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 Vstoupili jsme do jednoho z nejkrásnějších 

měsíců v roce. Červen je plný slunce a tepla, 

dlouhých dnů a krátkých nocí. V  letošním roce - 

díky výjimečně pozdním Velikonocům – patří 

do června i takové krásné svátky, které jsme vloni 

zažili již v květnu. Jedná se o slavnost Seslání 

Ducha svatého, Nejsvětější Trojice a Těla a Krve 

Páně. Na slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 

19. června navážou ve Velkých Losinách 20. června 

Svatojánské slavnosti, což jsem za svého zdejšího 

působení ještě nezažil.  

V našem děkanátu navíc zažijeme ještě další 

úžasnou výjimečnost. Na kněze bude vysvěcen jáhen 

František Ponížil a v Rapotíně s ním budeme moci 

prožít jeho první mši svatou. Měsíc červen je totiž 

zpravidla měsícem kněžského svěcení.  Každý kněz 

si připomíná ustanovení svátosti na Zelený čtvrtek, 

ale každé nové svěcení je zakoušením plodů Ducha 

svatého. Pán Ježíš svátost kněžství ustanovil 

ve večeřadle, ale každé kněžství je odpovědí 

na Ježíšovo volání a působení Ducha svatého. 

Přestože v naší arcidiecézi mají být vysvěcení jenom 

dva noví kněží, je to velký dar, za který musíme být 

vděční. Také máme cítit zodpovědnost za nová 

povolání. Od začátku roku v naší arcidiecézi zemřeli 

již čtyři kněží, z toho jeden z nich, ThDr. Hynek 

Wiesner, byl z našeho děkanátu. Stále se máme 

modlit o Ducha Svatého, aby působil v našich 

životech i v církvi. Aby ti, kdo jsou voláni, slyšeli 

Boží hlas. Kněze potřebují věřící i společnost. 

Oni jsou prostředníky spásy. K tomu jedna skoro 

už stoletá paní z mé farnosti říkává: „Dokud kněží 

učili a vedli lidi, tak se člověk nemusel bát v noci 

vyjít ven.“ 

P. Milan Palkovič 

1. června - 7. neděle velikonoční 

3. června - památka sv. Karla Lwangy a druhů, 

mučedníků 

Spolu s dalšími dvanácti mladými křesťany byl 

zaživa upálen 3. 6. 1886 a dalších devět bylo 

umučeno různým způsobem. Jsou to prvomučedníci 

Afriky, kteří přijali křest od prvních misionářů 

z kongregace Bílých otců, kteří přišli do Ugandy 

v roce 1879. Za svaté byli prohlášeni roku 1964. 

5. června – 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. 

8. června - slavnost seslání Ducha svatého 

11. června - památka sv. Barnabáše, apoštola 

Pocházel z Kypru, byl levitou a jmenoval se Josef. 

Prodal svůj majetek a peníze dal apoštolům 

pro chudé. Ujal se Pavla, když po obrácení přišel 

do Jeruzaléma. Doprovázel Pavla na jeho první 

apoštolské cestě. 

13. června - památka sv. Antonína z Padovy, 

kněze a učitele církve 

Narodil se kolem roku 1195 v Lisabonu. Vstoupil 

do řádu augustiniánských kanovníků a byl vysvěcen 

na kněze. V roce 1220 se stal františkánem. Odešel 

hlásat evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl 

a musel se vrátit do Evropy. V Asii se setkal 

se sv. Františkem a začal na jeho přání učit 

spolubratry teologii. Na jeho kázání přicházely tisíce 

lidí. Zemřel roku 1231 a za rok byl prohlášen 

za svatého a v roce 1946 za učitele církve. 

15. června - slavnost Nejsvětější Trojice 

19. června - slavnost Těla a Krve Páně 

Slavnost Těla a Krve Páně nebo-li Božího Těla je 

oslavou a projevem úcty a oslavy památky 

ustanovení Eucharistie a jednak zdůraznění reálné 

přítomnosti Ježíše Krista (Božství i lidství) 

v Nejsvětější svátosti. 

21. června - památka sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

Narodil se v roce 1568 v severní Itálii. Vstoupil 

k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem 
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se nakazil a zemřel v Římě. V roce 1726 byl 

prohlášen za svatého a za patrona studující mládeže. 

22. června - 12. neděle v mezidobí 

24. červen - slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, 

jehož narození se v liturgii slaví. Z Lukášova 

evangelia vyplývá, že Jan byl už před svým 

narozením naplněn posvěcující milostí, a to tehdy, 

když přišla Maria k Alžbětě. Byl povolán, aby svým 

kázáním o Božím království a voláním po obrácení 

lidu připravil příchod Ježíše Krista. Ježíš od něho 

přijal křest a jeho první učedníci přišli z okruhu 

Janových učedníků. 

27. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Kněz Jan Eudes a řeholnice Markéta M. Alacoque se 

v 17. století jako první zasazovali o ustanovení 

liturgické úcty Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

Markétu k tomu vyzval sám Ježíš, který jí při 

mystickém zjevení ukázal své probodené zářící 

Srdce ovinuté trním a přizdobené křížem. Přislíbil 

hojné milosti, kterými nás chce naplnit jako plody 

své lásky, a to zvláště o prvních pátcích.  

28. června - památka Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie 

Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie bývá udáván sv. Jan Eudes. Šířil ji 

i ve svých spisech a proto už r. 1688 byla tato úcta 

označována za církevně schválenou  

29. června - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

Petr pocházel z Betsaidy. Jmenoval se Šimon 

a jméno Kéfas (Petr - Skála) dostal od Krista. Ježíš 

mu svěřil vedení církve. Podle starého podání byl 

v Římě v době císaře Nerona ukřižován hlavou dolů. 

Pavel pronásledoval křesťany, po svém obrácení 

u bran Damašku se z pronásledovatele stal 

hlasatelem Kristova učení. Na svých apoštolských 

cestách založil mnoho křesťanských obcí 

ve východním Středomoří. Jako římský občan 

byl sťat v Římě mečem. Rok úmrtí se udává mezi 

léty 64 - 67. 

30. červen - svátek Výročí posvěcení katedrály 

 

 
 

REQUIESCAT IN PACE! 

 

 Ve středu 28. května odešel 

na věčnost P. Hynek Wiesner, dlouholetý 

duchovní správce Bludova a Bohutína. 

S vděčností za veškeré dobro, které 

ve svém životě vykonal, svěřujeme ho 

do rukou dobrého Otce.  

 Bože, tys povolal svého služebníka, 

P. Hynka Wiesnera, ke kněžství a svěřil jsi 

mu svatou službu; uveď ho mezi 

své vyvolené. Dej, ať pro účast na slavení 

oběti tvého Syna dosáhne blaženého 

patření na tvou tvář. Prosíme o to skrze 

Krista, našeho Pána. Amen.  
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SENIORKY 

 

I dnes do našeho křesla usadíme hostů více.  Minule to byly maminky, dnes nahlédneme do „zákulisí“ života 

našich seniorek. V mnoha farnostech jsou právě ony hybnou pákou farního dění.  Právě ony vytvářejí určité zázemí, 

mnohdy neviditelné, ale pro nás všechny nepostradatelné. Mnohdy si ani nepovšimneme, že je kostel čistý, místa 

našich setkání (fary, farní střediska) uklizená. Nepřekvapí nás, že půl hodiny přede mší (mnohdy i déle) najdeme právě 

je u modlitby růžence v kostele. Mnohdy právě ony obstarávají květinovou výzdobu, perou a žehlí kostelní i farní 

prádlo, rády napečou při farních oslavách či se scházejí v různých farních společenstvích. Jejich činnost bereme jaksi 

automaticky, samozřejmě, s myšlenkou, že přece mají spoustu času, tak proč by to nedělaly. Neuvědomujeme si, kolik 

času, námahy či oběti mnohdy přinášejí. Pojďme se tedy na ně podívat zblízka. 

 V každé z farností našeho děkanátu najdeme právě seniorky při pravidelné modlitbě růžence přede mší svatou. 

Kromě toho však navštěvují různá společenství, která vám chceme představit.  

 

Křesťanské ženy 

 Zřejmě nejstarším (a stále fungujícím) společenstvím seniorek v šumperské farnosti je společenství 

Křesťanské ženy. Původně to bylo společenství tvořené rodiči a dětmi školního věku, které vzniklo z iniciativy 

někdejšího šumperského faráře - P. Petra Hrubiše. Protože v době totality bylo nemožné jakékoliv náboženské 

setkávání, otec Petr zavedl tzv. bohoslužby pro děti. Zatímco on měl na starosti formaci dětí, v zákristii probíhal 

program pro rodiče, který vedla p. Anna Nováková. I přesto, že děti odrostly, některé maminky se scházívaly dál. 

