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ČERVEN – měsíc zasvěcený Jeţíšovu Nejsvětějšímu Srdci, i kdyţ na to trochu zapomínáme.
Moţná si ještě někdo ze starších pamatuje večerní poboţnosti k Srdci Jeţíšovu s výstavem Nejsvětější svátosti, litaniemi a poţehnáním. Moţná někdo Boţské
Srdce spojuje s prvním pátkem v měsíci, návštěvou
kněze u nemocných, zpovědí... Moţná někomu tyto
pojmy neříkají vůbec nic a tváří se překvapen, kdyţ čte
tyto řádky. Někdo, kdo o tom něco slyšel, řekne: „Středověk, to není pro dnešní dobu!“. Opravdu?
Zkusme se podívat do dnešního „světa“, ale ne
někam daleko, spíše tak blízko, ţe uţ to blíţ ani nejde.
Do vlastního srdce.
Po čem touţíme? Po čem touţí dnešní člověk?
Někdo po majetku, někdo po zdraví, někdo jiný zas po
přátelích, kamarádech, uznání, moci.., kdyţ ale pohlédneme dál, uvidíme pojítko: lásku. Ano, člověk touţí po
lásce a musí ji najít. Jen tak pak nebude touţit po ničem
jiném. Kaţdý by tu lásku ale jenom chtěl dostávat od
jiných. A nedostává se mu tohoto vytouţeného daru.
Někdo uţ je na duchovní cestě trošku dál a tu lásku chce
rozdávat jiným, ţít láskou. A nejde mu to tak, jak by
chtěl, jak by si to představoval. A kdyţ neumí sám, tak
hledá vzor... Kde? Různě. Pro někoho je vzorem veřejně
známá osoba, která se zapojuje do nějakých charitativních akcí, herec, zpěvačka... A pak zjistí, ţe ten nebo
onen „vzor“ zase tak vzorný není a jsme zase na začátku. Hledejme dál...
Druhým důleţitým problémem je, ţe si někdy
tak zvykneme na zpovědní zrcadla, která pouţíváme
dlouhá, dlouhá léta, ţe se nám zdá, ţe se nás to uţ jaksi
netýká... Nebo moţná spíše - nedotýká se to našeho
srdce. Často slyším ve zpovědnici i mimo ni otázku:
„Podle čeho zpytovat svědomí? Jak se dobře připravit na
zpověď?“
A teď se podívejme znovu na poboţnost
k Jeţíšovu srdci a nejznámější modlitbu: Litanie k Srdci
Jeţíšovu. Nevíme, jak se připravit na zpověď? Nevíme
jak ţít? „Srdce Jeţíšovo plné dobroty a lásky, hlubino
všech ctností, pokladnice veškeré moudrosti a umění,
trpělivé a nejvýš milosrdné, bohaté a štědré ke všem,
kdo tě vzývají, potupami nasycené, aţ k smrti poslušné,
prameni dokonalé útěchy, pokorné a tiché...“ Chceš
ještě někde hledat vzor pro zpytování svědomí? Chceš
ještě někde hledat vzor pro ţivot? Ţij podle Jeţíšova
Srdce, v Jeţíšovi hledej vzor a oporu, pak budeš po
vzoru Jeho srdce svatým chrámem Boţím a stánkem
Nejvyššího. Pak i tvé srdce bude plné Boţího pokoje a
ctností, které Jeţíš chce „přelít“ do tvého srdce. H.
Nouwen říká: „V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo
tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě
ţeny, muţi i děti poznat Boţí srdce. To srdce, které
odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Toto
srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě,
předsudky ani nenávistí. Toto srdce touţí jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku přijímat.
Toto srdce trpí, kdyţ vidí lidské utrpení, a kdyţ vidí
lidskou nedůvěru svěřit se Boţímu srdci, které chce
rozdávat útěchu, naději a odvahu.“
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíţení a Já vás občerstvím. Učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí
svým duším.“ K tomu Tě zve Pán, zkus se zamyslet nad
tím, co ti nabízí Jeţíšovo Srdce a chtěj to přijmout.
Ať Ti Pán ţehná.
P. Piotr Grzybek
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1. červen - památka sv. Justina, mučedníka
Justin se narodil na začátku 2. století v Samařsku. Po přijetí křtu vyučoval a
obhajoval křesťanství. Je povaţován za nejstaršího křesťanského teologa;
spojil řeckou platónskou filozofii s křesťanstvím. Ve spisech podal svědectví
o liturgii, katechezi a o víře ve skutečnou přítomnost Krista ve svátostech.
V Římě si otevřel filozofickou školu; po udání, ţe je křesťanem, byl umučen
(rok 165).
3. červen - Slavnost Těla a Krve Páně
5. červen - památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Narodil se kolem roku 673 v Anglii. Jako benediktinský mnich odešel do
Holandska a Německa, kde působil jako misionář. Zřizoval kláštery, biskupství, vychovával misionáře. Zemřel mučednickou smrtí. Jeho tělo je
pohřbeno ve Fuldě.
9. červen - sv. Efréma syrského, jáhna a učitele církve
Pocházel ze severní Sýrie. Stal se jáhnem a učitelem v Mezopotámii a asi od
r. 363 působil v Edesse, kde zaloţil teologickou školu. Hříšníkům ukazoval
cestu pravdy, jako kazatel hájil víru proti bludařům. Byl velkým ctitelem
Panny Marie.
11. červen - Slavnost Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova
12. červen - památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
15. červen - sv. Víta, mučedníka
Pocházel ze Sicílie. O jeho ţivotě nemáme spolehlivé zprávy. Víme jen to,
ţe za Diokleciánova pronásledování zemřel v mladém věku mučednickou
smrtí (kolem roku 304). Část jeho ostatků byla uchovávána v klášteře Korvey nad Weserou, odtud dostal jeho rameno sv. Václav a uloţil ho v hlavním
praţském kostele, nesoucím jeho jméno. Další ostatky přinesl do Prahy Karel
IV. r. 1355 z Pavie.
19. červen - sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Pocházel z Prachatic. Teologii studoval v Českých Budějovicích a v Praze.
Odjel do Ameriky, kde byl vysvěcen a kde působil s velikou horlivostí a
obětavostí. V r. 1840 vstoupil do kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a r.
1852 byl jmenován biskupem ve Filadelfii. Budoval kostely, katolické školy
i kněţské semináře.
21. červen - památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Narodil se r. 1568 v severní Itálii, pocházel ze šlechtické rodiny. V r. 1585
vstoupil do jezuitského řádu. Při ošetřování nemocných se nakazil morem a
zemřel r. 1591 v Římě. V roce 1726 byl prohlášen za svatého; je patronem
studující mládeţe.
22. červen - sv. Paulína Nolánského, biskupa
Narodil se 355 ve Francii, jeho otec byl vysokým úředníkem. Zdědil rozsáhlé
pozemky a také jeho ţena přinesla věnem velký majetek. Po přijetí křtu (r.
389) prodal pozemky a peníze rozdal chudým. R. 394 byl v Barceloně vysvěcen na kněze, v jihoitalské Campanii zaloţil a řídil řeholní společenství, r.
411 se stal biskupem. Byl jedním z největších křesťanských básníků své
doby. Zemřel roku 431.
sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
Oba ţili v Anglii, byli sťati, protoţe odmítli podepsat prohlášení o nerozlučitelnosti manţelství a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. V r.
1935 byli prohlášeni za svaté
24. červen - slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, jehoţ narození se v liturgii
slaví. Z Lukášova evangelia vyplývá, ţe Jan byl uţ před svým narozením
naplněn posvěcující milostí, a to tehdy, kdyţ přišla Maria k Alţbětě. Byl
povolán, aby svým kázáním o Boţím království a voláním po obrácení lidu
připravil příchod Jeţíše Krista. Jeţíš od něho přijal křest a jeho první učedníci přišli z okruhu Janových učedníků.
28. červen - památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Narodil se roku 130. Působil jako kněz v jiţní Galii. Stal se biskupem
v Lyonu. Přispěl k usmíření sporu o den slavení Velikonoc. Zemřel kolem
roku 200 pravděpodobně mučednickou smrtí.
29. červen - sv. Petra a Pavla, apoštolů
Petr pocházel z Betsaidy. Jmenoval se Šimon a jméno Kéfas (Petr - Skála)
dostal od Krista. Jeţíš mu svěřil vedení církve. Podle starého podání byl v
Římě v době císaře Nerona ukřiţován hlavou dolů. Pavel pronásledoval
křesťany, po svém obrácení u bran Damašku se z pronásledovatele stal
hlasatelem Kristova učení. Na svých apoštolských cestách zaloţil mnoho
křesťanských obcí ve východním Středomoří. Jako římský občan byl sťat
v Římě mečem. Rok úmrtí se udává mezi léty 64 - 67.
30. červen - výročí posvěcení katedrály v Olomouci
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SVĚTEC MÉHO SRDCE
SVATÁ TEREZIE OD JEŢÍŠE (Z ÁVILY)
1515 - 1582
Svobodna tak v srdci svém,
láskou naplněna celá,
Boha v něm jsem uzavřela stal se jeho zajatcem;
ţe ho ale vězním v něm,
cítím bolest zlou a vinu
touhou zemřít mřu a hynu.

Hleď, jaká je lásky síla,
ţivote, ó nech mne jít,
jen kdo zemře, můţe ţít.
Smrti, kéţ bych tvá uţ byla,
dopřej, abych utišila
svoji ţízeň ve tvém stínu:
touhou zemřít mřu a hynu.

Španělsko se stalo od druhé poloviny 16. století nejvýznamnější zemí barokního písemnictví na světě. I přesto,
ţe Terezii z Ávily známe především jako reformátorku
karmelitského řádu - r. 1562 zaloţila klášter bosých karmelitek /kongregace bosých řeholnic byla schválena papeţem r. 1580/ - či jako ţenu pevné víry a hlubokých mystických zkušeností, můţeme ji rovněţ právem zařadit mezi
vrcholné představitele španělské literatury /a literatury vůbec/. Všechna její známá díla, která napsala v klášteře, kam ve
svých devatenácti letech vstoupila, jsou napsána velice působivě a čtivě, s upřímností, lehkostí a jazykovou čistotou.
Její nejznámější dílo - Příbytky aneb Vnitřní hrad /v jiném překladu Hrad v nitru/ -inspirované hlubokou náboţenskou
zkušeností samotné autorky, je psáno formou osobních rad a zkušeností, které udílí svatá Terezie svým spolusestrám /ale
i kaţdému otevřenému čtenáři/ . Terezie z Ávily vyuţívá básnického jazyka plného metafor a neotřelých přirovnání a
předkládá nám lidskou duši jako hrad, který je rozdělen do sedmi příbytků, jeţ představují sedm stupňů vztahu člověka
k Bohu.Projitím všech těchto sedmi komnat, přičemţ se v kaţdé z nich objevuje spousta překáţek a vlastních nedokonalostí, které musí lidská duše na cestě k Bohu překonat, dochází ke splynutí duše se samotným Bohem - k tzv. duchovnímu sňatku.
Terezie psala i působivé básně, mnohé se staly velmi oblíbené, hlavně ty s vánoční tematikou. I v nich se nachází podobný námět jako v dílech prozaických - přiblíţení se lidské duše k nejvyšší lásce a dokonalosti - k samotnému Bohu.
Úvodní úryvek tohoto zamyšlení pochází z básně Pohnutkou k tomu, bych Tě milovala. Obě uvedené sloky i sloky další
končí stejným veršem - „touhou zemřít mřu a hynu“. Tato slova můţeme posuzovat z dvojího pohledu - buď jako touhu
po opravdové smrti, která je přechodem lidské duše z tohoto světa do „země zaslíbené“, či jako touhu po smrti hříchů,
lidské nedokonalosti a tělesnosti, slovy svatého apoštola Pavla jako touhu po smrti „starého člověka“ uţ na tomto světě.
Svatá Terezie ve své básni říká: „…jen kdo zemře, můţe ţít.“ Jen ten, kdo zemře svým hříchům, svému starému „já“,
můţe být blízko Bohu a ţít opravdový ţivot.
I přesto, ţe měla svatá Terezie za svého ţivota častá vidění a různé extatické proţitky, kterých se zprvu děsila, ale která
byla později prohlášena uznávanými teology za pravá, nepřestala se do konce svého ţivota povaţovat za nedokonalou.
Viděla svou nedostatečnost a nemoţnost absolutního sjednocení se s Bohem zde - na tomto světě: „ Svobodna tak v srdci
svém, láskou naplněna celá, Boha v něm jsem uzavřela, stal se jeho zajatcem, ţe ho ale vězním v něm, cítím bolest zlou
a vinu.“
Proto se stává ve svém ţivotě nevšedním příkladem náboţenské vroucnosti, věrnosti řeholi, kterou sama zaloţila a kterou chtěla co nejpřísněji a nejdokonaleji dodrţovat.
Přes vědomí lidské omezenosti a nedokonalosti touţila ve svém srdci po jediném, který můţe lidské srdce naplnit a s
kterým se můţe lidské srdce sjednotit:
„ …jenom jemu patřit chci,
nejdraţšímu milenci,
kéţ s ním brzy smrtí splynu:
touhou zemřít mřu a hynu.“ /Ze závěrečné sloky výše jmenované básně./

