných středisek.
Po přistání a přivítání v maltském městě Luqa se papeţ přesune do hlavního města La Valletta, kde
vykoná návštěvu u prezidenta Maltské republiky George Abely. Večer navštíví jeskyni sv. Pavla v
Rabatu. V neděli 18.4. bude papeţ slavit mši svatou ve Florianě. Odpoledne se po moři přeplaví z
Kalkary do La Valletty, kde se setká s mládeţí. Večer po závěrečném ceremoniálu na letišti Luqa odletí
zpět do Říma.

STŘÍPEK POEZIE

JSI
Říkají že se modlíme k hluchým obrazům
slepnoucím svícím
že jsme jako děti foukající do papírových
trubiček –
a On přece je
v malé hostii jako v jiskřičce tepla
v silných zdích naděje.
Čeká se srdcem jako s Velkým pátkem
ve svatostánku domluvené aleje
v uzavřeném mlčení –
přicházím sem častokrát jako pokousaný
ořech
a opatrně, důkladně, po pořadí vytahuji
z tlap
trny strachu.

Jan Twardowski
* 1. června 1915 † 18. ledna 2006
Katolický kněz, v Polsku jeden
z nejoblíbenějších soudobých básníků.
KDYŽ MLUVÍŠ
Aleksandrze Iwanowskiej
Neplač v dopisu
nepiš že tě osud kopl
není na zemi situace bez východiska
Bůh když dveře zavírá – otevírá okno
odechni si podívej se
padají z oblaků
malá velká neštěstí potřebná ke štěstí
a od obyčejných věcí nauč se klidu
a zapomeň že jsi když mluvíš že miluješ
1988

1962
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Velikonoční zpověď v děkanátu Šumperk
Datum
5. neděle
postní
Pondělí

21.3.2010
22.3.2010

Obec
Bratrušov
Raškov
Rapotín
Bohdíkov
Nový Malín
Loučná
Sobotín
Staré Město
Chrastice
Dolní Studénky
Velké Losiny
Hanušovice
Šumperk

Zpovídání
Po mši sv.
Po mši sv.
16.00-18.00
15.00-16.00
16.00-18.00
15.15.-16.00
17.00-18.00
15.00-16.00
Po mši sv.
15.30-16.45
15.30-17.00
16.00-17.00
17.00-18.00

Zpovědník
P. M. Krajewski
P. S. Sulowski
P. M. Krajewski
P. V. Jesenský
P. M. Palkovič
P. S. Sulowski
P. S. Sulowski
P. S. Sulowski
P. S. Sulowski
P. P. Dolák
P. V. Jesenský
P. M. Palkovič
P. P. Grzybek

P. Jesenský, P.
Krajewski
P. S. Sulowski
P. P. Dolák, P. P.
Grzybek, P. V.
Jesenský
P. S. Sulowski, P. V. Jesenský,
P. P. Grzybek, P. Milan
Palkovič (do 17.00), P. M.
Krajewski

Středa

24.3.2010

Čtvrtek

25.3.2010

Pátek

26.3.2010

Bludov

15.30-17.30

Sobota

27.3.2010

Bohutín
Ruda nad Moravou

15.30-17.30.
10.00-12.00

Květná neděle

28.3.2010

Šumperk

15.00-18.00

Mše svatá
10.30
10.45
18.15
-----18.00
16.00
-----16.00
17.00
16.45
16.00
17.00
17.00
18.00
17.00

Mladí věřící manţelé
hledají
podnájem
nejpozději od 1. 8.
2010 v Šumperku,
případně v okolí.
Volejte na číslo 739
423 082 po 15.00 hod.
František a Zuzana
Nedvědovi
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Velikonoční bohoslužby v děkanátu Šumperk
FARNOST/
KOSTEL
Bludov
Bohdíkov
Branná
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hraběšice
Kopřivná
Loučná
Malá Morava
Nový Malín
Ostruţná
Rapotín
Raškov
Rejchartice
Ruda nad
Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Ţárová

KVĚTNÁ
NEDĚLE
9.30
7.30
8.00
10.30
---7.45
10.15
---11.15
7.15
11.15

ZELENÝ
ČTVRTEK
17.00
---16.30
16.00
---18.00
17.00
-------------

VELKÝ
PÁTEK
17.00
16.30
---16.00
---18.00
17.00
------15.00
----

BÍLÁ
SOBOTA
17.00
19.30
---19.00
---21.00
18.30
-------------

VELIKONOČNÍ
NEDĚLE
9.30
7.30
11.00
10.30
---7.45
10.15
10.30
11.15
7.15
11.15

VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ
9.30
8.00
10.30
7.30
7.45
10.15
10.30
---7.15
----

9.00
---10.00
10.30
----

16.00
---19.00
16.30
----

16.00
---18.15
-------

19.00
---21.30
-------

9.00
---10.00
-------

9.00
8.00
10.00
---13.00

9.00

18.00

18.00

21.30

9.00

9.00

11.15
9.30
7.00, 9.00,
18.00

---18.00

16.30
18.00

---19.00

11.15
9.30

18.00

18.00

21.00

11.15
9.30
7.00, 9.00, 15.00
(něm.), 18.00

8.30
Mše s nedělní
platností 27.3.
v 16.00
----

17.00

20.00

19.00

8.30

8.30

----

----

----

----

16.00

----

----

----

----

14.00

7.00, 9.00, 18.00

„KRISTUS ZVÍTĚZIL A VEŠKERÁ OPRAVDOVÁ LÁSKA MÁ V SOBĚ NĚCO Z TOHOTO VÍTĚZSTVÍ”
TOMÁŠ MERTON

PŘEJEME HODNĚ RADOSTI, POKOJE A DŮVĚRY…
KÉŽ VÁM TYTO VELIKONOČNÍ SVÁTKY POMOHOU VÍTĚZIT V KRISTU, TO ZNAMENÁ OPRAVDOVĚ MILOVAT.
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Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.
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Kamil Heiser, Helena Večeřová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat
na faře v Šumperku nebo poslat e-mailem. Uzávěrka dubnového čísla je 14.3.2010.

Římskokatolická farnost Šumperk, Kostelní nám. 2, 787 01 Šumperk,
tel. 583 213 747, tamtam@farnostsumperk.cz, www.farnostsumperk.cz
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