A tato setkávání vydržela až dodnes. Z maminek se staly babičky či prababičky, ale pár vrásek navíc nezměnilo jejich 

chuť se scházet dál. Setkávání probíhají jednou za 14 dní v pondělí od 16.30 na farním středisku a i nadále ho 

neúnavně vede paní Anička. Trvá přibližně dvě hodiny a struktura setkání vychází z osnov Centra pro rodinný život 

v Olomouci. Program je proložen duchovními písničkami a na závěr je stálým bodem programu modlitba růžence. 

Společenství navštěvuje 12-15 žen ve věku od padesáti do osmdesáti let.  

 „Společenství, které navštěvuji, trvá už desítky let. Vztahy už dávno přerostly v přátelství. Pokaždé zveme 

Pána do našeho středu. Témata jsou duchovního rázu: jednak daná kurzem pro rodinu a určená seniorům, jednak 

témata vlastní. Jsem ráda, že se mohu rozdělit o to, co jsem četla, dozvěděla se nebo prožila nejlepšího, a to je 

umožněno každé z nás. Program je proložen zpíváním. Končíme modlitbou růžence. Snažíme se vzájemně podpořit, 

povzbudit. Myslím, že je nám spolu moc pěkně a že to obohacuje náš život. Bohu díky.“                      Anna Nováková 

 

Seniorklub Duha 

 Dalším velmi aktivním společenstvím seniorek v šumperské farnosti je Seniorklub Duha. Toto společenství 

vzniklo přibližně před 14 lety z iniciativy tehdejšího faráře, otce Vojtěcha Kološe, který vyzval právě seniorky 

k pravidelnému setkávání se nad Biblí. Proto se původně společenství jmenovalo Učíme se modlit. Setkání probíhala -

a doposud probíhají - každou středu od 18.00 na farním středisku, trvají hodinu. S otcem Vojtěchem se nejprve 

rozebíral Starý zákon, později Nový zákon. Vždy si 

někdo si dopředu připravil určenou kapitolu z Bible a 

po jeho vstupu se nad kapitolou diskutovalo a 

zamýšlelo. Samozřejmě zbyl prostor i pro vzájemné 

sdílení. Po otci Vojtěchovi se ujal tohoto společenství 

otec Vlado, poté otec Pavel Zaczyk, v současnosti otec 

Slávek (někdy zastoupený otcem Petrem). Toto 

společenství překonalo i etapy „bezvládí“, kdy si 

program musely utvářet samotné seniorky. V současné 

době je struktura setkávání tvořena z desátku růžence, 

probírání čtení a evangelia z následující neděle a 

vzájemného sdílení se. Seniorky z tohoto společenství 

se však scházejí nejen k duchovnímu programu, ale i 
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k společným výletům (nedávno byly v Dolomitech, o čemž se dočtete na jiném místě časopisu), zábavným 

programům aj. Jsou však i nedílnou součástí společenských událostí v šumperské farnosti. Nechybí se svými vtipnými 

programy u oslav významných narozenin našich farníků, zlatých svateb či jiných událostí, jako byly např. farní plesy 

„Pochovávání Basy“ či svérázné programy, kterými dojmou nejednoho odcházejícího kněze. Rovněž rády přiloží ruku 

k dílu – mnohé se podílejí na úklidu kostela či fary - a jsou vždy ochotné ke spolupráci. 

 

Co pro mě znamená toto společenství? 

„Společenství pro mě znamená rozjímání nad Slovem Božím v Bibli, setkávání s lidmi na “stejné vlně“, zábavné 

setkání a rozptýlení.“ 

„Sdílení se seniorkami stejného věku a zálib.“ 

„Společné prožívání radostí a starostí, společná modlitba, společné výlety, radostné prožívání všech společných akcí  

- narozeniny, zlatá svatba aj.“ 

„Jsem v důchodu 20 roků a uvědomuji si, že jsem se neměla nikdy tak dobře, jako nyní. 

Děkuji Pánu Bohu, že mi dopřál zdraví přiměřené věku a mohu se účastnit různých akcí ve společenství seniorek, 

pomáhat v knihovně i při úklidu kostela. Nedokážu si představit, že bych byla jen sama doma a přemýšlela nad 

různými neduhy, kterými jistě trpíme všichni. Jsem většinou mezi mladšími, stejně smýšlejícími, je mi dobře.“ 

„Setkání se spřízněnými dušemi a také možnost společné modlitby. Příjemné společenství, ve kterém se můžeme hezky 

pobavit a uvolnit.“ 

„Setkání žen stejného věku, kde se probírají věci duchovní i soukromé a společenské.“ 

„Přináší mně radost ze setkání se stejně smýšlejícími sestrami, ze společné modlitby růžence, ze čtení a výkladu 

Písma, ze vzájemného se sdílení s ostatními a ze společně prožitých zážitků.“ 

 

Chrámový sbor v Šumperku 

 I přesto, že je chrámový sbor smíšený, většinu tvoří ženy – seniorky. Proto se krátce zastavíme i u tohoto 

společenství. Dirigentem sboru, který v roce 1977 vystřídal zemřelého Josefa Pěnicu, je pan František Bartuněk. Sbor 

v současnosti doprovází slavnostní mše o Vánocích, Velikonocích či dalších svátcích a zpívá na pohřbech. Zpěváci se 

scházejí každý čtvrtek po mši svaté, v zimě na kúru, v létě na farním středisku ve zkušebně. Navštěvuje ho kolem 

patnácti zpěváků a spojuje je nejen láska ke zpěvu, ale i soudržnost a přátelství. Společně se sejdou při různých 

jubileích členů či dalších příležitostech. 

 

Společenství šumperských uklízeček 

 I když v tomto případě nejde o společenství v pravém slova smyslu, je právě tuto skupinu seniorek nutno 

vyzdvihnout nejvíce. V každé farnosti našeho děkanátu se právě ony stávají těmi pečujícími, uklízejícími, obětavými. 

Jak bylo řečeno v úvodu, jejich práci si mnohdy neuvědomujeme. Považujeme za samozřejmost, že kostel je vysátý, 

oltář nazdobený, ubrusy vyžehlené, prostory k našemu setkávání čisté. Jejich jména mnohdy ani neznáme.“ 

V šumperské farnosti máme 5 skupinek žen, které se starají o úklid. Čtyři se podílejí na úklidu kostela, jedna 

skupina uklízí farní středisko. Kostel se uklízí každý týden. Třikrát do měsíce tři různé skupiny uklízejí ve středu 

odpoledne (pod „taktovkou“ p. Marie Sovadinové), jednou do měsíce je to skupina, která uklízí ve čtvrtek dopoledne 

(na starost jí má p. Iva Černá). V každé skupině je kolem pěti žen, ale někdy se stane, že třeba přijdou jen dvě. Náplní 

jejich práce je vyluxovat celý kostel, utřít lavice a schody, před Vánocemi a Velikonocemi nezapomínají ani na lustry, 

výzdobu kostela aj. Moc jim za to děkujeme.  

 Nedílnou součástí duchovního i společenského života šumperské farnosti se stalo farní středisko. A kde se 

něco děje, tam se taky musí uklízet. Nezištně a obětavě zde uklízí každé pondělí nepočetná skupinka žen, které 

středisko vygruntují od vrchu až dolů... Protože za týden se zde vystřídá mnoho skupin, je úklid o to náročnější. 

Uklízecí skupinku tvořilo v průběhu času více seniorů. Má však dvě stálice, které to zatím nevzdaly – jsou to dvě 

Lidušky: Liduška Suchomelová a Liduška Albrechtová. Za to jim patří srdečné poděkování. 
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Seniorky v Novém Malíně 

V Novém Malíně se do úklidu kostela zapojují seniorky i mladší ženy. Úklid probíhá podle předem 

stanoveného rozpisu. Jednotlivé skupinky čítají dvě až tři členky, nově se zapojují celé rodiny, včetně dorostu. Uklízí 

se pravidelně každý týden.  