LŠ
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STARÉ MĚSTO POD SNĚŢNÍKEM leţí přibliţně 90
km severně od Olomouce v podhůří Kralického
Sněţníku. Je to nejsevernější farnost olomoucké arcidiecéze a náleţí k děkanátu Šumperk. Duchovní
správu zde má na starost P. ThLic. Mgr. Piotr Grzybek.
Ze Starého Města jsou spravovány dvě farnosti: Římskokatolická farnost Staré Město pod
Sněţníkem s okolními obcemi Chrastice, Hynčice
pod Sušinou, Stříbrnice, Kunčice, Nová Seninka,
Malé Vrbno, Velké Vrbno a Římskokatolická farnost
Branná s obcemi Ostruţná, Petříkov, Vikantice a
Šléglov. Na tomto území se nachází 11 kostelů a
kaplí.
Kostel sv. Anny ve Starém Městě
Podle zpráv z dějin města a okolí mělo Staré Město
jiţ roku 1350 kostel a faru. Město bylo zaloţeno v 2.
polovině 13. století horníky a původně se jmenovalo
Goldek, později (latinsky) Antiqua Goldek, aby se
rozeznávalo od mladšího Goldeku, kterým byla osada
zaloţená kolem hradu Kolštejna – nynější Branná.
Název Staré Město (Altstadt) vznikl teprve v 15.
století.
Roku 1618 vysvětil správce olomouckého biskupství
Arnošt Platejz ve Starém Městě katolický chrám sv.
Anny, postavený pravděpodobně na místě dřívějšího
kostela. Chrám dala postavit Eliška Petřvaldská z
Petřvaldu patrně na popud Jesuity P. Jana Schmidtlina, který od roku 1615 konal na Kolštejnském panství katolické misie. Od roku 1627 ustanoven trvale
duchovní správce.
Tento kostel je zasvěcen svaté Anně – matce blahoslavené Panny Marie, jak kaţdému návštěvníkovi
kostela ukazuje velký obraz za hlavním oltářem.
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Poutní slavnost se zde koná nejčastěji v neděli po
svátku sv. Anny nebo přímo v tento svátek, tj. 26.
července.
Nad hlavním oltářním obrazem sv. Anny na ozdobných obloucích spočívá zcela majestátně velká koruna nesoucí kříţ na zlaté lesklé báni.
Chrám sv. Anny v nynější podobě je vystavěn ve
slohu renesančně-barokním s některými prvky empírovými. Pozoruhodný je svým provedením i portál s
vchodem do sakristie z presbytáře a starobylé, ručně
kované ţelezné dveře tamtéţ.
Původní sloh chrámové lodi byl ovšem při přestavbě
ochozů na epištolní a evangelní straně porušen, pravděpodobně kvůli nedostatečné kapacitě.
Původní úzká, štíhlá okna v lodi byla však nahrazena
jinými, obdélnými, pro více venkovního světla v
přízemí i na ochozech. Z tohoto důvodu jsou i oba
boční oltáře poněkud sraţeny.
Tím více vyniká střed chrámové lodi svou výškou a
mohutností.
Velké zvony z hlavní věţe byly ve válečných letech
všechny odvezeny, podobně i cimbály od věţních
hodin zabaveny. Aţ v roce 2000 se do kostela sv.
Anny vrátily nové zvony. Dne 17. prosince 2000 byly
poţehnány olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem a instalovány do věţe. Zvon sv. Panna Maria
váţí 220 kg a zvon sv. Edit Stein váţí dokonce 345
kg.
Hlavní věţ kostela se vypíná do výše 48 m a je zakončena dvojramenným kříţem. Má osobitý ráz s
pozoruhodně řešenou konstrukcí a oválným otvorem
v dolní části pro zařízení na bití čtvrtí i celých hodin.
Původní hodinový stroj slouţící od roku 1907 byl
nahrazen novým.
Varhany jsou mistrným dílem firmy Rieger z Krnova.
Potřebují však téţ vyčistění mechanismu a případně
ladění.
Kostel stojí na vyvýšenině horní části města, od severu je lemován řadou staletých lip a téţ hradebních
zdí. Po obou stranách vstupní kryté brány stojí 2 kaple. „Hora Olivová“ a výjev „Trním korunování P.
Jeţíše“, kde jsou dějové postavy v nadţivotní velikosti. Ze strany jiţní sousedí kostel s posvátným polem hřbitova, ohrazeným pevnou kamennou zdí.
Městem se vine od severu na jih řeka Krupá. Nadmořská výška ve městě je 510–570 m. n. m. Ve znaku města je vedle medvěda, drţícího v přední tlapě
stříbrné kladivo, také postava horníka, který s ním
zápasí. V dávných dobách se zde získávaly ušlechtilé
kovy, ovšem pracně a v malém mnoţství v podzemní
těţbě. Svědčí o tom např. i název obce Stříbrnice.
Staré Město pod Kralickým Sněţníkem (nadm. výška
1422) leţí na jeho jihovýchodním úpatí, částečně je
chráněné před drsnými větry. Má prý zdravé, ale
dosti drsné horské podnebí.
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Kaple u turistické chaty Paprsek
Nová Seninka – Kostel Sv. Jana Křtitele

Kaple Panny Marie Bolestné v Kunčicích
Provádějí se četné opravy a celková rekonstrukce (pro dárce č. účtu: 213118432/0300 )

Kostel Sv. Trojice v Chrasticích
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Dvojici polských kněží, kteří začali působit
v šumperském děkanátu od září 2009, doplňuje
(nebo lépe časově předchází) kněz třetí, srostlý
s českým prostředím už od r. 1997.
V zapadlém městečku v horách, které ne neprávem nese název Staré Město, přebývá už pěknou
řádku let místoděkan P. Piotr Grzybek. Vždy
dobře naladěného, s rázným krokem i vystupováním, se svébytným smyslem pro humor a nepřehlédnutelnou kněžskou čepičkou na hlavě
si ho pamatuje nejeden šumperský farník. Jak by
taky ne, vždyť otec Piotr se do jejich paměti zapsal v době svého kaplanského působení právě
v Šumperku.
I přesto, ţe Vás mnozí znají, řekněte nám něco
o sobě. Odkud pocházíte, pár slov o Vaší rodině
a Vaší rodné zemi…
Narodil jsem se v Polsku, konkrétně v malém
městečku u Krakowa s názvem Olszyny (česky
Olšany). Mám ještě dva bratry. Mladší bráškové
se uţ oba oţenili. Mí rodiče stále ţijí, a mám
moţnost se s nimi vidět poměrně často. Někdy
přijedu já za nimi, jindy oni za mnou. Podle situace a času. V České republice jsem od r. 1997, kdy
jsem začal studovat teologii v Olomouci. Po
ukončení studia jsem působil jako jáhen
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v Zábřeze, po roce jako kaplan v Šumperku, no a
potom, uţ jako farář, jsem přesídlil do Starého
Města, kde jsem doposud.
Jaké důvody Vás vedly právě ke kněţství?
Nějaké konkrétní důvody asi neuvedu. Určitá,
blíţe nepopsatelná touha po kněţství v mém srdci
byla stále. A postupně zrála. Nějaký okamţitý
zásah či záţitek se neodehrál. Byl to pozvolný
přerod, který mě nakonec přivedl k rozhodnutí stát
se knězem.
Nejenţe působíte jako kněz „v cizině“, ale navíc na odlehlém místě, které mnozí vnímají
jako „konec světa“. Jak to cítíte Vy? Jste ve
Starém Městě spokojen?
Jestli je pro někoho v Starém Městě konec světa,
já odpovídám, ţe je tomu právě naopak. Je zde
jeho začátek. Sice je odsud všude daleko, coţ je
jedna z nevýhod, ale jsem tady rád. Obklopuje mě
krásná příroda, všude je klid, a přesto, ţe farníků
je málo, je na ně spoleh. Přál bych si, abych tady
mohl ještě pár let zůstat, alespoň neţ odej(poj)dou
mí psi (smích), které mám. Hned po svém příchodu do Starého Města jsem si pořídil Podhoranského čuvače, je to odrůda Tatranského čuvače
(přesně ten typ, kterého známe z filmu Bela a Sebastián). Jmenuje se Bača. A aby mu nebylo
smutno, přibyl k němu další pejsek- tento má pro
změnu značku „pouliční směs“ a dostal jméno
Kajtek. Pořídil jsem si je, aby mě hlídali, ale také
proto, aby na mě doma někdo čekal, kdyţ se odněkud vracím. Mí pejskové ţijí v dokonalé
symbióze ještě s dvěma kočkami. Jí spolu, spí
spolu, čistí si vzájemně uši a nepanuje mezi nimi
ţádná rivalita.
Před Vaším jménem se nově objevil titul. Jakou školu jste - uţ coby kněz - ještě vystudoval, a proč?
Ano, studoval jsem 4 roky teologii v Opole. Ze
Starého Města je tam stejně daleko jako do Olomouce. Titul ThLic. je takový mezistupeň mezi
magistrem a doktorem. Ještě mi zbývá odevzdat
disertační práci a bude vše u konce. O tituly mi
však nejde, na náhrobku budeme mít všichni stejný (B.P. – blahé pamětí). Ke studiu jsem se rozhodl proto, ţe jsem se chtěl něco dalšího dozvědět,
a taky proto, ţe je to určitá povinnost kaţdého
kněze – vzdělávat se. S tímto vzděláním bych
mohl učit na všech církevních vysokých školách
ve světě.
A jaké máte další zájmy? Máte na ně čas a
prostor k jejich rozvíjení?
K mým zájmům patří četba beletrie, mám rád
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hlavně dobrodruţné knihy. Rád lyţuji, hlavně na
běţkách, jezdím na kole, plavu. A jak je to
s časem? I přesto, ţe minulý rok byly krásné podmínky na běţky, ani jsem toho moc nevyuţil.
Šumperští farníci rádi vzpomínají na zájezd do
Polska, který jste zorganizoval, kdyţ jste tu byl
kaplanem. Nyní jsou v šumperském děkanátě
dokonce tři kněţí z Polska, neplánujete společně nějakou „jízdu po vlastech polských“?
Kdyby odjeli tři kněţí, kdo by slouţil mši? Asi by
to takto nešlo. A jak je to se zájezdy u nás? Určitě
bychom nenaplnili celý autobus, jsou zde lidé
spíše starší a nemocní. Proto se přidáváme
k zájezdům jiným, které organizuje třeba Ruda či
další farnosti.
V ţebříčku „NEJ“(nejoblíbenější, nejlepší, nejváţenější, nejpříkladnější) by se podle Vás
umístil kdo?
Nejoblíbenější světec: Asi můj patron Petr, fůru
věcí sice pokazil, ale nakonec se vrátil k Pánu,
protoţe ho měl rád.
Nejkrásnější země, kterou jste navštívil: Jednoznačně Ukrajina. Je zde nádherná příroda i lidé.
Nejoblíbenější jídlo: Já rád jím i vařím, a mám
rád vše, co má chuť. Nemohou to být čtyři různá
jídla, co chutnají stejně

Nejváţenější člověk, s kterým jste se setkal:
Zřejmě papeţ Jan Pavel II. Byl autoritou a zároveň ze setkání s ním člověk odcházel naplněný a
proměněný. Bylo to jiné setkání neţ s ostatními.
Nejlepší kniha: Nejraději a stále dokola čtu Švejka. Samozřejmě v češtině. Mám ho i ve svém autě
v MP3.
Nejpůsobivější citát z Bible: „Hospodin je můj
pastýř, nic nepostrádám…“
A co byste na závěr vzkázal čtenářům Tamtamu a především Vašim „staroměstským“ farníkům.
Kdosi řekl: „Smutná víra, ţádná víra“. S tím bych
se ztotoţnil a přidal pro ostatní, aby se netvářili
zasmušile, protoţe křesťanství je radostné a Pán
Bůh je stále s námi.
Jak rychle Otec Piotr přišel, tak rychle odešel.
Ale i přesto, že rozhovor proběhl v jemu vlastním, živějším tempu, sdělil jistě vše podstatné, co
by mohlo čtenáře našeho Tamtamu zajímat. A za
to nezbývá nic jiného, než poděkovat.
Lenka Špatná

Adopce na dálku aneb farnost Šumperk má chlapečka!
Jmenuje se Wondelson Thélusma, má šest roků a chodí do
předškolní třídy 7.B. Chlapec přesně podle představ a „parametrů“dětí z katecheze 7. – 9. třídy, které s myšlenkou adoptovat dítě z Haiti pro naši farnost přišly. Formuláře uvádějí i
další podrobnosti – rád si hraje, chtěl by být řidičem jako jeho
otec, rád doma pomáhá, je drobný a štíhlý, jeho matka je obchodnice a zřejmě se o něj a další děti stará jen ona.
Náš Wondelson je prostřední ze tří sourozenců. Jeho sestra
Kathiana má 9 let a bratr Blandino 3 roky. Rodina vlastní dům
i nevelký pozemek a pěstuje rýţi a fazoli. Kdyby někdo chtěl
zapátrat na mapě, odkud ţe chlapec vlastně přesně pochází,
nechť si zadá tuto adresu: Carrefour Bassin 78, Gonaives.
Na fotce, kterou nám z Charity Olomouc poslali, se Wondelson
moc neusmívá. Třeba ho i jeho rodinu potěší či rozveselí nějaký
pěkný dopis či pohled, který mu můţe kdokoliv napsat. Charita
zajistí i překlad do rodného jazyka. Sice mu je zatím bude muset někdo přečíst, ale zanedlouho, aţ bude chodit do základní
školy, která mu právě z peněz vybraných na benefiční akci bude
hrazena, bude si moct naše psaní přečíst sám.
Ještě jednou moc děkuji všem, kteří se do akce zapojili jako
organizátoři nebo jako účinkující. Rovněţ děkujeme otci Slávkovi za krásné fotky, které stejně jako o Vánocích a Velikonocích, kdyţ děti hrály divadlo, všem účinkujícím zdarma věnoval.
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POUŤ DO TURÍNA A LA SALETTE –
pohled první

Naše pouť začala v pátek
odpoledne
v
kostele
v Šumperku mší svatou za
poutníky. Přijali jsme poţehnání otce Sulowského na
cestu,
rozloučili
se
s ostatními farníky a zbytky
našich rodin a vyjeli do světa…
V sobotu
v ranních
hodinách jsme přijeli do Milána, prošli se městem, navštívili jednu z nejstarších
církevních památek v Miláně
- baziliku svatého Ambroţe,
patrona města, dále hrad Castello Sforzesco a potom uţ
naše
kroky
směřovaly
k nepochybně nejimpozantnější historické památce Milánské katedrále. Je to jedna z nejznámějších a největších ukázek gotické architektury na světě. Protoţe uvnitř katedrály právě probíhala mše svatá, vyjeli jsme na střechu a obdivovali úchvatné umění stavitelů, kteří do posledního detailu zpracovali sochy a celou výzdobu. Nejvyšším bodem je socha Panny Marie z 18. století, symbol Milána, kterou jsme si prohlédli právě ze střechy. Odsud
jsme také obdivovali město shora. Byl to úchvatný pohled umocněný výhledem přes stovky věţí a věţiček. Po sestupu z výšek na pevnou zem jsme se vydali na prohlídku světoznámé operní scény La Scala. Zde vystupovaly a
stále vystupují největší hvězdy z celého světa. Procházet se touto historickou budovou uprostřed obrazů a soch, ze
kterých se na nás dívali světoznámí umělci, byl také zajímavý záţitek.
Odpoledne jsme se vrátili do katedrály a naši kněţí (měli jsme s sebou čtyři kněze a jednoho bohoslovce)
zde společně slouţili mši svatou v kapli pod zemí blízko hrobu svatého Karla Boromejského. Po mši jsme se rozloučili s katedrálou a odjeli do nedalekého Mesero,
kde jsme se zastavili v kostele, do kterého chodívala
Jana Beretta Molla. Tuto italskou lékařku a matku čtyř
dětí svatořečil v Římě papeţ Jan Pavel II. v květnu
roku 2004. Stalo se tak 42 let poté, co obětovala svůj
ţivot za ţivot svého dítěte. Zajímavé a neobvyklé je
na tom také to, ţe se svatořečení zúčastnil i její manţel
(ve svých 92 letech) a její čtyři děti. Poté jsme se ještě
zastavili na místním hřbitově, kde je pohřbena
v rodinné hrobce.
Po modlitbě u hrobu Jany Beretty Molla
jsme odjeli do Turína, kde jsme se ubytovali a naprosto vyčerpaní po předchozí noci strávené v autobuse
usnuli spánkem spravedlivých. Ovšem spánkem také
velmi krátkým, protoţe v 6 hodin ráno uţ jsme se sešli
před hotelem a vyrazili na asi hodinovou procházku
ranním Turínem - na prohlídku Turínského plátna,
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hlavního cíle naší pouti. Nedělní ráno ve vylidněném Turíně bylo úţasným záţitkem, kdy jsme v naprostém tichu
došli aţ na místo. Neodradila nás ani dlouhá řada dalších zájemců o prohlídku.
Turínské plátno bylo vystaveno v katedrále zasvěcené sv. Janu Křtiteli a to poprvé od roku 2000 a pouze na dobu 6-ti týdnů. Předpokládaný počet návštěvníků činil asi dva miliony. Mezi jinými se zde
zastavil na své cestě také papeţ Benedikt XVI. Plátno, dlouhé 4,3 metru a široké jeden metr, ukazuje
otisk těla muţe – Kristova těla. Najednou jsme stáli
před svědkem zmrtvýchvstání… Jak úţasný okamţik! Na plátno bylo povoleno dívat se pouze pár
minut. Pak ještě chvilka ztišení před vystavenou
Nejsvětější svátostí v boční kapli a následoval návrat
do hotelu. (Obdiv patří otci Slávkovi, ţe všechny
své ovečky nejenţe dostal do městského autobusu,
ale uhlídal i jejich správný výstup, takţe se nikdo
neztratil – pravděpodobně proto, ţe si to jiţ nacvičil
v Miláně při návratu k autobusu – tenkrát volil cestu
metrem, coţ bylo ještě náročnější). Po trošku pozdní snídani jsme se vydali do Valdocca. Zaloţil je a působil zde
svatý Jan Bosco. Prošli jsme neskutečně krásný kostel a muzeum. Jan Bosco se věnoval výlučně výchově nejzanedbanějších hochů v Turině, nedal se ničím odradit, získával
příznivce pro své dílo a ve druhé polovině 19 století vybudoval velkolepý ústav se školou a výukou řemesel, tehdy
ojedinělý svého druhu. V roce 1874 byla papeţem Piem IX.
schválena kongregace salesiánů dona Bosca. Svatý Jan
Bosco zemřel 31. ledna 1888 v Turině, zde je také pochován
v salesiánském kostele. Svatořečen byl 1. dubna 1934. Salesiánské dílo se rozšířilo po celém světě. Celým salesiánským
komplexem nás doprovázel mladý bohoslovec z Brna, který
je v Turině na studijním pobytu. Po mši svaté, slouţené
v původní kapli a také po nezbytném focení před sochou
dona Bosca jsme opustili Turin a odjeli směr La Salette
v jiţní Francii. Přijeli jsme na večeři, po ní se ubytovali a
domluvili ranní východ slunce na nejvyšším kopci nad poutním místě La Salette – na Gargasu. Vstávání ráno v 5.30
hodin bylo sice kruté, výstup na Gargas byl opravdu náročný, ale skutečně to stálo zato. Cesta vzhůru nebyla snadná, travnatý chodník střídalo bláto a sníh, přesto se nám povedlo tuto horu pokořit a sluníčko při jeho vstávání uvítat. Ani nevadilo, ţe sluníčko sice vyšlo, (jak taky jinak), ale zůstalo naším očím skryto za mraky. Před námi se
rozprostírala nádherná scenerie Savojských Alp, celé poutní místo je doslova ověnčené ostrými vrcholy alpského
pohoří. Nikdo z nás nelitoval námahy, kterou
jsme museli vynaloţit na to, abychom tuto nádheru viděli. Někteří jedinci dokonce totéţ absolvovali i druhý den…. Dva dny na La Salette byly
plné pohody, rozjímání, turistických vycházek po
okolí, modliteb, samozřejmě nesměla chybět mše
svatá. Večerní průvod se svíčkami se konal
v kostele – venku příliš pršelo. Přesto byl působivý.
Ve středu večer jsme se naposled sešli „U Schumanna“ (místo pod zemí, kde je jakási učebna či
společenská místnost pro takové setkání jak stvořená), abychom si připomněli celou pouť díky
fotkám otce Slávka, a také zlikvidovali všechny
„zbytky“, coţ bylo velmi příjemné. Ráno po
snídani jsme se naposledy loučili s La Salette. Je
to jedno z nejkrásnějších poutních míst a kaţdý
z nás si jistě přál ještě se sem někdy vrátit.
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Poslední místo naší pouti byl Ars, městečko severně
od La Salette nedaleko Lyonu. Působil zde Jan Maria Vianney. Byl to prostý vesnický farář, kterého jeho nadřízení
povaţovali za dobráka, měl potíţe sloţit zkoušky nezbytné
k vysvěcení, a proto byl poslán působit do Arsu, malé zapadlé vesničky plné nevěrců, aby nijak neškodil a nepohoršoval. Během deseti let svého působení se stal jedním
z nejvyhledávanějších kněţí Francie. Jeho ţivot byl velmi
prostý – obětoval ho svému povolání. Neúnavně daroval své
fyzické, morální a duchovní síly tak, aby se kaţdý člověk,
který se s ním setkal, vydal na cestu svatosti. V roce 1925
byl Piem XI. svatořečený. Ars je malebné malé městečko,
jehoţ jedinou dominantou je právě kostel, dnes přestavěný a
velmi krásný. V podzemí je další chrám, který byl vybudován pro velká církevní shromáţdění. Toto poutní místo navštívil i papeţ Jan Pavel II., který při pouti do Ars kolem
sebe shromáţdil 6 000 kněţí a 15 000 poutníků. Farář Arský, jak je často Jan Vianney nazýván, byl velkým ctitelem svaté Filomény. Po večerní mši, která byla slouţena u oltáře s ostatky svatého Jana Vianneye, jsme se s Arsem
rozloučili a rozjeli se směrem domů.
Byla to cesta dlouhá a náročná, přesto jsme ji ve zdraví zvládli a dojeli v pátek večer právě včas, abychom
ještě stihli večerní mši svatou s májovou poboţností opět doma – v Šumperku.
Nevím, co dodat, snad jen, ţe velký dík patří otci Slawomirowi za to, ţe pouť zorganizoval a po celou
dobu se o nás – své ovečky – vzorně staral. Myslím, ţe jsme se všichni vrátili velmi spokojení a musím konstatovat, ţe se jednalo opravdu o pouť, ne pouze o nějaký zájezd. Naučili jsme se správně modlit breviář, zopakovali
jsme si pořádně růţence, litanie, písně…
A na závěr jedna myšlenka faráře Arského, která mě oslovila:

Naším největším kříţem je strach z kříţů. Nemáme odvahu nést svůj kříţ. A to je špatné, protoţe kříţ nese nás a utéct před kříţem nelze…
Helena Večeřová