„O výzdobu kostela se stará paní Marta Pospíšilová, která se jí věnuje s velkou láskou a péčí už několik let. I 

další seniorky se zapojují do pěstování květin pro výzdobu kostela. Od jarních měsíců až po první mrazíky bývá kostel 

vyzdoben převážně květinami z jejich zahrádek, velký dík patří paní Kubíčkové, paní Vranové, Pospíšilové i dalším. V 

neděli přede mší svatou se scházejí k modlitbě růžence, aby podporovaly farnost modlitbou, vždyť rodiny s dětmi o půl 

hodiny dříve do kostela většinou nedorazí. Mnoho seniorek je také zapojeno do modlitby živého růžence. Zatím se 

nepovedlo založit skupinku k nějakému pravidelnému setkávání, ale sešli jsme se například na svátek Panny Marie 

Fatimské při promítání filmu Fatima. Snad se časem i toto více podaří.“                         

Renáta Schubertová 

 

sepsala Lenka Špatná 

 

ŠUMPERSKÁ NOKTURNA 16.6. – 20.6. 2014 
Kostelní náměstí, Šumperk 

Začátek všech koncertů ve 20.30 hod. 

Vstup volný 

 

16. 6. 2014 – pondělí:  BÁRA HANDZUŠOVÁ - klavír 

                                PETR OSIČKA – violoncello 

 

18. 6. 2014 – středa: VEČER ŽÁKŮ ZUŠ V ŠUMPERKU – 

ze třídy Marcely Novákové a Hanky Johnové 

 ANETA JÁŇETOVÁ – zobcová flétna 

MICHAELA BROKEŠOVÁ – zobcová flétna 

KRISTÝNA ČMAKALOVÁ – příčná flétna 

ROMANA ZATLOUKALOVÁ – příčná flétna 

LUCIE KUČEROVÁ – zpěv 

ANIKA VYKONALOVÁ – zpěv 

IRINA ŠVÉDOVÁ – klavírní doprovod 

 

20. 6. 2014 – pátek: SEBRANKA 

Smíšený pěvecký sbor – Praha 

Sbormistr: Zuzana Hrbáčková 

 

Koncerty pořádá Schola od sv. Jana Křtitele v Šumperku, člen Unie českých pěveckých sborů. 

 

 

 

 

Pouť k Nejsvětější Trojici v Maršíkově 
 

neděle 15. 6. 2014 
  

v 10 hod. v kostele v Maršíkově 

v 15 hodin v kapli Nejsvětější Trojice nad Maršíkovem 
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PRO MLADÉ A MINISTRANTY ZE VŠECH FARNOSTÍ!!! 
 
S blížícími se prázdninami máme pro vás několik nabídek a námětů, jak jejich volný čas využít. 

 

Gratulace! 

 Nejdříve bych ale chtěl oznámit radostnou zprávu, že od začátku května má náš děkanát po dlouhé době dvě 

oficiální animátorky: Zdišku Nedvědovou a Danču Klíčovou. Obě holky jsou z Rapotína a animátorkami se 

oficiálně staly 3. května, po úspěšném absolvování animátorských zkoušek. Pokud byste je chtěli poznat víc, můžete si 

přečíst rozhovor, který byl s nimi v předminulém (dubnovém) čísle našeho časopisu. Moc jim blahopřejeme a přejeme 

radost ze služby mladým a Bohu. 

 Na animátorské zkoušky se také připravuje Vašek Havlíček ze Šumperka, tak mu můžete držet palce a také se 

za něho modlit, aby to zvládl.  

 

No, a kdo je to vůbec animátor? 

Stručně:  Animátor = služebník mladých. 

A trochu podrobněji: Animátor je člověk, který se aktivně podílí na životě církve mezi mladými. Pomáhá, aby mladí 

nacházeli cestu k Bohu formou, která je jim blízká. Pomáhá organizovat akce pro mladé v děkanátu nebo ve vlastní 

farnosti. 

Být dobrým animátorem není jen otázkou člověka, který se věnuje mladým kolem sebe. Být dobrým 

animátorem znamená být dobrým křesťanem - a to je otázkou každého z nás. 

 

Animátorem se můžeš stát i ty! 

Máš víc jak 15 let? Máš chuť, spoustu nápadů a chvíli volného času? Nejsou ti lidé kolem tebe lhostejní? 

Chceš pomáhat druhým hledat tu správnou životní cestu? Chceš se stát i ty animátorem a podílet se na pořádání akcí 

v děkanátu, nebo ve své farnosti? Pro podrobnosti kontaktuj kaplana pro mládež nebo naše animátorky:  

P. Petr Káňa: mladezsumperk@seznam.cz, kanapetr@seznam.cz  

Zdiška: zdislava8@seznam.cz  

Danča: klicova.daniela@seznam.cz 

 

 

A teď konečně těch několik dalších pozvánek 

na prázdniny: 

 

1. Křesťanský camp „Raft“: 

20. – 25. července v Rajnochovicích; je určen pro mladé od 15 

do 25 let; cena: 1 200,- Kč. 

Je to příležitost nejenom poznat nové lidi, strávit s nimi společný 

čas, ale také zkusit nastartovat (nebo restartovat) svůj vztah 

s Bohem. 

Přihlášky do 30. června, na www.ado.cz/mladez  

Další info na plakátku v časopise a na nástěnkách ve farnostech. 

 

 

2. „CSA“ (Celostátní setkání animátorů) 

17. – 23. srpna v Třešti; pro mladé od 16 do 30 let 

Není určeno jen pro animátory nebo aktivní mladé ve farnostech, 

ale i pro všechny, kteří by chtěli načerpat inspiraci a třeba se pak 

aktivními stát. 

Podrobné informace ohledně nabitého programu a přihlášek 

na csa2014.signaly.cz   

mailto:mladezsumperk@seznam.cz
mailto:kanapetr@seznam.cz
mailto:zdislava8@seznam.cz
mailto:klicova.daniela@seznam.cz
http://www.ado.cz/mladez
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3. Antiochia 

Misijní akce, během které můžeš zkusit žít a působit jako první křesťané. Koná se během celých prázdnin na různých 

místech v Čechách a na Moravě. Můžeš přijet i jen na pár dní – jak ti to bude vyhovovat. Výhodou je, že se tato akce 

letos koná i v nedalekých Rejcharticích. 

Víc informací, včetně možnosti přihlášky na internetu: www.antiochia.cz  

 

4. Mladifest – Medjugorje 

30. července – 8. srpna. Je to příležitost setkat se s Bohem a mladými lidmi z celého světa na známém místě modlitby 

v Bosně a Hercegovině. Cena: 2 200,- (studenti), 2 600,- (pracující) + 130 euro (ubytování a polopenze). 

Víc informací opět na plakátku v časopise, nebo můžete napsat, případně se přihlásit na e-mail: 

mladezsumperk@seznam.cz 

 

A také tu máme pozvánku na tábor pro ministranty všech farností děkanátu. 

 

„Prvotní křesťané“  

Kdy a kde: 7. – 12. července, na faře v Libině. 

Tábor pořádají bohoslovci a bude to tábor, který tě přenese do doby, kdy se v Koloseu ještě zápasilo. 

Pro koho: určený pro ministranty od 11 let, maximální počet účastníků je 20. 

Přihlášky: Přihlásit se můžete do 18. června. Cena je 800,- Kč 

Více informací a přihlášky na www.ministranti.info 

 

Uf, snad je to všechno.  

Nabídek je spousta, tak doufáme, že si z něčeho vyberete. Kdybyste se potřebovali na cokoli zeptat, poradit, 

případně poslat podrobnější informace k nějaké akci, můžete bez obav napsat na e-mail: 

MLADEZSUMPERK@SEZNAM.CZ 

Rádi Vám pomůžeme a poradíme. 

Zdiška Nedvědová, Danča Klíčová, Vašík Havlíček a P. Petr Káňa 

  

http://www.antiochia.cz/
mailto:mladezsumperk@seznam.cz
http://www.ministranti.info/
mailto:mladezsumperk@seznam.cz
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STĚHOVÁNÍ CHARITY ŠUMPERK 
 

 

Od 1. 6. 2014 mění Charita Šumperk své oficiální sídlo. Nově ji najdete na adrese Jeremenkova 7 (budova 

bývalé „hygieny“). Charita Šumperk se stěhuje po 11 letech z nájemních prostor na Žerotínově ulici. Pamětníci 

vzpomenou, že Charita Šumperk začala před více jak dvaceti lety působit na Vančurově ulici a poté na ul. 8. května 

v Šumperku. 

Stěhování organizace proběhlo již v polovině měsíce května, v nové budově se nachází kanceláře 

pro zaměstnance organizace. Tyto prostory vytvoří kvalitní zázemí pro všechny zaměstnance, kteří poskytují výše 

uvedené služby. Charita v Šumperku zaměstnává na čtyřicet zaměstnanců, převážně žen – registrovaných sester, 

pečovatelek, sociální pracovnici a administrativní pracovníky. 

Více informací o činnosti organizace naleznete na www.sumperk.charita.cz 

Marie Vychopeňová 
 

 

Hlavní pouť v kostele Božího Těla 

u Kostelíčka nad Bludovem 

22. června 2013  

10:30    Slavnostní mše svatá  

celebruje P. ThLic Josef Jančář, OCarm. biskupský delegát pro zasvěcené  

(dlouhá léta působil jako generální prokurátor karmelitánského řádu v Římě) 

14:30    Mše svatá 

 

Na ranní mši svatou pojede z Bludova ke Kostelíčku autobus se zastávkami na trase.  

Nástupní místa a čas budou blíže upřesněny.   

Stánky nabídnou tradiční produkty lidových řemesel.  

www.farnostbludov.cz 
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ZÁPISY ZE SVATÉ ZEMĚ  
VII. ČÁST 

Díky tomu, že jsme tu tvořili jakési 

společenství, ať už s Janem, nebo ostatními mladými 

lidmi, kteří tu pracovali jako dobrovolníci nebo 

studenti, zamýšlel jsem se i nad vztahy mezi lidmi. 

Uvědomoval jsem si, jak jsou dobré vztahy důležité. 

Že se můžeme vzájemně obohacovat, pomáhat si, být 

si oporou, držet se nebo vzájemně „obrušovat hrany.“ 

Lidské vztahy jsou ale mnohdy nestálé – 

vyvíjí se, bývají přerušené odloučením...  

Ke vztahu zve i Bůh.  

Vztah vyžaduje odpovědnost jednoho vůči 

druhému – mně má jít ve vztahu o druhého o jeho 

dobro. Lidské vztahy často taky bolí – třeba 

odloučení. 

Vztah s Bohem je ale trvalý – můžu ho 

rozvíjet, můžu v něm růst. Bůh mě volá ke vztahu. Já 

musím ale o tento vztah taky stát a být v něm aktivní. 

 

Sobota 15. 11. 

Dnes jsme se vypravili opět do Galileje, kam 

musela sestra Miriam jet pro jednu 

svoji spolusestru. A protože byla 

sobota a většina z nás měla volno, 

vzalo se větší auto a jelo nás asi 

osm, včetně dvou kněží, kteří tam 

pak zůstávali. Díky nim jsme 

slavili mši svatou za krásného 

počasí pod širým nebem u kostela 

na hoře blahoslavenství. 

Odtud jsme pokračovali 

do Tabghy, místa, kde došlo 

k zázračnému nasycení zástupů, 

když Ježíš rozmnožil pět chlebů a 

dvě ryby pro tisíce lidí (např. Lk 

9,10-17). Tento zázrak připomíná 

známá mozaika pod obětním 

stolem v místním kostele. Zde 

jsem si také víc uvědomil, že i dnes lidé často 

hladoví: po lásce, vztazích, štěstí, a tak se snaží najít 

nasycení ve věcech tohoto světa: v penězích, 

majetku, alkoholu, zábavě, místo, aby ho hledali u 

Toho, který dokáže opravdu nasytit lidské srdce, aby 

už nehladovělo (Jan 6,35). 

Večer po návratu jsme s Janem nechávali 

dojmy z prožitého dne doznít při procházce nočním 

jeruzalémským starým městem. Při ní jsme narazili 

na skupinu mladých židovských děvčat, studentek na 

židovských ortodoxních školách. To znamenalo, že 

většina těchto velice živě zpívajících studentek se za 

pár let vdá a budou ženami v klasických ortodoxních 

rodinách, kde by se měly starat především o 

domácnost a výchovu dětí a jejich postavení je 

mnohdy velmi odlišné od toho, na jaké jsme v naší 

kultuře zvyklí my. 

A zde jsem si pak uvědomil, že je potřeba 

naučit se respektovat i to, co pro mě může být někdy 

těžko pochopitelné. Protože to, co se mně, člověku 

žijícímu v západní kultuře, může zdát bláznivé nebo 

špatné, může být pro člověka žijícího v jiné kultuře a 

společnosti normální, a já do toho asi nemůžu jen tak 

vstoupit a chtít mu vnutit vlastní životní styl. 

Více jsem si uvědomil potřebu respektu 

vůči  jiným kulturám. 

 

Neděle 16.11. 

Dnes jsme byli na mši v kostele U Salvátora, 

který stojí v jeruzalémském starém městě. Patří 

místní komunitě františkánů a v té záplavě 

nejrůznějších budov a památek z doby starověku, 

nebo z dob, kdy byl Jeruzalém pod vládou křižáckých 

nebo arabských panovníků, působil 

tento kostel trochu jako rarita, 

protože byl postavený, myslím, 

v barokním stylu a tak, jak jsme na 

to zvyklí z našich zemí.  

Odpoledne jsme se pak 

vydali na místo, které se jmenuje 

Svatý Jan na poušti. Je to místo 

v kopci, nedaleko Ain Karim, stojí 

zde malý klášter a - jak napovídá 

název - jedná se o místo, kde 

údajně žil Jan Křtitel, než vystoupil 

před Izrael. 

Zde jsem se také dozvěděl, 

že slovo „poušť“ neznamená 

jenom nějakou holou pláň nebo 

plochu, kde je písek, ale je to 

označení pro jakékoliv opuštěné místo. Každý z nás 

tak občas prožívá, nebo může prožívat, svoji poušť. 

Také jsme navštívili vesnici Abu Gosh se 

starobylým kostelem z dob křižáků. Stojí nad místem, 

kde byla Archa úmluvy předtím, než ji David 

slavnostně přenesl do Jeruzaléma (2Sam 6,11-15). 

Kostel je uvnitř vyzdoben freskami, které byly 

odkryty teprve před pár lety, a je zajímavé, že lidské 

postavy mají zničené obličeje. To je prý z dob, kdy se 

kostela zmocnili arabové, kteří, podobně jako 

ortodoxní Židé, nezobrazují obličeje. 

P. Petr Káňa 
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U příležitostí letošního kněžského svěcení a primice přímo 

v děkanátu bych vám rád doporučil dvě knihy věnované 

kněžským osobnostem. Ta první s názvem Můj bratr papež 

pojednává hned o dvou kněžských životech, dvou bratřích 

kněžích se jménem známým na celém světě: Ratzinger. Je to kniha rozhovorů s bratrem papeže Benedikta, 

Mons. Georgem Ratzingerem, kterou sepsal a doplnil spoustou důležitých a zajímavých informací německý novinář  

Michael Hesemann. V obsáhlém rozhovoru Georg Ratzinger vypráví o dětství a 

mládí svém a svého bratra, o nástupu nacismu a společném povolání ke kněžství, o 

válečných letech a kněžském působení potom. Zatímco Georg věnoval svůj kněžský 

život církevní hudbě a dlouhá léta vedl slavný řezenský sbor, Vrabčáky řezenského 

dómu, jeho bratr Josef se stal světoznámým teologem, kardinálem a papežem. Kniha 

nás úžasně vtáhne do atmosféry předválečného Bavorska, poznáme jejich rodiče a 

rodinu, cestu ke kněžství a kněžské osudy, láskyplný přátelský vtah mezi bratry a 

také pocity při volbě Josefa papežem. Ukazuje, jak se vyvíjelo jejich kněžské 

povolání a jak odpovídali na další a další Boží výzvy. Velmi pěkná kniha. Po jejím 

přečtení uvidíme papeže Benedikta ještě jinak, nově, čerstvě. Moc doporučuji. Knihu 

vydalo nakladatelství Portál.  
 

Druhá kniha je z našeho dvorku. Kniha Milion duší - osudy biskupa Josefa 

Hloucha od Františka Koloucha je obšírným pojednáním o životě našeho českého kněze, 

mučedníka komunistického režimu, českobudějovického biskupa, autora proslulé sbírky 

duchovních úvah Minutěnka. Je to historická práce, ale napsaná velice pěkně, čtivě, 

navíc bohatě ilustrovaná historickými snímky. Ukazuje velikost ducha biskupa Hloucha a 

jeho boj s komunistickou mocí i jeho mučednický konec. I když jsem už mnoho četl a 

slyšel o osudech kněží v Československu, životní úděl biskupa Hloucha byl pro mne 

novým objevem. Myslím si, že tato kniha může být důležitým kamínkem v mozaice 

vědomostí o nedávné historii naší církve. Knihu vydalo Kartuziánské nakladatelství 2013.  

Obě knihy už jsou v naší farní knihovně. Srdečně zvu a ještě jednou ze srdce 

doporučuji.  