POUŤ DO TURINA A LA SALETTE –
pohled druhý
Předesílám, ţe nejsem ten druh poutníka, který zvládá několik
poutí ročně, má v malíčku všechny svaté a světice včetně jejich svátků v liturgickém kalendáři a na všech důleţitých
poutních místech byl jiţ několikrát. Snad i proto jsem nastupovala do autobusu se směsicí očekávání i obav, jak to všechno zvládnu.
Den první – Miláno. Nádherná katedrála, před níţ stojí člověk
v úţasu a nevěří, ţe tu krásu vytvořily lidské ruce. A onen úţas
se znásobí ve chvíli, kdy se procházím po střeše tohoto chrámu
a všechny ty desítky či stovky věţiček si prohlíţím zblízka. A
sluníčko jako by chtělo přidat ještě svůj díl k té dokonalosti,
svítí a svítí, aby byl bílý chrám ještě bělejší a zářivější. O to
větší zklamání pak ale cítím uvnitř chrámu. Přestoţe vitráţe
v oknech jsou úţasné, celkový prostor je tmavý a chladný. Ač
se snaţím sebevíc, Boţí blízkost tu necítím. To na střeše jsem
Mu byla mnohem blíţ .
Druhé zastavení – vesnička Mesero, kde působila světice Jana
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Beretta Molla. O této ţeně jsem se více dověděla teprve na této cestě, ale je mi velice blízká a snad i proto
se cítím v prostém venkovském kostele jako doma a modlitba růţence jde přímo ze srdce.
Den druhý – Turín. Je šest hodin ráno a my mlčky kráčíme spícím Turínem. Uţ brzy mám na vlastní oči
spatřit Turínské plátno – jaké to bude? Přicházíme na místo, autobusy přiváţejí další a další poutníky,
všichni se poslušně zařazují do dlouhé fronty, jejíţ konec – či vlastně začátek - se ztrácí v nedohlednu.
Všude kolem italské či jiné cizojazyčné štěbetání. Konečně přicházíme do prostoru, kde je nám nejprve
Turínské plátno promítnuto, a pak uţ stojím v chrámu, kde je plátno vystaveno. Stojím a dívám se a v tuto
chvíli vůbec neřeším, zda je tento svědek Kristova utrpení pravý nebo ne. Není to důleţité. Jen se dívám a
pak, na kratičký okamţik, je Jeţíš velice blízko. Ale to uţ musíme uvolnit místo dalším, vycházím ven a
kouzlo oné chvíle se rychle vytrácí. Ale díky i
za tento nepatrný paprsek.
Následná prohlídka salesiánského centra, které
začal budovat Don Bosco, přináší další dojmy.
Je to opravdu velkolepé dílo, a to jak svým významem, tak svou velikostí a krásou. Ale teď uţ
vzhůru do hor, čeká nás La Salette.
Je to místo, na které se těším nejvíc, protoţe uţ
je trošičku znám a vím, co můţe nabídnout. Ale
tentokrát je k nám příroda skoupá, krásu okolních hor si ţárlivě střeţí a jen na kratičké okamţiky nám dovoluje zahlédnout alespoň část
svého pokladu. To kdyţ se zvednou mraky,
rozfouká mlha a na chvíli přestane pršet. Ale i
tyto střípky stojí za to, a tak v úţasu hledím do
horských údolí nebo na strmé skalní stěny, ještě
zasypané sněhem. A jakoby příroda chtěla odčinit vrtochy počasí, přidá navíc ještě stráně plné narcisů a
petrklíčů a tu a tam pohozené trsy neuvěřitelně krásných rozkvetlých skalniček.
Otec Slávek se snaţí, abychom alespoň po duchovní stránce nestrádali, ale přiznám se, ţe po dvou hodinách strávených v chladném
kostele, kdy zima zalézá do kostí, ruce i nohy pomalu tuhnou a uţ
nemůţu pro bolest v zádech klečet ani sedět, sebeduchovnější slova
moc nevnímám. Kdyţ padne návrh, abychom se šli pomodlit růţenec ven k soše P. Marie právě ve chvíli, kdy začíná slabě pršet, podezřívám otce Slávka, ţe zkouší, kolik vydrţíme. Sice optimisticky
tvrdí, ţe neprší a pršet nebude, ale rozevřené deštníky jsou výmluvnější . Ale P. Maria jako kaţdá správná maminka má starost o
naše zdraví, a proto déšť po chvíli ustává a
pan děkan má bod k dobru.
Den poslední – Ars. Pro mě zastavení zásadní a důleţité. Jan Vianey – farář arský –
není jen strohý asketa, jak jsem si dosud
myslela, ale dobro a laskavost vyzařující
člověk, jehoţ sochu bych nejraději pohladila, tak krásně je tu zobrazený. Díky za toto
poznání.
Cesta domů je únavná, ale v duši je neuvěřitelně klidno a snad i trochu rozsvíceno.
Kéţ by to alespoň chvíli vydrţelo. Díky
všem spolupoutníkům, kněţím a hlavně
díky Bohu, který nás tak úţasně provázel.
Jana Suchomelová
Tam&Tam - Číslo 4, Ročník 1, Červen 2010
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POUŤ DO TURINA A LA SALETTE –
pohled třetí
ARSKÉ ZASTAVENÍ
V zapadlém koutě Francie, městečku, které ve své historii nestálo nikdy za výraznou zmínku (r. 1800 nebyl Ars se svými 230
obyvateli ani zanesen do mapy), jsme mohli strávit devět hodin
naší společné pouti. I přesto, ţe otázka, která v okamţiku našeho příjezdu visela na rtech všech poutníků, zněla: „Co tady
budeme tak dlouho dělat?“, návštěva Arsu učinila poţehnanou a
nezapomenutelnou tečku za celým naším putováním a naplnila
nejedno vnímavé srdce.
Jan Maria Vianney, který byl právě do tohohle městečka poslán
církevní vrchností ve dvacátých letech 19. století - s pro něj jistě
bolestnou připomínkou, ţe zde snad nic nepokazí - se stal naším
průvodcem po všech zákoutích Arsu. Jeho stopy jsme našli
v domku, kde ve své době přebýval, a hlavně se zde usilovně
modlil, okouzlil nás svým dojemným úsměvem, kterým nás
uvítala jeho socha na prostranství před muzeem, přivedl nás i do kaple Boţského srdce, kde jsme do zdejší knihy
napsali jména všech kněţí, kteří nás provázeli či provázejí
(či budou provázet)naším ţivotem, s příslibem, ţe se za
ně budou zde přítomné řádové sestry modlit. Neopouštěl
nás svým odkazem ani v nedaleké bazilice, ve které se
nachází jeho hrob.
Nejen celá bazilika, ale i všechna její zákoutí a kaple působily odkazem tohoto světce. Nejprve nás přitáhla Nejsvětější Svátostí, kterou jsme mohli adorovat, a stejně jako
svatý Jan se obracet k Bohu s našimi prosbami. Tichostí a
pokorou nás naplnilo místo před samotným hrobem světce.
Poté jsme mohli kostel navštívit ještě přede mší svatou,
kdy za zpěvu nešpor řádovými sestrami se mohlo naše
srdce nasytit nepopsatelnou hloubkou zpívaného Boţího
Slova. Zvláštní moc měla, alespoň pro mě, kaple s Boţím
hrobem a Boţským srdcem spojená se zpovědnicí. Zde si
mohl kaţdý uvědomit, ţe aby mohl vnímat tajemství Boţského Srdce, musí své hříchy odloţit společně s Jeţíšem
do hrobu a vyznat je ve svátosti smíření. Všechny poutníky však nejvíce oslovila mše svatá konaná před hrobem
Jana Vianneye, kterou slouţili naši čtyři kněţí,
kteří s námi putovali. Zde jsme si mohli ještě
více uvědomit odkaz tohoto světce, zvlášť vhodný pro naši dobu. Ne mocí, postavením, planými
slovy, ale hlubokou oddaností Bohu a věrností
tomu, k čemu jsme nasměrovali naše cesty, má
být veden ten pravý ţivot.
Jan Maria Vianney svou cestu nasměrovanou a
jasnou měl. Věřil, ţe být knězem je víc, neţ
ovládat krásná slova a být vzdělaným či oblíbeným. Sám říká: „Kdo je kněz? Člověk, který stojí
na místě Boha, člověk, kterému byly svěřeny
všechny Boţí pravomoci. Kněz je opravdu něco
mimořádného!“
I my máme moţnost být tím, čím nás chce mít
Bůh, budeme-li si za tím neochvějně stát. A máme k tomu i úţasného přímluvce v nebi, na kterého se můţeme jistě s důvěrou obracet.
Zastavení arské bylo na naší pouti zastavením posledním. Věříme však všichni, ţe ne poslední poutí naší farnosti
.
Lenka Špatná
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ZÁŢITKOVÁ SOBOTA PRO MAMKU S DCEROU
Akce se uskuteční,jak bylo inzerováno,v sobotu
5. června od 9.30 do 17.00 na farním středisku.
Chystáme různorodé aktivity zaměřené na vztah
maminky s dcerou. V rámci akce se můţeme těšit
na setkání s paní Pinkerovou, které je určeno široké veřejnosti. Uskuteční se ve 14.00 hod. na
farním středisku. Na celodenní akci je nutné se
předem přihlásit. Příspěvek na akci - 80 Kč pro
mamku, 40 pro dceru (na lektory, materiál, občerstvení).
DĚTSKÁ OPERA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Dětská opera O dvanácti Měsíčkách z pera
známé dvojice Uhlíř-Svěrák nás upoutala natolik,
ţe se s ní pokusíme oslovit i (věříme, ţe shovívavé)účastníky tradiční farní pouti. Prosíme proto
o spolupráci především děti naší farnosti, které
potřebujeme do role „sboru“. Není to nic náročného, ba naopak, věříme, ţe vtipné a milé podání
této pohádky všem sboristům, společně s rčením,
ţe „není malých rolí“, vynahradí, ţe nebudou hrát
třeba Marušku či další větší role. Další společná
zkouška se uskuteční ve čtvrtek 10. 6. v 15. 30
hod. Jestliţe se této zkoušky nemůţete zúčastnit, i
přesto, ţe o pohádku máte zájem, termíny dalších
zkoušek Vám rádi sdělíme (tel. 731 402 395).
TRADIČNÍ PUNČOVÝ VEČÍREK PRO ŢENY – 11.
června v 19.00 hod
I letos se uskuteční tradiční punčový večírek pro
ţeny naší farnosti. Program bude stejný jako vţdy
– společné vaření punče a vzájemné povídání
u přinesených dobrůtek a vţdy lahodného punče.
Pro ty, co ještě váhají – punč je dobrý i v počátku
léta a společenství ţen má své osobité kouzlo.
Zveme samozřejmě i přespolní dámy z celého našeho děkanátu .

PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY
PRO DĚTI
SRDEČNĚ ZVEME PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI
PRVNÍHO STUPNĚ NA SPOLEČNÉ PROŢITÍ
PRÁZDNINOVÉHO TÝDNE OD 19. DO 23.
ČERVENCE 2010
A
DĚTI DRUHÉHO STUPNĚ NA SPOLEČNÉ PROŢITÍ PRÁZDNINOVÉHO TÝDNE OD 26. DO 30.
ČERVENCE 2010
ZAČÁTEK PROGRAMU V JEDNOTLIVÉ DNY:
8.30UKONČENÍ PROGRAMU: 16.00 (V PŘÍPADĚ
VÝLETU PO DOMLUVĚ)
KDE BUDOU AKTIVITY PROBÍHAT: FARNÍ
STŘEDISKO ŠUMPERK, KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 4
+ DALŠÍ OBJEKTY VÝLETŮ
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 500 Kč/ DÍTĚ A TÝDEN. CENA ZAHRNUJE: PŘÍSPĚVEK NA CELODENNÍ PROGRAM, PROVOZNÍ NÁKLADY,
PŘÍPADNÉ VSTUPNÉ, OBĚD, PITÍ, PŘÍSPĚVEK
NA LEKTORY A JINÉ VÝDAJE.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO KONCE ČERVNA
BUĎ TELEFONICKY NA Č. 731 402 395 NEBO
MAILEM - cprsumeprk@seznam.cz ČI PŘÍMO U
LENKY ŚPATNÉ
ÚHRADA CELOTÝDENNÍHO PROGRAMU BUĎ
OSOBNĚ NEBO BANKOVNÍM PŘEVODEM NA
ÚČET 226773006/0300; V SYMBOL – RODNÉ
ČÍSLO DÍTĚTE.

Důležitá informace pro všechny děti a rodiče!
25. 6. 2010 při mši svaté v 18.00 hod. v Šumperku
poděkujeme Pánu Bohu za celý školní rok!
Dětí obdrží vysvědčení z náboženství!
Budeme vyprošovat pro všechny krásné a požehnané prázdniny!

Nezapomeňte! Přijďte všichni!
Tam&Tam - Číslo 4, Ročník 1, Červen 2010
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Sbírka na Haiti skončila
Sbírka na pomoc zemětřesením postiţenému Haiti, kterou organizovala Charita Šumperk, byla ukončena
posledním dubnovým dnem. Na 6 místech bylo do zapečetěných pokladniček a na sběrací listiny vybráno
11864 Kč. Vybrané finanční prostředky budou pouţity na sekundární pomoc, zejména na budování infrastruktury. Charita Šumperk kromě výtěţku z ukončené sbírky přispěla na pomoc Haiti částkou 25 tis. Kč
z Tříkrálové sbírky v lednu 2010. Charita Šumperk zajišťuje mimo humanitární pomoci také domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou sluţbu, provozuje půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a
poskytuje sociální poradenství na Ţerotínově 12 v Šumperku. Více o jednotlivých projektech naleznete na
www.sumperk.charita.cz a v některém z příštích čísel děkanátního časopisu.