P. Slawomir 

 

FARNÍ KNIHOVNA V ŠUMPERKU PŘED (VELKÝMI) PRÁZDNINAMI  

A O PRÁZDNINÁCH 
 

Do knihovny jsme od jedněch farníků dostali stará čísla časopisů Rodinný život a AD. Děkujeme. Pokud tyto 

časopisy neznáte (i když je znáte ), tak doporučujeme. První jmenovaný je katolický časopis pro „dospěláky“ - 

jedná se o zdařilé dílo olomouckého Centra pro rodinu - vždy se zabývá nějakým tématem: např. stářím, svatbou, 

dospíváním dětí apod. AD je časopis, který už dnes neexistuje, ale ve své době to byl kvalitní křesťanský časopis 

pro mládež – jsou v něm zajímavé rozhovory a články k různým tématům i křesťanským otázkám – doporučujeme 

nejen mládeži. Směle přijďte, časopisů máme dost.  

Myslím, že (tyto) časopisy jsou ideálním prázdninovým řešením četby nejen pro ty, kdo moc nečtou, ale taky 

pro ty, co čtou a jsou omezeni prostorem – na cesty, k vodě apod. Abyste nekupovali zajíce v pytli, přijďte si půjčit 

pár čísel hned a pak, až si je oblíbíte, zastavte se těsně před koncem školního roku pro pár čísel na prázdniny. Jak 

už jsem naznačila, přijďte před prázdninami. O prázdninách nebude farní knihovna fungovat. Naposledy otevřenou 

ji najdete v neděli 29. 6. a pak až 7. 9.  

Samozřejmě si můžete půjčit nejen časopisy, ale i knihy – vždy ve čtvrtek od 17.00 do17.50 a v neděli 

po „deváté“ mši sv. – asi 10 minut tam na vás čekáme. 

Z farní knihovny vám přejeme léto plné nejen dobrého čtení!   

za všechny Jana Pacalová  
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Poutníci v Jeruzalémě, o svátku letnic 

 
v Městě Šumbarku 

v sedmém roce panování Václava Vrtošivého 

 

Zbožní židé ze všech národů na světě, 

Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé 

Mezopotámie, Judeje a Kapadocie, Pontu a Asie, 

Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a 

přistěhovalí Římané, židé i obracení pohané, Kréťané 

i Arabové, vám všem se omlouvám. Neznám váš 

jazyk a nejsem schopen s vámi hovořit ani o těch 

nejběžnějších věcech, natož o subtilních záležitostech 

ducha. Neznám ani vaše města, povětšinou již 

zaniklá, vaše zvyklosti a obyčeje. Vím o vás jen 

z doslechu či letmého pohledu na notoricky známou 

pasáž ze Skutků apoštolů. Míjíme se v prostoru 

i čase. Nemůžeme spolu vést vpravdě partnerský – 

jakkoliv vzrušující – dialog. 

Nečiním si proto žádné ambice na to, abych 

vám zvěstoval „veliké Boží skutky“. To už ostatně 

dávno – a navýsost úspěšně – vykonali apoštolové. 

Našlo se vás na tři tisíce, kteří jste v té první 

náborové kampani rozšířili řady počínající církve. 

Zcela zásadním způsobem jste změnili svůj život. 

Zůstávali jste spolu, lámali chléb a modlili se. Měli 

jste všechno společné, prodávali jste svůj majetek a 

rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. 

Každého dne jste pobývali svorně v chrámu, dělili 

jste se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili 

jste Boha a byli všemu lidu milí. A to vše jen proto, 

že jste ve slovech apoštolů – která ostatní považovali 

za opilecké blábolení – zaslechli prorockého ducha.  

Také já jsem uvěřil v téhož Krista jako vy; 

za mnohem méně dramatických okolností 

a především s mnohem méně dramatickými důsledky. 

Také já jsem byl naplněn týmž Duchem jako vy 

o letnicích. Také já jsem členem téže církve jako vy. 

Můj život však vypadá docela jinak. Nejen že nežiji 

v onom raně komunistickém prostředí vaší obce; v té 

naší mi schází zejména radost a upřímné srdce. A už 

vůbec si nemyslím, že bychom byli všemu lidu milí. 

Nemůže mě nenapadnout otázka po příčině tohoto 

neutěšeného stavu. Trojjediný Bůh se bezpochyby 

nezměnil. Změnila se tedy církev? A pokud ano – což 

se zdá evidentní – lze to považovat za změnu 

k lepšímu?  

Obávám se, že bychom si dnes – ač naplnění 

stejným Duchem – nerozuměli nejen díky jazykové 

bariéře. Chyběla by nám především blízkost srdcí, to, 

co pro vás bylo samozřejmou nutností. Asi byste 

nechápali naše formální povinná setkání jednou 

týdně, vlažné a nudné obřady k oslavě Boha, dárce 

radosti a života. A zejména naši vzájemnou izolaci, 

dobrovolnou a záměrnou. My se nemusíme ukrývat 

před zákoníky ani před Římany, my se schováváme 

sami před sebou. A v konečném důsledku, 

samozřejmě, i před Kristem a Duchem, který nám 

jeho Otec seslal. 

Jak jsem již předeslal, neovládám žádný 

z vašich jazyků, jsem však pyšný na znalost svého 

rodného jazyka. Denně potkávám desítky 

soukmenovců, s nimiž v tomto jazyku 

komunikuji. Máme přibližně stejnou slovní 

zásobu, vzdělání a zkušenost, s mnohými 

sdílím své bydliště, pracoviště, větší či 

menší společný prostor. Jsou tedy naplněny 

všechny logické předpoklady pro to, aby 

naše komunikace byla životná, radostná a 

prospěšná. Taková, jakou jste zakusili – a 

zavedli – kdysi o letnicích. Ať se však 

rozhlížím sebevíc, plody takové 

komunikace ve svém okolí nenacházím. Jen 

pomalu a neochotně si začínám připouštět, 

že se s největší pravděpodobností nebude 

jednat o jazykový deficit. 

Pavel Obluk 

 

DOPISY DO ZÁHROBÍ 
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BYLO NÁS OSM A BYLO TO FAJN…  

ANEB SENIORSKÝ VÝLET DO ALP 
 

Před několika měsíci padla na faře zmínka naší milé farnice Marie: „Děvčata, četla jsem na internetu, 

že olomoucké Centrum pro rodinu pořádá v květnu týdenní pobyt pro vdovy ve Svatém Martinu v Dolomitech, 

nemáte chuť jet?“ Byl leden, na faře bylo pěkně teplo a představa zasněžených hor v nás vyvolala protichůdné 

pocity. Zauvažujeme a promyslíme… 

Před koncem února už ale bylo vše jasné. Šestilůžkový pokoj obsadíme a zálohu zaplatíme. Kdoví, co bude. 

Do května je ještě času dost! 

Jak známo, nám dříve narozeným ten čas letí trochu rychleji než ostatním, a tak jsme se sešly 17. 5. po páté 

hodině ranní na nádraží. Nebylo nás šest, ale hned osm, byla mezi námi i mladá účastnice a nebyly jsme všechny 

vdovy. Vždyť to nevadí. Přijely jsme do Otrokovic, kde už na nás čekal autobus a většina zúčastněných, zbývající 

jsme pobrali cestou. Vezli jsme si sebou kněze, P. Václava Altrichtera z Kroměříže, a cestou jsme obdrželi 2 kněžská 

požehnání navíc. Proto jsme také s Boží pomoci bez problémů dojeli večer na místo zvané Sv. Martin in Gsies před 

pastorační centrum „Velehrad“. Vyložili jsme paní kuchařku, kterou jsme si vezli s sebou, a všechny potravinové 

zásoby pro téměř 50 lidí na celý týden. Pak jsme se ubytovali a šli spát. 

Ráno v 7 budíček. Zvonečkem nás krásně svolal vedoucí zájezdu Vítek 

Pořízek. V 7.30 byla denně mše svatá v domácí kapli, kterou sloužil 

P. Václav, který nás okamžitě nadchl svou dobrotou, skromností a humorem. 

Po mši byla snídaně a pak již podle předem určeného a počasí 

přizpůsobeného plánu turistický program k Pragserskému jezeru. Původně 

naplánované túry až do nadmořských výšek kolem 2000 m a výše se nemohly 

uskutečnit, protože tam ještě ležel sníh. Obešli jsme tedy celé jezero a bylo to 

krásné.  

V pondělí jsme byli u jezera Misurino na Passo Tre Cime, také u jezera 

Sorapis, zajeli jsme do Cortina d´Ampezzo, na passo Folsarego, odkud je 

vidět masiv hory Lagazuoi , která se smutně proslavila za 1. světové války, 

když byla provrtána štolami bojujících Rakušanů a Italů. Pomodlili jsme se na 

krásném lesním vojenském hřbitově padlých z 1. světové války.  