Charita poděkovala svým příznivcům
Jak se stalo jiţ tradicí, uskutečnila se koncem
května charitní pouť „ke Kostelíčku.“ Počasí
ukázalo téměř všechny své tváře asi 80 účastníkům.
Poutníci se sešli dle svého gusta, místa bydliště a
moţností 22. 5. 2010 v 10 h ke společnému slavení poutní mše svaté. Slouţil ji P. Sławomir
Sułowski, který se v kázání zamýšlel nad důleţitostí víry a lásky. Vzpomenul také sv. Alberta a
jeho myšlenky.
Po mši svaté byla příleţitost k osobním setkáním,
která doprovázel bohatý program. O náplň času
před obědem se postarali bludovští skauti a studenti Teologického konviktu v Olomouci. Nechyběla
projíţďka na koních a výstup na rozhlednu Háj.
S financováním doprovodných aktivit nám letos
vypomohlo Město Šumperk.
Komu po náročném programu vyhládlo, mohl
doplnit síly připraveným občerstvením.
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Závěrem mohu konstatovat, ţe se akce, která
byla poděkováním nejen tříkrálovým koledníkům, ale také všem příznivcům charity, vydařila
a těšíme se na další podobná setkání.
za Charitu Šumperk Marie Vychopeňová
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Na celý týden jsme se mohli ocitnout na jedné
lodi s 30 muži – 27 studenty Teologického
konviktu v Olomouci a třemi jejich představenými. Loď vyplula a zavezla nás někam, kde
jen málokdo z nás někdy byl. Asi nikdo z nás
neviděl pohromadě tolik budoucích (dá li Pán)
kněží, kteří se otevřeli proudu Boží lásky a
rozhodli se ho zprostředkovat i lidem u nás
v Šumperku. Už jenom vidět je pohromadě, znamenalo setkat se s něčím výjimečným, co hned tak člověk nevidí. Znásobeno a podtrženo zajímavými programy a úspěšnými vstupy do škol způsobili takovou
malou revoluci v myšlení mnohých z nás, a doufejme, že i v myslích dalších, třeba i nevěřících, za kterými na své „plavbě“ rovněž dopluli. Jak tuhle akci viděl jeden z představených samotných studentů,
o.Jan Linhart,spirituál teologického konviktu, přinášíme v následujícím rozhovoru.
Už od neděle naše farnost žije návštěvou studentů
Teologického konviktu v Olomouci. Je čtvrtek, a více
než polovina Vašeho bohatého programu je už za
V(n)ámi. Jak byste několika větami zhodnotil dosavadní průběh?
Jsme zatím velice spokojeni. Jádrem naší činnosti jsou
především návštěvy škol. Máme tu moţnost se svými
vstupy navštívit studenty místního gymnázia, zdravotní školy, průmyslovky a 5. ZŠ. Děkujeme všem těmto
školám za vstřícnost, především na Střední zdravotní
škole v Šumperku byla úţasná spolupráce i přijetí,
s dobrými ohlasy přicházejí naši studenti i
z průmyslové školy a z gymnázia, základní škola nás
teprve čeká v pátek. Na tato setkání ve školách navazují odpolední programy v přilehlém parku u Vily
Doris, kde rovněţ zaznamenáváme stoupající návštěvnost ze stran veřejnosti.
Zajímalo by mě, jaká je náplň návštěvy Vašich studentů
ve školách a jaká je zatím
odezva šumperských - většinou ateisticky laděných škol
- na „vpád“ tak něčeho výjimečného a nepochopitelného, jako je budoucí kněz?
Naši studenti vytvořili pět
skupinek po pěti nebo po šesti
členech a kaţdá z nich si připravila svůj program. Někteří
učitelé byli natolik vstřícní, ţe nám nabídli dvouhodinovky, na 5. ZŠ máme zase slíbeno, ţe ţáky ve třídě
rozdělí na dvě části. S menším počtem ţáků se bude
jistě lépe pracovat. Na začátku programu se naši studenti ţákům představí, nabídnou jim vstupní anketu o
znalostech křesťanství nebo zahrají nějakou scénku,
např. ze ţivota Maxmiliána Kolbeho. Pak je prostor
pro jejich osobní svědectví, jak vůbec k víře či touze
stát se knězem přišli. A na závěr následují případné
dotazy samotných studentů. Ve většině případů je
odezva od škol velmi pozitivní, dá se říct, ţe v 80 –
90% tříd byli studenti navštívených škol velmi aktiv-
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ní, vstřícní, zajímali se a naše studenty přijali. Ve
srovnání se školami v jiných městech, které jsme navštívili při minulých akcích tohoto typu, je to obdobná
zkušenost. Spíše výjimečné (ale ne neobvyklé) jsou
pasivní či konfrontační postoje.
Do Šumperka přijelo dvacet sedm mladých studentů.
Jsou to všichni, kteří navštěvují konvikt, nebo někteří zůstali „doma“?
Jezdíme vţdy všichni, aţ na případy, kdy někdo onemocní. Letos tomu tak není. Jsme v stoprocentní sestavě.
Kdybychom nechali promluvit čísla statistiky, jaká je
pravděpodobnost, že dokončí školu všech dvacet
sedm kluků?
Nemohu to vyjádřit úplně přesně, ale situace je většinou taková, ţe školu nedokončí tak jedna čtvrtina
aţ jedna třetina studentů.
Buďto se oţení či odejdou
do řádu, nějaké komunity,
přeruší studium a podobně.
Letos se do konviktu přihlásil z celé olomoucké
arcidiecéze zatím jeden
adept. Co si myslíte, že
způsobilo tak malý zájem
o kněžství, a jak by měli
být mladí muži správně
motivováni ke kněžství,
jde li to vůbec nějak?
Ano, je to tak. Rýsuje se zatím za celou Moravu (tj. 3
diecéze) 6 – 7 kandidátů. Za Olomouc jen jeden.
Vţdy to byl tak dvojnásobek uchazečů z Čech. Teď je
situace spíše opačná, z Čech to bude 10 – 12 chlapců.
Vysvětlení dle mého je takové, ţe tradiční prostředí na
Moravě uţ nestačí k formaci a motivaci ke kněţství.
Největším motivací ke kněţství se spíše stává osobnost kněze či úspěšné duchovní akce pro muţe, které
jsou dobře organizované právě v Praze. Za vším je
rovněţ Boţí tajemství, protoţe někdy povolává ke
kněţství zcela nečekaně a překvapivě - bráno lidským
rozumem.
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Co Vás, coby představeného, zatím v Šumperku nejvíce oslovilo, a co naopak?
Nejprve, co mě neoslovilo! Počasí! V sobotu jsme
ještě s jedním studentem přijeli do Šumperka na kole.
Byla nepřestavitelná zima, a
počasí není kdovíjaké ani nyní.
A co mě oslovilo? Vaše farnost
jako taková –
ţivá,
pestrá,
hodně
aktivit
farního
společenství. A takové
farní středisko,
jaké máte, Vám
můţe
kdejaká
farnost závidět.
Je vidět, ţe zde
sklízíte
úrodu
zasetou
v předchozích
letech – a tak
máte na co navazovat.
Vraťme se zpět k akci Na jedné lodi. Jak dlouho
týdenní pobyty budoucích bohoslovců v různých
farnostech organizujete, a jaké si myslíte, že jsou
plody tohoto snažení?
Akci podobného typu zorganizovali poprvé představení pro své studenty konviktu v Litoměřicích,
v posledním roce před jeho přestěhováním do Olomouce. Vyslali takto své chlapce do Mostu. Na Moravě to děláme uţ osmým rokem. Plody jsou ohromné
především pro naše kluky. Učí se tak ţít nejen pro
církevní společenství, ale i pro lidi mimo kostel, a
snaţí se svědčit o Kristu i hledajícím a nevěřícím.
V neposlední řadě jde také o povzbuzení farníků, jejichţ město navštívíme.
Osobně si myslím, že je to veliká síla, vidět tolik mladých mužů, kteří nabízejí s otevřeností a pokorou
světu svá srdce - s touhou nabídnout v nich samotného Boha. Jak vnímají tyto „misie“ samotní studenti? Převládá zápal, který z nich vyzařuje, nebo spíše
obavy a strach ze střetu s mnohdy tvrdou realitou
konzumnosti a ateismu?
Zpočátku bylo samozřejmě cítit napětí, především
před vstupem do škol. Ale hned v pondělí jsme šli do
zdravotní školy, kde byla skvělá atmosféra, takţe je to
povzbudilo. Realita je lepší neţ jejich představy.
Mnozí z nich jsou uţ zralé osobnosti, letos je mezi
nimi mnoho třicátníků, 1/3 vysokoškoláků. Takţe i
proto to můţe být pro některé jednodušší.
Na závěr ještě jedna otázka. Vysvětlete těm, co tápou,
co to vlastně konvikt je?
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Teologický konvikt je zařízením České biskupské
konference. Připravují se zde studenti ze všech diecézí
České republiky po dobu jednoho školního roku k
přijetí do kněţského semináře a ke studiu na teologické fakultě. Těţiště přípravy
tak spočívá v
lidské, intelektuální a duchovní formaci.
Arcidiecéze
Olomouc,
diecéze Brno a
Ostrava-Opava
připravují své
kandidáty pro
vstup do kněţského semináře
v
Olomouci.
Arcidiecéze
Praha, diecéze
České Budějovice,
Hradec
Králové, Litoměřice a Plzeň
připravují v konviktu své studenty pro vstup do kněţského semináře v Praze.
Nejen za sebe, ale za celou farnost moc děkujeme, že
jste mezi námi. Především za kluky samotné, ale i za
celý úžasný a bohatý doprovodný program. Těšíme se
na další setkání.
Po dopsání tohoto rozhovoru si nemohu neodpustit
ještě doušku. Ve čtvrtek večer navštívili čtyři studenti
konviktu i naši katechezi 7. – 9- třídy (14 dětí). Kromě jednoho to byli ti „ostřílení třicátníci“, o kterých
byla řeč v rozhovoru. Jejich svědectví byla tak různorodá, až si člověk řekne, že Bůh má opravdu smysl
pro humor. Bývalý policista, učitel vystudovaný na
elektrotechnice, ateistické zázemí, rozvod, hledání
cesty k Bohu ve vztahu s věřící dívkou, náhodně položená Bible - to vše svědčí o tom, že Bůh si nás vede
nečekanými cestami. V jejich případě to nebyla ani
osobnost kněze, ani společenství, ani přespříliš tradiční prostředí, které je ovlivnilo, ale nevyzpytatelnost Božího záměru, živé Boží sovo a Jeho tajemné
doteky, které sami na sobě ucítili, a které se vydali
naplnit v kněžství. Poslední slova, která řekl jeden
z nich našim dětem, zněla: “Modlete se za nás.“
Myslím si, že by to mohla být výzva pro nás pro
všechny, modlit se každý den za kněze. Za ty minulé,
současné i budoucí. I za ty, kteří se teprve na cestu
kněžství vydali.
Lenka Špatná
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PoslechNutí
Radost ve mně přetéká, nutno tedy upustit
ventil a předat ji dál. V době předvolební, kdy se
nás snaţí zmocnit letargie a pocit bezmoci, jsem
proţil několik vzácných chvil s partou kluků
z konviktu. Setkání s mými vrstevníky, kteří se
rozhodli jít na cestu kněţství. „V dnešní době trochu úlet, ne?,“ řekne si asi většina lidí.
Při představě, ţe oznámím svému okolí, ţe
odcházím do konviktu, se docela bavím. Otázky
typu: „Jsi v pořádku?“ nebo „Máš nějakej problém?“, by mě asi neminuly. Zdá se, ţe o této alternativě ţivota moc nepřemýšlíme nebo ji nebereme příliš váţně. O to víc mě těší, ţe jsem kluky
mohl poznat. Jsou normální, problémy mají podobné jako my všichni, akorát nebudou za pár let
strojit svatbu, neb strojit se k přijetí svátosti kněţství. Moţná tím, ţe jsme stejná generace, moţná tím, ţe jsme stejného raţení, mám k nim blízko. Snaţil jsem se
proto načerpat z těchto setkání plnou nádrţ. Obohacujícím palivem vzájemného porozumění a lidství jsem poháněn
na své cestě dál. Jestliţe velební pánové vytrvají a stanou se kněţími, pak nemám o budoucnost strach.
Z čeho mám také obrovskou radost, je naše
farnost. Podařilo se nám vytvořit krásnou atmosféru,
kaţdý přispěl tím, co umí, co mu je vlastní. A tak by to
mělo být, díky vám všem. Mám za to, ţe se tu kluci
cítili báječně. Zkusme nezapomenout a pokračujme
v tomto duchu i nadále.
Honza Suchomel

KONVIKŤÁCI V NAŠÍ TŘÍDĚ
Na středu, kdy k nám do hodiny měli přijít
studenti teologického konviktu, jsem se opravdu těšila, ale zároveň jsem se trošku bála nepřijetí ze strany
naší třídy. A tak nezbývalo, neţ se za to pořádně
modlit.
Kluci přišli ještě o přestávce a chystali si věci. Z počátku na ně spoluţáci vrhali dosti podezíravé
a nesouhlasné pohledy, ale po tom, co se konvikťáci
představili a jeden řekl, ţe pracoval dokonce i v pivovaru, byli hned všichni posluchači smířlivější a
začalo je to zajímat. Nejdřív pro nás měli připravený
zajímavý kvíz, jehoţ otázky byly většinou zaměřeny
na to, o které celebritě si myslíme, ţe se hlásí ke
křesťanství. A bylo jich víc, neţ jsme tušili. Kluci
nám potom rozdali různobarevné lístečky. Na jeden
jsme měli napsat, co pro nás znamená slovo Bůh, na
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druhý víra a dostali jsme ještě další lístečky na dotazy. Naše názory se potom četly nahlas a zaujalo mě,
kolik lidí mělo pozitivní a celkem správný pohled.