V úterý jsme v Pustertal u tzv. Tauferer Ahrntal šli krásnou cestou lesem, kolem překrásných vodopádů, pak 

tzv. cestou sv. Františka, kolem kaple sv. Františka a Kláry. Odpoledne byla návštěva Brunecku, možnost koupání 

nebo prohlídky městečka.  

Ve středu jsme navštívili místo, odkud pocházel - v Jižním Tyrolsku velmi uctívaný - svatý Josef Freinademez, 

který byl misionářem v Číně (svatořečený v roce 2003). Pak jsme ještě byli na passo gardina, passo Sella a 

odpoledne následovala prohlídka Brixenu.  

Ve čtvrtek jsme zajeli autobusem do Bad Moos směrem Talschlusshutte a pěšky se vydali až k hranici souvislé 

vrstvy sněhu. Odpoledne nás potěšila prohlídka jediného dochovaného románského kostela v Jižním Tyrolsku, 

v Innichen. Kostel je zasvěcen sv. Candidovi a sv. Corbianovi.  

V pátek, v předposlední den, jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna pod vedením Vítka vyšlapala na horu 

Hőrneckele (2127 m), která byla přímo přes údolí naproti našemu domu Velehrad. Druhá skupina si chtěla 

prohlédnout místo našeho  týdenního pobytu, Sv. Martin, a vedlejší vesnici - Sv. Magdalenu. Počasí nebylo zrovna 

ten den krásné, nicméně obě skupiny se spokojeně večer sešly na rozlučkovém posezení.  

Rekapitulace našeho zájezdu byla jasná: všechno bylo 

skvělé, parta starších a mladších si skvěle rozuměla a příští rok 

by se mohlo vše zopakovat, dá-li Pán Bůh. Spíše ale až 

v červnu, abychom mohli využit lanovky, které teď ještě 

nejezdily, a aby nám už neležel na cestách sníh.  

Na závěr bych chtěla ještě poděkovat naší nejmladší 

účastnici Janě, která byla vždy velmi ochotná a nám starším 

v lecčem pomohla.  

Waltraud Pourová 
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OCENĚNÍ ZASLOUŽILÝCH FARNÍKŮ 
 

Při slavné bohoslužbě během pouti sv. Jana Sarkandera 

v Olomouci byli otcem arcibiskupem oceněni medailí sv. Jana 

šumperští farníci: František Bartuněk a Josef Valenta. 

Mezi zasloužilé členy diecéze byli zařazeni pro svou dlouholetou a 

obětavou službu v našem farním společenství. Jsem rád, že jsme 

mohli tímto způsobem poděkovat za jejich obětavou práci a zároveň 

věřím, že pokud jim síly stačí, budou ve svém díle pokračovat. 

Určitě je v děkanátu řada osob, které si ocenění zasloužily. Chci 

proto při této příležitostí poděkovat všem, kteří věnují svůj čas a 

síly naším farnostem. Všem říkám: Pán Bůh zaplať.  

Moc také děkuji všem farníkům, kteří se slavnosti 

v Olomouci zúčastnili. Díky Schole od sv. Jana Křtitele, která svým 

zpěvem zvelebila liturgii, vřelý dík naším seniorkám, které nám připravily po mši svaté velmi radostnou oslavu. Díky 

všem, kdo jste přijeli nebo svou vděčnost panu Františkovi a Josefovi projevili jiným způsobem. Mala fotoreportáž, 

kterou vidíte níže, ať je dovršením této krásné květnové události. A drahým Františkovi a Josefovi přeji za nás 

za všechny hodně sil a radosti z toho, co dělají. A ještě jednou děkuji. 

P. Slawomir 
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NOC, KDY ROZKVETLA PRVNÍ RŮŽE 
 

Ano, opravdu té teplé podletní noci na dohled od rapotínského kostela Nanebevzetí Panny Marie rozkvetla 

první žlutá růže a zavoněla tmou hrubo po desáté, když se rozcházeli poslední organizátoři Noci kostelů. A rozvíjet 

se začala už za horkého odpoledne pátku 23. května 2014, kdy v kostele před pátou vítal p. Slawomir zpočátku řídké 

diváctvo na představení dětí, dospělých a přátel zdejší farnosti.  

Šlo o jakési chrámové 

divadlo se zpěvy a veselím, devět 

pradávných obrazů radostných i 

smutných, počínajících na úsvitu 

nedělního dne před prázdným 

hrobem s ženami statečnějšími 

apoštolů, přes putování do 

Emauz, radostnou piruetu 

Tomášovu, jenž zas našel víru 

svou, rybářskou síť, v níž uvázl 

piloun, mečoun i zlatá rybka, pak 

apoštolové hledící vzhůru na 

oblak Boží slávy a Letnice, při 

nichž Duch Svatý skrze apoštoly 

promluvil: Hello!, Bonžůr!, 

Merhaba!, Ahojtě!, Buenos días! 

i Mitakuia ojasin!, jak pravil 

malý Indián. Petr a Jan u Krásné Brány uzdravili chromého a pak se řecké vdovy začaly dohadovat s těmi 

hebrejskými o větší kus sekané, kterážto scéna vyústila přes volbu 7 jáhnů až v hrůzné ukamenování Štěpánovo. 

A závěr nás čekal v Damašku, kde Ananiáš vložil ruce na oslepeného Šavla: 

„Šavle, můj bratře! (Náš Pán ti to natřel!) 

K tobě mě posílá sám Ježíš – ten, co se ti zjevil na tvé cestě. 

Chce, abys zase viděl den! Ať ztichnou v tobě, noci, žestě a Duch Svatý tě naplní!“ 

Pavel prohlédl a všichni zapěli píseň apoštolů a apoštolek radostné zvěsti. Mnozí nám říkali, že to nemělo 

chybu, ale dětští herci o jedné vědí: nepodařilo se jim totiž přemluvit ženu ze zástupu před Krásnou bránou, 

aby řekla vtíravý přežblebt, co zlidověl na zkouškách, a tak diváci neslyšeli onu legendární repliku:„…Tys uzdravil 

všechny mé rány!... To je ten chromý HROCH od brány!!!“ 

Nu a jen co jsme se uklonili, tak zazpívaly zvony vysoko ve věži u nás, v Šumperku i po celé Evropě slavící 

Noc kostelů. Následovala mše svatá, kterou sloužil pan děkan Sulowski, po ní koncert chrámového sboru a kvarteta 

Musica Gloria – housle, lesní rohy, mnohohlasý sbor i neuvěřitelný soprán „Kriste Jezu“ a na závěr varhany pro čtyři 

ruce, které rozezněly celý prostor kostela až po dřevěné trámoví stropu. 

Návštěvníci stoupali čtyřramenným schodištěm kolem obdivuhodného hodinového stroje na věž k velikým 

zvonům a hleděli přes dřevěné opršelé žaluzie k horám i na zelené koberce strání našeho údolí s bíle prosvítajícími 

kopretinovými obrazci a střapci nízkých bouřkových mraků. 

Varhanní melodie dodávaly i dále atmosféru Noci v kostele, zatímco si návštěvníci prohlíželi nástěnky 

o životě farnosti, varhany samotné, stoletou farní kroniku, zdobné ornáty i zašlé staré obleky kostelníka z Rejchartic 

– černý na dny všední, červený pro svátek. Mluvilo se o tajemství, o zpovědi, o liturgii i o vystavených předmětech: 

zlatý kalich, palla i misály, ve kterých jsou chrámové žalmy zapsány po staru, jak kuličky rozkutálené na čtyřech 

řádcích. Kožená vazba těch velikých knih zdobená plastickými ornamenty okolo kříže, uvnitř strhující obraz 

poslední večeře orámovaný propletenými úponky vinné révy. 

Rozhovory herců svačících s dětmi na faře. Mladého apoštola Jana zamrzelo, že to divadlo nebyla taková 

sranda jako o Vánocích, a ten, který na sebe vzal roli Ježíše, mu vyprávěl o hloubce víry a její nej-důležitosti 

v životě. Scéna jak vystřižená z našeho představení - neznámý poutník jim vysvětloval Písma… 
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Zůstaň s námi, vždyť se připozdívá, Noc kostelů se k svému konci chýlí… Z kůru stále zaznívá zanícený 

hovor varhaníků, slova o duších z kamene i duších milujících ke kroužku lidí uprostřed kostela pronáší představitel 

Toho, jenž s námi šel kousek cesty. A i po té nejbídnější divadelní zkoušce nás svojí rozevřenou náručí objímala jeho 

uklidňující víra. 

Velké díky těm, kteří pomáhali otevřít náš kostel všem příchozím. A ti, kteří vstoupili, se tak možná 

lehounce, jen konečky prstů dotkli prastarého misálu a snad v těch ornamentech alespoň vytušili tvar kříže…  

Apoštolové:  Co na nás hledíte jak zjara? 

Lidé:   Přece jste zázrak způsobili! 

Apoštolky:  Kdepak! Vždyť my jsme jen pára  

nad řekou Krista, z níž jsme pili. 

 

V noci, kdy májový déšť zkrápí keř hořící plamínky žlutých růží na dohled od kostelní věže, 

dopsala Filoména Brigita  

 

 

VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI 

20. – 22. června 2014 

12. ročník 

Pátek 20. června 

Kostel svatého Jana Křtitele 

18:30 -  19:30 Koncert písničkářky EVY HENYCHOVÉ,  
   Zpěvačka, kytaristka, skladatelka i textařka a hlavně charismatická osobnost 

   

Sobota 21. června 

Kostel svatého Jana Křtitele 

14:30 - 15:30 GENTLEMEN SINGERS s programem Cestování v čase. 

Koncert úspěšného vokálního souboru, repertoár souboru zahrnuje období 
od gregoriánského chorálu až po úpravy moderních populárních melodií 
a americké spirituály 

  

16:30 - 18:00 Poutní bohoslužba, poutní požehnání 
 

18:00 - 19:30 Přednáška ředitele TV NOE P. Mgr. Leoše Ryšky 
   

Neděle 22. června 

Kostel svatého Jana Křtitele 

08:30 - 09:30 Nedělní mše svatá 

 
Podrobný program bude na plakátech 

 

Informace: Informační centrum Velké Losiny:  583 248 248, infolosiny@losiny.cz, www.iclosiny.cz,  
Vstupenky na placené akce přímo na místě před koncertem. 
Předprodej: od 1. června na Infomačním centru Velké Losiny   

  

mailto:infolosiny@losiny.cz
http://www.iclosiny.cz/
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Pro děti 

Sedmikrásek – Mgr. Jana Valentová – dopolední program pro rodiče na RD a jejich děti – středa od 9.30 hod.  
 

Pro dospělé 

Modlitby matek – 12. a 26. června od 17.00 v kapli farního střediska 

Psychologické poradenství – Mgr. et Ing. Pavlína Vaculková; objednat se můžete na tel. 777 988 864.  

Cvičení s rehabilitačními prvky – každou středu od 16.30 do 17.30 na farním středisku,  

 lektorka Ing. Marie Vychopeňová   

Společné posezení u táboráku – 28. června od 16.00, podrobnosti budou včas sděleny 
 

Pro rodiče s dětmi 

18. června od 9.30 – společné dopolední posezení pro rodiče na RD a jejich děti na farním středisku – společná 

modlitba v kapli, atrakce na farním hřišti, společný oběd. 

25. června od 9.30 – předprázdninový společný výlet do přírody s hledáním svatojánského pokladu 

Příměstské tábory – termíny: 7. - 11. 7. 2014; Téma: „Prázdninové povyražení se svatou Barborou“. Program 

najdete na http://sumperk.dcpr.cz/. Info na 731 402 395. 

Psychologické a výchovné otázky náhradní rodinné péče – přednáška pro osvojitele a pěstouny pečující o děti 

dlouhodobě či dočasně i pro všechny zájemce, kteří o osvojení dítěte uvažují.  

Datum a místo konání: pátek 4. 7. 2014; 9:00 – 12:30 hodin v sále Poutního domu Stojanov. 
 

 

Milé rodiny, dovolte, abychom vám v rámci slavení Roku rodiny nabídli a zde představili aktivitu s názvem 

Poklady naší rodiny, kterou si pro vás připravilo vaše arcidiecézní centrum pro rodinu. Obracíme se na vás s touto 

nabídkou, která chce povzbudit objevení pokladů uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně 

ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo atp. Mohly by to být 

životní momenty, které se týkají života a víry ve vaší rodině. Můžete si také vzpomenout na některé z vašich předků a 

na to, čím vaši rodinu obohatili. Zaměřit se ale můžete také na zdánlivé „maličkosti“ všedních dnů, například na 

společně strávené chvíle v rodině. 

Toto „poselství" vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3 a to formou obrázků, fotografií, 

psaného textu, básničky, apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny. 

Nejedná se o soutěž. Jde o to, abychom si uvědomili, co dobré Bůh v naší rodině vykonal a stále koná a byli 

mu za to vděčni. Tato aktivita má taktéž podpořit soudržnost rodiny, a proto je důležité, aby se na zpracování 

podílela celá rodina. 

Vytvořené projekty můžete odevzdat na Centru pro rodinný život v Olomouci (Biskupské nám. 2, 779 00 

Olomouc) nebo v jednotlivých děkanátních centrech pro rodiny, a to buď poštou, nebo osobně. Termín odevzdání 

je 30. června 2014. Každá rodina, která vypracovaný projekt pošle, obdrží malý dárek. 

Odevzdané projekty budou prezentovány na těchto internetových stránkách, a budou tak sloužit 

k vzájemnému obohacení – mělo by jít o určitý druh svědectví života z víry. Projekty budou také vystaveny na Sv. 

Hostýně při příležitosti arcidiecézní pouti rodin v sobotu 30. srpna 2014.  

V pondělí 9. června v 19 hodin se v Klášterním kostele v Šumperku uskuteční mimořádný 

koncert v rámci cyklu KLASIKA VIVA, na kterém vystoupí nejlepší žáci ZUŠ Šumperk 

a chlapecký katedrální sbor z Rigy s programem duchovní hudby.  

Vstupné dobrovolné. Nenechte si ujít tuto mimořádnou hudební akci! Všichni jste srdečně zváni.     

Lenka Nezbedová 

http://sumperk.dcpr.cz/
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JAN NEPOMUK NEUMANN 
(* 28. březen 1811, Prachatice 

† 5. leden 1860, Filadelfie, USA) 

 
 

Svatý Jan Nepomuk (též Nepomucký) Neumann byl český misionář, 

redemptorista, průkopník katolického školství, čtvrtý biskup filadelfský (1852–

1860) a první světec USA. Je příkladem statečného člověka, který se nevzdává a 

nespokojuje s tím, že věci prostě nejdou, ale hledá nové cesty k naplnění svých 

ideálů. Chtěl se stát knězem, v Čechách to však nebylo možné, proto v roce 1836 

odešel do Ameriky. Překonal tak oceán a tím jakoby nám chtěl říci – i ty musíš 

často s vírou překročit moře svých problémů, aby ses dostal k novému životu. Stal 

se nejen knězem, ale roku 1842 složil řeholní sliby jako první redemptorista na 

americkém kontinentu a roku 1852 přijal biskupské svěcení. Byl známý svou 

horlivostí a vytrvalostí v hledání dalších způsobů, jak uskutečnit své sny. Možná 

právě pro tyto vlastnosti je dodnes osobností, kterou mnozí považují za svůj vzor 

a nacházejí sílu v jeho ideálech. Dne 19. června 1977 byl papežem Pavlem VI. 

svatořečen a v tento den si jej katolická církev také připomíná. 

Narodil se jako třetí ze šesti dětí ve smíšené rodině, jeho otec, punčochář 

Filip, pocházel z německého Bavorska, matka Anežka, rozená Lebišová, měla 

původ český. Jan vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a roku 1831 zde vstoupil do kněžského semináře. 

Mezi jeho zájmy patřila botanika a astronomie, studoval latinu i řečtinu. V 21 letech přijal nižší svěcení. Poslední rok 

studia prožil v Praze na Karlově univerzitě, kde se kromě teologie věnoval i filozofii, přírodním vědám a studiu 

angličtiny, francouzštiny a španělštiny. V Čechách byl tehdy velký přebytek kněží, proto biskup jeho vysvěcení 

odložil. 

Jan od mládí toužil po misijním působení za mořem, což možná podnítilo jeho zájem o studium cizích 

jazyků, jejichž počet později vzrostl na osm. Když Jan četl v listech severoamerických misionářů, že potřebují 

pomoc nových spolupracovníků, jeho rozhodování netrvalo dlouho. V únoru 1836, ve věku necelých 25 let, zanechal 

čekání na vysvěcení a vydal se jako chudý klerik, bez prostředků a konkrétního cíle, pěšky do Paříže. Protože nestihl 

dostavník, putoval dále do Le Havru, kde 20. dubna 1836 nastoupil na loď a 1. června přistál v New Yorku. Kvůli 

nedostatku kněží jej biskup Jean Dubois již 25. června 1836 vysvětil na kněze a Neumann odešel jako farář 

do Williamsville blízko Niagarských vodopádů. 