Strana 17

Asi nejzajímavější byla scénka, kterou studenti konviktu hráli. Šlo o dvě miminka v bříšku
maminky, která se dohadovala, jestli něco po porodu
je, nebo ne. Bylo to vskutku názorné přirovnání posmrtného ţivota. Po vyslechnutí svědectví jednoho z
budoucích kněţí nastal čas na naše dotazy. Škoda jen
byla, ţe do rozvíjející se debaty nám zazvonilo a my
jsme museli končit.
Zase jsem se ujistila o účinnosti modlitby, protoţe
spoluţáci hodnotili besedu vesměs velmi kladně a o
otázkách víry se bavili ještě další den. Beseda se
nejen mně opravdu líbíla a myslím, ţe byla dost uţitečná a donutila nás přemýšlet. Moc za to konvikťákům děkuji.
Bára Kupková

NA JEDNÉ LODI
Ten nebo ti, kteří vymýšleli titulní název pro uplynulý týden, se myslím do slova a do písmene trefili.
Opravdu týden na jedné veliké společné lodi. Z
počátku moţná provázený obavami, jestli její posádka bude „normální“, jaká vůbec bude a jak celá plavba bude probíhat, ale po milém a brzkém zjištění, ţe
všichni přítomní kluci, mladí muţové či pánové jsou
normální, jak se říká v pohodě a navíc na stejné vlně,
mohla plavba bez větších obav započít a zdárně pokračovala aţ do konce.Kromě pravidelných odpoledních aktivit pro děti a mládeţ ve Vile Doris, filmů,
přednášek a adorací, měli konvikťáci na programu i
to, aby seznámili se svou činností většinu tříd šumperských středních, ale i základních škol. Oni sami
jistě provázeni obavami z reakcí zúčastněných studentů, my zas provázeni obavami z rozhořčení, které
se strhlo po oznámení této přednášky, jsme byli
opravdu zvědaví, jak to celé dopadne. Lépe neţ jsme

čekali. Tímto před nimi smekám. Vylézt před bandu
většinou silně pubertálních a ne zrovna věřících dětí
nebo mladých lidí vyţaduje notnou dávku odvahy. A
ta, jak prokázali, jim rozhodně nechyběla. Naši spoluţáci shledali, ţe i kdyţ nám to z prvu nevěřili, tak
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ţe to jsou opravdu normální lidé, a byli by si prý s
nimi povídali na různá témata, která je zajímala i
déle, ale bohuţel čas určený ke společnému setkání
rychle vypršel. Myslím, ţe tyto reakce se dají povaţovat za velký úspěch.
A tak týden pozvolně dospěl aţ k víkendu. Sobotní
odpoledne na novomalínském hřišti určené především dětem, které měly za úkol vysvobodit spolu s
šaškem Vaškem zakletého krále, nepřekazilo ani
poněkud aprílové počasí. Děti sbíraly samé dobré
vlastnosti, aby zdárně překonaly černokněţníkovu
kletbu, pak se opékalo, tancovalo, povídalo a v neposlední řadě sledovalo, jak si naši hokejisté vedou na
MS. Nikoho výsledek nenechal klidným a sportovně
národní duch se probudil i v těch nejzatvrzelejších.
Poslední večer, večerní vigilie k Duchu Svatému v
kostele, neplánovaná noční mše místo neuskutečněné
pouti na Kostelíček, poslední ráno, mše svatá a zá-

bavně společenské odpoledne na farním středisku.
Opět neslo název Na jedné lodi. Soutěţe pro děti,
občerstvení, hudba, tanec a zpěv pro všechny. A nakonec to, do čeho se nikomu moc nechtělo. Loučení,
ale i děkování. Kolektivně jsme (po té) celé odpoledne přejmenovali Na jedné louţi. Nejen díky té, která
byla přímo uprostřed hřiště, ale myslím, ţe při onom
loučení nezůstalo jedno oko suché.
Nezbývá, neţ poděkovat všem, co se starali, co
pomáhali, co se účastnili programů, a hlavně ten největší dík patří našemu hlavnímu Kapitánovi a Kormidelníkovi. Bez něj by naší plavby nebylo. Snad si
kaţdý z nás něco pozitivního, něco krásného z minulého týdne odnesl a můţeme jen doufat, ţe se naše
cesty opět znovu potkají. Třeba jednou, aţ z nich
všech budou velební pánové, se jeden usadí i u nás na
faře. Kdo ví. Cesty Páně bývají mnohdy nevyzpytatelné.
F. Havlíčková
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Zakleté království v Novém Malíně
Odváţný šašek nejprve během týdne navštívil
i s panem králem obě místní mateřské školy,
aby poprosil děti o pomoc při vysvobození zakletého panovníka. Pozváni byli i školáci z první,
druhé a třetí třídy ZŠ. I přes nepřízeň počasí se v
sobotu sešlo více neţ 60 statečných obhájců bojovníků. Pokora, Dobrosrdečnost, Plnění slibu, Mít rád rodiče - to jsou názvy jen některých z jedenácti stanovišť,
na nichţ děti plnily své důleţité úkoly, aby se osvobození krále a celého království zdařilo. A co myslíte, jak to
dopadlo? S králem dobře, šaška děti honily ještě dlouho po ukončení hry i v májovém deštíku a do poslední nitky
nemilosrdná bouřka zmáčela jen ty, kteří zůstali, aby po této zábavě uklidili. Bohoslovcům z konviktu za výborně
promyšlenou a zorganizovanou akci pro děti z celé vesnice a také jejich rodičům patří velký dík.

BRATŘI KONVIKŤÁCI –
Pán ať vám ţehná – děkujeme a pamatujeme na vás!
Farníci (a hlavně děti) z Nového Malína
Tam&Tam - Číslo 4, Ročník 1, Červen 2010
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POUŤ DO LURD
Od 29.4. do 3.5. jsme se účastnili pouti do Lurd. Jeli
jsme s maltézskými rytíři, kteří tuto pouť pořádají jiţ mnoho let.
Na letišti v Praze mi byla přidělena jejich dobrovolnice, šestnáctiletá Elizabeth Kinski, Rakušanka studující v Praze na francouzském gymnáziu. Její znalost
francouzštiny a češtiny byla
na skvělé úrovni a velmi uţitečná. Záţitků jsme proţili
mnoho, mše svaté nás velmi
oslovily, i kdyţ mnohdy nebyly v češtině. Přítomnost Boţí a
Panny Marie jsme cítili všude.
Svatostánky v Lurdech jsou
např. kaple sv. Jana Maria
Vianneye, Massabielská jeskyně, kaple sv. Kláry, podium
Preyrie, bazilika Neposkvrněného Početí, kaple sv. Bernadetty nebo podzemní
bazilika sv. Pia X. pro 20 000 lidí, která byla na slavnostních mších zcela zaplněna lidmi z celého světa sdílejících jednoho Ducha. Poprvé v ţivotě mi byla
udělena svátost nemocných a koupel v zázračné vodě. Nepřijeli jsme však pro
tělesné uzdravení, ale pro uzdravení duchovní. V této oblasti byla pro nás pouť mocným záţitkem, z kterého ţijeme
stále, a doufáme, ţe budeme ţít napořád. Dá-li Pánbůh, rádi bychom se vypravili do Lurd znovu, i kdyţ třeba aţ po
čase.
Anna Kallerová a Zdeněk Pacal
VÍKENDOVKA NA ŠVAGROVĚ
Nový Malín
Letos v květnu jsem jiţ druhým rokem uspořádala pobyt maminek s dětmi
uprostřed jarní přírody. Nešlo jen o odpočinek a nasbírání lidských sil, ale i získávání
nových poznatků a utuţení vztahů.
Jak mnozí víte, Švagrov je krásné místo uprostřed hor, takţe bylo i přes rozmary počasí opravdu z čeho čerpat. Ti, kteří přijeli uţ v pátek večer, měli moţnost si
všechno vychutnat úplně od začátku. Hlavně pro malé děti byl nocleh mimo domov
neopakovatelný záţitek. Na sobotní dopoledne jsem po několika nečekaných změnách
měla pozvaného otce Kozuba, který nám povyprávěl o ţivotě, o dětech, o víře….,
zkrátka bylo co poslouchat. Maminek se sešlo poměrně dost, a i kdyţ si musely také
hlídat děti dovádějící venku, zjevně si to všechno docela uţívaly.
Po dobrém obědě paní kuchařky Laďky a nášupu dobrot, které maminky napekly a přivezly, nejprve děti pokračovaly v rozehraných dobrodruţstvích a také se vyřádily při přípravě plakátu
pro adopci kamaráda na dálku. Pak uţ jsme se chystali do nedalekých Vernířovic na odpolední mši svatou.
S obdivem jsme ţasli nad slovy pana faráře. V kostele se sešlo skoro 30dětí. Byla cítit Boţí blízkost a panovala
atmosféra radosti a pokoje.
Po návratu na Švagrov se sice počasí začínalo kabonit, ale na děti
jiţ čekala slíbená projíţďka na koni, zaručený magnet pro všechny. Také
táborák jsme stihli, ale déšť nás od ohně vyhnal. Škoda, ţe především kvůli
nepříznivému počasí odjela většina maminek s dětmi v sobotu večer domů,
ale s těmi, kteří vydrţeli aţ do konce, jsme ještě v neděli ráno stihli vytvořit
barevný strašidelný hrad.
Jsem moc ráda, ţe si to všichni, jak se zdálo, uţívali. Děkuji všem,
kteří se zúčastnili či jakkoliv pomáhali s přípravami, a doufám, ţe si podobnou akci budeme moci zopakovat…
Helena Valentová
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Svátek matek – Velké Losiny
V neděli 9. 5. na faře
v Sobotíně proběhlo setkání
maminek s dětmi, aby oslavily Den matek. Děti, které
navštěvují náboţenství ve
Velkých
Losinách
a
v Rapotíně, připravily pro
maminky program, kterým
jim poděkovaly za kaţdodenní péči. Představením O
milosrdném
Samaritánovi
nás přimělo k zamyšlení, zda bychom pomohli bliţnímu v nouzi, anebo
měli tisíce výmluv a pádných důvodů, proč to nejde. Scénka, kdy spolu
rozmlouvala duše a tělo, nám zase ukázala kaţdodenní boj se sebou
samými. Tuto scénku předvedly rapotínské děti Anička s Evičkou, hru Milosrdný samaritán nacvičily děti
z Velkých Losin Terezka V., Nikolka S., Adélka P., Věrka V., Áďa K., Klárka P., Klárka V. Kamilka H.
Kristýnka P. a Peťa P. Program dětí zakončila Terezka B. Písničkou pro maminku. Po představení následovalo pohoštění a hry pro děti. Děkuji paní Marušce Vychopeňové a paní Daně Rollerové za účinnou
pomoc při tvorbě kostýmů.
Dana Ponížilová

●

●

●

VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI 18. 6. – 20. ČERVNA 2010
Ve dnech 18. 6. aţ 20. 6. 2010 se ve Velkých Losinách uskuteční jiţ tradiční Svatojánské slavnosti.
Zahájeny budou v pátek v 16.00 hod. slavnostním zvoněním a fanfárami z věţe kostela. Hlavní poutní
bohosluţba bude slouţena v sobotu odpoledne v 16.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
Z programu doporučujeme přednášky o Haiti, o Tanzánii,z koncertů si můţeme poslechnout např. skupinu
ALFA GOSPEL PRAISES, bude otevřena nově vybudovaná naučná stezka,můţeme se rozhlédnout z věţe
kostela, součástí je fotbalový i florbalový turnaj, akce pro děti, táborák a další doprovodný program.

BLIŢŠÍ INFORMACE BUDOU NA PLAKÁTECH.

●

●

●

POUŤ K SV. ANTONÍNOVI V KAPLIČCE VE VIKÝŘOVICÍCH
SE KONÁ V NEDĚLI 13. 5. 2010 V 18 HODIN
Touto cestou bych také chtěla poděkovat paní Marii Šebestové, která se s manţelem
významnou měrou zaslouţila o záchranu této kapličky před zničením.

●
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●
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Proţili jsme ve farnosti krásný týden
s bohoslovci z Teologického konviktu.
Všichni jsme stále plni dojmů, kaţdého
oslovilo něco jiného, několik reakcí
máme i v tomto čísle časopisu.
Já jsem mohl od začátku sledovat přípravy, pozadí vniku jednotlivých bodů
programu, styl práce bohoslovců. Bylo
krásné pozorovat, jak měli přesně rozdělené úkoly a kaţdý
hlídal ten svůj přidělený úsek, jak za kaţdý bod programu
byl někdo zodpovědný a měl k tomu několik spolupracovníků, jak kaţdý dělal to, co zrovna nejlépe dovede, podle
vloh, schopností či vzdělání. Někdo hrál na varhany, jiný
to uměl perfektně s dětmi nebo se cítil nejlépe v roli Hurvínka, další měl na to udělat fundovanou přednášku o
literatuře nebo vést adoraci… Přitom nikdy nechyběly
ruce ani pro tu neatraktivní práci, kdy bylo třeba umýt
nádobí, donést lavičky, nachystat ozvučení a nakonec
pěkně uklidit farní středisko. Dokonce i při středeční brigádě, kdy bylo třeba udělat pořádek na dvoře střediska po
opravách, to vypadalo jako v mraveništi a bohoslovci
jezdili s kolečky k velkému kontejneru jako o závod. Bylo
pěkné vidět, jak si zajišťuji i duchovní podporu: kdy jedni
šli do školy, jiní se zase modlili. A představení? Ti bděli
nad celkem: kontaktovali úřady a školy, platili účty, koordinovali práci a pak hlavně kázali, zpovídali, věnovali
duchovním věcem. Prostě ukázka krásné, týmové práce,
kde kaţdý ví, co má dělat, dělá to, co mu přísluší a cítí se
spoluodpovědný za výsledek.
Pomyslel jsem si: takto by měla vypadat farnost.
Co všecko by šlo udělat, kdyby kaţdý ze 600 lidí, kteří
jsou na nedělních bohosluţbách, našel ve farnosti své
poslání… Co všechno by šlo udělat, kdyby kaţdý z nich
k hodinové nedělní bohosluţbě přidal další jednu hodinu
práce pro farní společenství během týdne… Co by všecko
šlo udělat, kdyby farnost byla 600 členným sehraným
týmem…
Tyto myšlenky se mi honily hlavou během akce
Na jedné lodi, kdy jsme zároveň připravovali další akci
s názvem Noc kostelů. V nedělních ohláškách jsem prosil,
aby se přihlásili dobrovolníci k hlídání kostela během toho
večera. Nic náročného – jen tam být a dívat se kolem sebe.
Na seznamu dobrovolníků jsem našel napsanou jednu
osobu… Hlídání si pak rozdělili mezi sebe ti, kteří stejně
věnují farnosti mnoho hodin a kaţdé z akcí věnují spoustu
času.
Je to tak: ve farnosti pracuji a věnují ji čas a síly
stále ti stejní lidé. Těm za všechno ze srdce děkuji. Ať je to
úklid kostela a střediska, opravy, zpěv, liturgie, katecheze,
příprava pastoračních akcí, práce s dětmi - celé řadě lidí,
kteří to všechno dělají, říkám dnes: jste úţasní. Bez vás by
nebyl Mikuláš, ples, noc kostelů, ţádná představení
s dětmi, ţádný farní ţivot. Patří vám velký dík! Vím, ţe to
nevzdáte, protoţe to děláte pro Boţí chválu. A za to děkuji.

Strana 22
0

Všechny ostatní prosím: přemáhejme pasivitu!
Vím, ţe to není zlá vůle, jen je třeba si občas postavit
prosté otázky… Kdo připravil program a vytisknul plakátky, které se zrovna objevily a informují o nějaké akci
ve farnosti? A jak to, ţe je středisko čím dál pěknější a
všichni nám ho závidí? Kdo zajistil, ţe je uklízeno a ţe
do střediska vedou nové schody? Čí ruce udělaly kytky a
vyţehlily ministrantům rochety? Moţná je vás málo na
úklid velkého kostela? Nepotřebujete pomoci? A hlavní
otázka zní: a co já? Přidal jsem ruku k dílu? Vţdyť kdyţ
uţ nemohu pracovat, můţu se modlit!
Toto je moje prosba: stavějme si občas takové
otázky. A aţ budeme vzpomínat na týden s bohoslovci,
uvědomme si, ţe nestačí obdivovat, důleţitější je následovat. Kaţdý z nás můţe najít ve farnosti úkol pro sebe…
Chtěl bych dnes napsat o ještě jedné záleţitosti. Je
připraven arcibiskupstvím dodatek do Kancionálu. Obsahuje 26 písní, které se do budoucna stanou součástí kancionálu,
to ale bude aţ v nových vydáních. Prozatím si musíme
všichni opatřit malou kníţečku,
která stojí 20,- Kč. Pro nás je
zajímavé, ţe je tam i píseň ke
svatému Janu Křtiteli, kterou
ve farnosti zpíváme na pouti. Proto je třeba, abychom ji
do té doby všichni měli. Do kancionálů, které natrvalo
jsou v kostelních lavicích, pořídí dodatky farnost. Prosím
ale, abyste si je koupili také pro sebe. Je tam řada krásných písní (třeba i starých z Boţí cesty, ale i nových),
které budeme zpívat nejen v kostele, ale i na poutích nebo
na bohosluţbách v „Barborce“ a jinde. Kníţečky budou
v kostele na poličce s časopisy. Tam také, do pokladničky
„tisk“ dejte 20,- Kč za kaţdý kus. A udělejme to hned.
Nečekejme aţ do Vánoc…
U té příleţitosti také ještě jednou prosím, zastavte se občas u nabídky časopisů a letáků. Vše, co je
zadarmo, prosím, rozeberte, přečtěte, pak vyhoďte nebo
předejte někomu dalšímu. Ať to neleţí nevyuţité
v kostele, ať mám kam dávat další tisky a nabídky. Určitě
něco z toho vyuţijete, něco se dozvíte, něco vás zaujme.
Za časopisy, u kterých je napsaná cena, dávejte příspěvek
do pokladničky. Za děkanátní časopis, která dostáváte u
východu, je dobrovolný příspěvek 10,- Kč (do pokladničky nebo do farní sbírky).
Všechny srdečně zdravím
P. Slawomir
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Dva vlci
Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá uvnitř kaţdého člověka. Řekl mu:
„Chlapče, bitva v kaţdém z nás je jako boj mezi dvěma vlky.“
Jeden z nich je zlý.
Je to zlost, závist, ţárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost a namyšlenost.
Ten druhý je ale dobrý.
Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.
Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: „A který vlk zvítězí?"
Starý Indián odpověděl: „Ten, kterého budeš krmit!“

Najdeš mezi obrázky pět rozdílů?

Kříţovky s hádankou:
Slova zaškrtávejte pouze svisle a vodorovně:
AUTO
BOB
BOTY
ČOČKA
JAKUB
KAČER

RAJČE
ROTA
RUB
RUKA
RYBY

R
Č
R
U
B
Č

A
K
U
A
O
O

J
A
K
U
B
Č

Č
Č
A
T
O
K

E
E
R
O
T
A

O
R
Y
B
Y
I

Hádanka:
Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však nevidí.
Co je to? (tajenka)
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S laskavým svolením autora, pana Rostislava Dočkala
z Přerova, vám přinášíme velmi zajímavě napsaný životopis
NA POKRAČOVÁNÍ
papeže Jana Pavla II. Z jednotlivých kapitol, které vám přineseme na pokračování, si složme krásný obraz, mozaiku o životě toho výjimečného člověka, kterého beatifikační proces stále probíhá. Možná, že zrovna na svatořečení, budeme mít naši mozaiku hotovou.

Předmluva
„Santo subito“ - „Svatý ihned,“ skandovaly římské davy dne 8. dubna 2005, kdyţ se svět s papeţem Janem Pavlem
II. loučil. Celosvětové projevy soustrasti a úcty prokázaly, ţe Karol Wojtyla ovlivnil více lidí odlišných ţivotních prostředí neţ jakýkoliv jiný člověk jeho doby. Muţi i ţeny na brazilských zvlněných rovinách mezi Amazonkou a Laplatskou níţinou, v afrických vesnicích, ve výškových budovách Manhattanu i v kalkatských domech, ale i ve vládních kancelářích všech kontinentů cítili, ţe odešel člověk, k němuţ měli nepsanou úctu, ţe ztratili někoho, koho měli rádi třeba
jen proto, ţe je podněcoval k tomu, aby začali ţít jinak.
Většina civilizovaného obyvatelstva v druhé polovině minulého století znala především dvě jména: Winston Churchill a Jan Pavel II. Lidé spolu s odborníky srovnávali. Oba jmenovaní se stali světovými symboly obrany svobody před
tyranstvím. Jan Pavel II. pak ztělesňoval ryzí vznešenost ducha a srdce a ochránce lidských práv, které vyznávali i jiní.
On podával výrazné svědectví, které oslovilo více jak miliardu křesťanů, ale i skeptiky, kteří křesťanství buď odmítali,
nebo nikdy neuvaţovali o moţnosti, ţe by ho přijali. To byl jeho největší úspěch.
Ne vše se zdařilo. Nepodařilo se posílit katolicismus v evropských vládnoucích kruzích, a to i přesto, ţe Jan Pavel II.
neustále vyzýval, aby se náš kontinent vrátil ke svým duchovním kořenům. Je ještě příliš krátká doba mezi papeţovou
smrtí a moţností zhodnotit a objevit všechno to, co ovlivnil. Jedno ale vím. Historici budou hodnotit význam tohoto
papeţe po staletí. Jeho učení a příklad bude s velkou pravděpodobností utvářet katolické myšlení a praxi hluboko ve
třetím tisíciletí, a ono bude ţít dále v ţivotech nesčetných lidí.
Na památku tohoto velkého muţe přináším Vám, čtenářům, „Střípky ze ţivota Jana Pavla II.“. Vycházím z jeho autorizovaného ţivotopisu, který má 879 stran, a z mnoha jiných publikací a pramenů.
Rostislav Dočkal

Domov a kořeny dětství
Wadowice, město Wojtylova dětství, bylo zaloţeno ve 13. století, ale farnost je vzpomínána aţ ve
století následujícím v roce 1352. Od roku 1564 patřily do Království polského, kam byly začleněny se
zbytky osvětimského vojvodství. Jako jedno ze
správních středisek Haliče a sídlo rakousko-uherského vojska jsou vedeny od roku 1819. Nás ale zajímá
doba mezi oběma válkami, a to měly kolem deseti
tisíc obyvatel.
Kaţdá rodina někam patří, odněkud přišla, má své
kořeny. Rodina Wojtylova měla své předky ve vesnici Czaniec, která je dnes součástí předměstí BielskoSvatební fotografie Bialé, 60 km od Krakova. Jan Pavel II. vzpomínal, ţe
Emilie a Karola Wojtylových dědečky měl jako obvykle dva, ale babičky čtyři.
Rozmotejme trochu ono klubko. V rodných
a oddacích listech jsou Wojtylové vedeni jako „hortulani“ - drobní rolníci. Papeţův děd Maciej se
odtud odstěhoval do vesnice, která nám zní téměř domácky, jmenovala se Lipnik. Tam se Macieji
a Anně narodil 18. srpna 1879 syn Karol Wojtyla starší, otec budoucího papeţe. Babička, rozená Lolek s maminkou
Przeczeková, dcera pekaře, ovšem záhy zemřela. Dědeček se podruhé oţenil s Marií Zalewskou,
dcerou krejčího, druhou babičkou z otcovy strany. Do rodiny přibyla nevlastní otcova sestra Stefania. Dědeček zemřel 23. 9.
1923, kdyţ bylo jeho vnuku tři a půl roku.
Rodina papeţovy matky pocházela z Krakova. Matčin otec, Wojtylův druhý dědeček, se jmenoval Felix Kaczorowski, byl
sedlářem a babička Maria Scholzová pocházela z rodiny ševce. Bydleli ve Smolenské ulici č. 15. Tady se 26. 3. 1884 narodila
papeţova matka Emilia Kaczorowská, jako páté dítě v rodině. Babička Maria zemřela uţ v roce 1897, a tak čtvrtou babičkou se
stala Joanna Kaczorowská. Dědeček zemřel v roce 1908.
Karol Wojtyla starší, papeţův otec, poddůstojník 56. pluku rakousko-uherské armády, ani jeho ţena Emilia neměli ve Wadowicích ţádnou rodinu, kdyţ se tam stěhovali po svatbě v roce 1904. Nejstarší syn Karola a Emilie „Mundek“ - Edmund
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Wojtyla - se narodil 27. 8. 1906. Pohledný mladík, sportovec a dobrý student se stal lékařem a pracoval v nemocnici v Bielsku.
O pár se let po synovi manţelům narodila dcera, o jejímţ narození, křtu ani úmrtí po několika
týdnech ţivota neexistují ţádné záznamy. Dobový zvyk diktoval, aby byla pochována na místním hřbitově, a to bez náhrobku.
Od roku 1919 ţili Wojtylovi v prvním poschodí domu č. 2 na Rynku – dnes ulice Kościelna
č. 7 – přímo naproti kostela Uvedení Panny Marie do chrámu. V novém bytě se manţelům Wojtylovým 18. 5. 1920 narodilo třetí dítě, druhorozený syn. Dostal jméno Karol Józef. Papeţe se
kdysi zeptali, jestli mu otec nedal jméno po polském generálu Pilsudském. S vysvětlením přispěchal papeţův tajemník, monsignore Stanislaw Dziwisz, kdyţ se smíchem prohlásil: „Kdepak,
to bylo podle Franze Josefa!“1 Karolovi ale nikdo jinak neřekl neţ Lolek. Na fotografiích
z dětství jsou si s matkou velmi podobni.
Jedna z prvních
O raném dětství Karola Wojtyly koluje bezpočet příhod, ale některé jsou vytvořeny tzv.
Karolových fotografií
„tvůrčí pamětí lidí“. Podloţená fakty je skutečnost, ţe kdyţ jeho matka chodila s malým
v kočárku na procházkách po Wadowicích, jistá kolemjdoucí povídala: „Však uvidíte, Lolek bude jednou slavný!“ Jerzy Kluger, Wojtylův kamarád z dětství, vzpomíná, jak si jako kluci mezi šestým a sedmým rokem usmysleli prozkoumat, zda má
obecní policajt šavli opravdovou nebo jen dřevěnou. Kdyţ jednou podřimoval na lavečce ve stínu, opatrně mu ji chtěli
z pochvy vytáhnout, ale jak se natahovali, ztratili přitom rovnováhu a svalili se na
ochránce pořádku a zákona. Zdali byl vyděšenější policajt pan Cwiek nebo oba
kluci, neuvedl. Jinak „gólman“ Lolek chytal v kopané, a kdyţ ji nehráli, jejich
druhým domovem byla řeka Skawa. V létě se k ní chodili koupat a v zimě zde
bruslili nebo hráli jakýsi prahokej.
Do první třídy začal Lolek chodit 15. 9. 1926. Školu měl asi minutu cesty
od domova v prvním patře radnice na náměstí. Vzpomínal na její blízkost domovu
a dodá-val se šibalským úsměvem: „A vţdycky jsem přišel
včas.“ Od samého počátku byl
nadaný ţák. Vyučovalo se polštině, náboţenství, aritmetice, kreslení a zpě-vu, hrám a cvičení a
Otec a matka se starším synem
řemeslné výrobě – podle jeho
vysvědčení. Ke konci třetí třídy, 13. 3. 1929, zemřela na selhání ledvin a vrozenou srdeční vadu ve věku 45 let jeho matka. Ve farních záznamech je ovšem
jako příčina smrti jen „myocarditis nephritis.“
S otcem Karolem
Kdo z rodičů měl vliv na jeho náboţenskou výchovu? Samotný Svatý otec se
téměř o matce nezmiňuje a omezil se pouze na vyjádření, ţe „si není vědom jejího vlivu na jeho náboţenské dospívá-ní“. Lze
se domnívat, ţe dospělý Wojtyla měl na matku pramálo vzpomínek. Analogicky se tu nabízí srovnání s Michelangelovou tvorbou, jehoţ matka zemřela v jeho šesti letech. Proč se Panna Maria z jeho „Piety“ nedívá na svého mrtvého Syna? Je to prostě
proto, ţe si sochař nepamatoval na její upřený pohled. Mlčení Jana Pavla II. o matce můţe tedy prostě znamenat, ţe na ni měl
relativně málo vzpomínek. Ovšem na svém nočním stolku v papeţské rezidenci ve Vatikánu i v letním sídle Castel Gandolfu
měl malý portrét svých rodičů z doby krátce po jejich svatbě.
Jeho otci, Karlu Wojtylovi staršímu, nikdo jinak neřekl neţ „kapitán“. Vyučený krejčí slouţil 27 let v armádě
habsburské říše, na konci kariéry v téţe hodnosti. Důstojníci museli ovládat plynně jazyk, jímţ hovořilo více jak dvacet procent vojáků jejich útvaru. Jelikoţ univerzální řečí
armády byla němčina, otec přirozenou cestou naučil
Lolka německy (s rakouským přízvukem). Mimo to
dával hodiny polské literatury a dějepisu synovi i
Jurkovi
Klugerovi.
Otec a syn čítávali
z Bible a pravidelně
se spolu modlili růţenec. Čím ale dalším
přispěl otec, kromě
modliteb,
k náboţenskému
vyspívání syna? PřeKarol – Lolek už bez matky
devším tím, ţe syna naučil, ţe církev je víc neţ Na školním výletě ve 4. třídě obecné školy
v solných dolech ve Wieličce.
jen ona hmatatelná instituce a ţe větší neţ její struktura a organizace je tajemství
Na fotografii je i jeho otec
církve. Podle papeţova svědectví to byla právě otcova ţivotní cesta a jeho výKarol Wojtyla starší.
chova, jeţ zasela myšlenku, ţe ţivot ve víře je v prvé řadě věcí ţivotní konverze,
přeměny ţivotních hodnot. „Nehovořili jsme spolu nikdy o přípravě na kněžské povolání, ale jeho příklad byl svým způsobem
mým prvním seminářem. Od nejvyššího kněze církve je to pro otce snad největší pochvala, jaká vůbec může být.“
pokračování příště
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STŘÍPEK POEZIE

Jan Twardowski

BEZ

STUPŇOVÁNÍ

JE

Dlouhý delší nejdelší
nijaký příšerně všední
hubený hubeňour nebožtík

Pět kapek déšť liják
něco kousek kus
kanovník prelát infarkt

Bůh nepotřebuje
důkazů doktorátů tezí
Bohu jako lásce stačí že je

den bez modlitby

1989

1996

1998

Šumperská nokturna
21. 6. – 25. 6. 2010
Blíží se nejdelší dny roku a s nimi i minifestiválek Šumperská nokturna. Pozdně večerní
koncerty chtějí vést k zastavení při procházkách městem u hudby, která zní stmívajícím se okolím
kostela sv. Jana Křtitele.
Před kopiemi da Vinciho fresek bude znít hudba v podání nadějných začínajících hudebníků a dvou souborů, z nichž každý představí poněkud netypický repertoár od svých běžných zvyklostí.
Každý večerní návštěvník je pozván do světa citu tónů a nekonečné dynamiky námětu fresek v kouzelné hře světla a stínu.

KONCERTY:
21.6.2010

– pondělí –

23.6.2010

– středa –

25.6.2010

– pátek –

MICHALA BROSTÍKOVÁ – housle
PETR LINHART – trubka
JANA TODEKOVÁ – klavírní doprovod
SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE
- smíšený pěvecký sbor
MOCTET
– soubor zobcových fléten

MÍSTO KONÁNÍ: KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ ŠUMPERK
ZAČÁTEK VŠECH KONCERTŮ VE 20.30 HOD.
VSTUP VOLNÝ
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Michala Brostíková, 16 let, studentka 1. ročníku gymnázia v Šumperku. Na housle hraje od svých 5 let, jejím prvním pedagogem na ZUŠ Šumperk byla Jana Blaţková. Od roku 2006 je ţákyní ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Pod vedením paní učitelky
M. Navrátilové dosáhla spousty úspěchů jak v sólové hře, tak i v komorní hře na housle. Hraje první housle v symfonickém
orchestru ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, který se účastní mnoha mezinárodních festivalů. Navštěvuje smyčcové soboty na brněnské konzervatoři u p.prof. Vacka.
Petr Linhart, 17 let, navštěvoval III. ZŠ v Šumperku, ZUŠ v Šumperku (učitel p. Kocůrek) a ZUŠ v Lošticích (učitel p. Beneš), kde se připravoval na konzervatoř J. P. Vejvanovského v Kroměříţi. Tam studuje II. rokem hlavní obor trubka u prof.
Češka, který je mimochodem také výborný trumpetista. 20-22 .11. 2009 se zúčastnil XXX. soutěţní přehlídky konzervatoří a
hudebních gymnázií ČR ve hře na dechové nástroje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde obsadil 2. místo v I. kategorii
oboru hra na trubku. Kromě přednesových skladeb má rád slováckou dechovku, působí jako řadový hráč v dechové hudbě
Moravští muzikanti, která obsadila na 10. Mistrovství Evropy dechových hudeb české a moravské dechovky 2009 v Praze
ocenění za 3. místo ve vyšší třídě v kategorii amatérských hudeb.
Jana Todeková, absolventka konzervatoře v Ţilině u prof. Dariny Švárné. Během studia získala na mezinárodní soutěţi v
Jeseníku 2. místo ve hře na dva klavíry. Od roku 1987 působí jako učitelka klavírní hry na ZUŠ Šumperk. Od té doby také
spolupracuje se Šumperským dětským sborem.
Schola od sv. Jana Křtitele je šumperský církevní smíšený sbor, který byl zaloţen v roce 1985. Jeho hlavní náplní je doprovod liturgických obřadů. Při své koncertní činnosti se sbor snaţí propagovat duchovní hudbu od renesance aţ po současnost.
Vystupoval na mnohých místech v České republice a v zahraničí. Sbor vede Alena Havlíčková a Vít Rozehnal.
MocTet - soubor zobcových fléten se od svého zaloţení v roce 2003 věnuje interpretaci skladeb z období renesance a baroka,
ale i kompozic soudobých autorů. Někteří členové souboru studovali přímo hru na zobcovou flétnu, většina se soustavně vzdělává na kurzech staré hudby. Sloţení souboru je proměnlivé, proto si také říká MocTet – i ve smyslu „moc tet“. V maximálním
obsazení čítá soubor 8 hráčů. Vzhledem k tomu, ţe členové MocTetu jsou z celého území Moravy a severovýchodních Čech,
zkouší soubor formou celodenních soustředění. Uměleckým vedoucím je redaktorka hudebního vysílání Radia Proglas Radka
Rozkovcová.
Vít Rozehnal

Pouť šumperské farnosti
V neděli 27.4.2010 se bude konat
tradiční pouť šumperské farnosti
sv. Jana Křtitele.
Pouť bude zahájena slavnostní mší
svatou v 9 hodin. Odpoledně ve
14:30 hod bude slavnostní požehnání a na ně naváže zábavný program na dvoře Farního střediska a
v okolí. V 15:15 hod se můžete
těšit na dětskou operu O dvanácti
měsíčkách v podání dětí z naší
farnosti. Věříme, že se nám to podaří a budeme moci zhlédnout ještě jedno divadelní představení.
Samozřejmě bude odpoledne hrát
hudba k tanci i poslechu a bude
k dispozici bohaté občerstvení.
Srdečně zveme všechny farníky ze
Šumperka i okolních farností.
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S radostí zveme všechny na zájezd do Strahovského kláštera v Praze v úterý 29. června 2010
na kněžské svěcení Tomáše Zachariáše Kristka
z farnosti Ruda nad Moravou.
Odjezd 29.6 ve 4 hod. z Rudy od kostela (další zastávky upřesníme podle účastníků). Cena: 350 Kč,
děti a studující mládež: 150 Kč, děti do 6 let zdarma. Přihlášky a peníze přijímá pan Pospíšil v Rudě,
pan farář v ostatních kostelích farností.

ZVEME VÁS DO FARNÍ PRODEJNY
KŘESŤANSKÉ LITERATURY
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
můţete v klidu vybrat z nabídky knih a časopisů.

Zveme také na primiční mši svatou P. Tomáše
Zachariáše Kristka do kostela sv. Vavřince v Rudě
nad Moravou v sobotu 3. července 2010 v 10 hod.
S pozdravem
P. Michal Krajewski

Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy srdečně zve chlapce a děvčata od 14 let na duchovní obnovu pod názvem
„Zajeď na hlubinu“, kterou povede dominikán, převor pražského dominikánského kláštera P. Antonín Krasucki.

Prodejna je otevřená:
-

Termín 7.-11. července 2010. Místo konání: Chata na Olšanských horách. Cena: 300 Kč. Přihlášky: s. Lenka Bernadetta
Nezbedová, 607 593 950, Nezlenka@seznam.cz

po všech nedělních bohosluţbách
v pondělí a středu po ranní mši svaté od
9.15-11.00 hod. - nutné zvonit na zvonek
FARNÍ KNIHOVNA

Pomozte nám s tvorbou děkanátního časopisu!
Aby byl Tam&Tam skutečně děkanátním časopisem, potřebujeme spolupracovníky ze všech farností děkanátu, kteří
nás budou informovat o dění v ostatních farnostech. Jenom pokud budeme mít dostatek informací, bude Tam&Tam skutečně
přínosný a zajímavý pro všechny.
Blíţí se pouť ve vaší farnosti? Pořádáte nějakou zajímavou akcí? Slaví u vás někdo významné jubileum? Máte adorační den farnosti? Bude ve vašem kostele koncert? Všechny tyto informace rádi zprostředkujeme všem v děkanátu v přehledném kalendáriu. Musíme ale o tom vědět. Nebojte se psát!

Redakce

Vydává Římskokatolická farnost Šumperk pro vnitřní potřebu děkanátu Šumperk.
Neprodejná tiskovina.
Redakční rada: P. Slawomir Sulowski, Karel Černý, Lenka Špatná, Eva Suchomelová,
Kamil Heiser, Helena Večeřová. Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat
na faře v Šumperku nebo poslat e-mailem. Uzávěrka červencového čísla je 13.6.2010.

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