Jan působil v této oblasti čtyři roky. Staral se o farnost o rozloze téměř 1 500 km² (rozloha šumperského 

okresu je 1313 km²), ve které žilo i mnoho německých, francouzských, italských, irských a českých přistěhovalců. 

Jednotlivé osady oddělovaly husté lesy, močály a řeky. Pořádné silnice chyběly, proto jezdil stovky kilometrů na 

koni, někde používal člun, často také jen své nohy. Sám pocházel z drsných poměrů, ale tvrdé životní podmínky jeho 

farníků ho hluboce zasáhly. Sloužil nejenom duchovně, ale staral se i o praktické potřeby imigrantů. Myslel hodně 

na děti a jejich vzdělání, zakládal a pomáhal stavět školy, nejprve ve Williamswille, v Lancasteru a později v osadě 

North Bush, kam přesídlil v roce 1838. Zde se také poprvé setkal a spřátelil s indiány, nazýval je „chudými dětmi 

přírody“. 

Během neustálého namáhavého cestování od jedné osady ke druhé cítil stále silněji potřebu zázemí, jakési 

duchovní rodiny. Oslovoval jej a lákal komunitní způsob práce redemptoristických misionářů. V roce 1840 se 

Neumann vyčerpáním zhroutil a byl převezen do kláštera redemptoristů v Pittsburgu. Zde vstoupil do jejich 

noviciátu, který dokončil v městě Baltimore; řeholní sliby složil 16. ledna 1842. Spolu s ním vstoupil do kongregace 

jako bratr laik i jeho rodný bratr Václav, který přijel z Čech, aby Janovi pomáhal. 

Jan se v Baltimore podílel na pastoraci farnosti a rovněž pomáhal s organizací stavby nové baziliky 

sv. Alfonse z Liguori, zakladatele kongregace redemptoristů. Už po dvou letech byl zvolen představeným řeholního 

domu a v letech 1847-1849 vedl celou americkou misii redemptoristů. Vedle řádových funkcí působil nadále i jako 

misionář. Neustále cestoval, zakládal školy, kostely a různá sdružení, konal duchovní obnovy.  

 

SVĚTEC MÉHO SRDCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý
http://cs.wikipedia.org/wiki/Misionář
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kongregace_Nejsvětějšího_Vykupitele
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_biskupů_a_arcibiskupů_filadelfských
http://cs.wikipedia.org/wiki/1852
http://cs.wikipedia.org/wiki/1860
http://cs.wikipedia.org/wiki/České_Budějovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Le_Havre
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
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V r. 1852 zemřel biskup ve Filadelfii a Neumann byl navržen na jeho místo. Jan si to nepřál a - po pravdě 

řečeno - ani filadelfští katolíci nebyli nadšeni. Jan Nepomuk se jim zdál málo reprezentativní pro takový úřad. Byl 

malé postavy – měřil jen 160 cm, nepotrpěl si na oblékání, navíc byl cizinec a mluvil anglicky se zvláštním 

přízvukem. Baltimorský arcibiskup Patrick Kenrick však na své volbě trval, a tak byl po papežském schválení Jan 

Neumann dne 28. března 1852 vysvěcen na biskupa. Jako heslo si zvolil slova: „Passio Christi, conforta me!“ 

(Utrpení Kristovo, posilni mě!) 

V novém úřadu se věnoval především obyčejným lidem, neúnavně objížděl všechny svěřené farnosti. 

Při každé vizitaci uspořádal duchovní obnovu. Opět zakládal nemocnice, sirotčince a školy, zval do diecéze nové 

řeholní komunity, aby se o tyto domy staraly. Nechal vybudovat osmdesát kostelů a více než stovku farních škol; 

právem je proto považován za zakladatele a průkopníka amerického katolického školství. Velice usiloval 

i o zmírnění projevů rasismu. Zasazoval se o povznesení liturgického slavení a reformoval místní kněžský seminář. 

Pro potřeby pastorace sám sepsal malý a velký katolický katechismus, který se později dočkal jednadvaceti vydání. 

Všude, kam přišel, usiloval o obnovu duchovního života a o obnovení jednoty s římským biskupem. 

Na podzim 1854 odcestoval do Říma, aby se osobně účastnil slavnostního vyhlášení dogmatu 

o Neposkvrněném početí Panny Marie. Až do samotného dne vyhlášení (8. prosince 1854) žil jako řadový 

redemptorista v římském klášteře, pěšky navštěvoval poutní místa v okolí a konal skutky pokání. Setkal se také 

s papežem Piem IX. při osobní audienci. Po vyhlášení se odebral na svou první návštěvu do Čech - po 19 letech! 

Nejdříve navštívil v Praze svou sestru Janu, představenou kláštera boromejek. Biskupa Neumanna uctivě přijal sám 

císař Ferdinand V. a finančně přispěl na jeho dílo mezi krajany v Americe. Dne 30. ledna 1855 přijel Jan 

dostavníkem do Českých Budějovic a velmi srdečně pohovořil s biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem v jeho 

rezidenci. Do Prachatic měl v úmyslu přicestovat v tajnosti, ale lidé se o jeho příjezdu doslechli a jeho sáně zdaleka 

vítalo vyzvánění zvonů, střelba a hudba. Lidé se tlačili na ulicích a poklekali, aby jim slavný rodák požehnal. 

V rodném domě jej přivítal otec (bylo mu v té době 81 let), matka již nežila. V Prachaticích pobyl Jan jen pár dní 

v únoru 1855. Koncem března se opět ujal všech svých povinností ve Filadelfii. 

Vděčný za všechny radostné dojmy z cesty se znovu s velkou horlivostí pustil do náročné práce. Nedostatek 

spánku a časté cestování v různých klimatických podmínkách 

přispěly k tomu, že Janovo zdraví rychle sláblo. Jeho životní 

pouť skončila zcela náhle na ulici Filadelfie dne 5. ledna 

1860, ve věku 48 let. Šlo o srdeční zástavu. Jeho poslední 

modlitbou prý bylo Zdrávas Maria v rodné češtině.  

Arcibiskup Kenrick o jeho smrti prohlásil: 

„On nemohl zemřít jinak než na cestě. Byl stále na pochodu. 

Každou hodinu, v každém okamžiku života jeho duše 

směřovala k Pánu Bohu.“ Pohřben byl 9. ledna 1860 

v redemptoristickém kostele sv. Petra ve Filadelfii. 

Beatifikační proces začal v roce 1897 a 13. října 1963 

bylo v rámci zasedání 2. vatikánského koncilu blahořečení 

vyhlášeno. Papež Pavel VI. ho slavnostně svatořečil 19. ledna 

1977. Pamětníci považují za zázrak, že se jeho svatořečení 

v Římě mohli zúčastnit i někteří kněží a řeholníci z Čech, 

ačkoliv v Čechách byli u moci komunisté a psal se rok 

Charty 77. 

V období komunistické totality bylo připomínání 

tohoto slavného rodáka – jako katolického biskupa a navíc 

Němce – vysloveně nežádoucí. Přesto se v den jeho 

svatořečení sešlo v chrámu sv. Jakuba v Prachaticích 

na slavnostní bohoslužbě (podle odhadu církevního 

tajemníka) „pouze 800 osob“. Spolu s nimi i americký biskup 

moravského původu John Louis Morkovský z diecéze 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1852
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Galveston-Houston a také velvyslanec USA. Město bylo ze všech 

stran hlídáno příslušníky Státní bezpečnosti a pro školní mládež 

byl ten den zorganizován pobyt v přírodě, aby se nikdo neptal, co 

probíhá ve městě za slavnost. Tehdejší prachatický kaplan, P. Jan 

Hanžl, nechal zhotovit několik obrazů sv. Jana Neumanna, mimo 

jiné též do kostelů v Prachaticích a Netolicích, avšak ty musely být 

na zásah komunistů odstraněny.  

Jan Neumanna uctívají zejména v USA, České republice, 

Německu a Rakousku. Je mu zasvěcena řada kostelů a kaplí, 

převážně v USA. Jeho tělo odpočívá v kryptě National shrine, 

velkého kostela ve Filadelfii, kde působil a kde je i malé 

Neumannovo muzeum. Je po něm pojmenována řada institucí, 

v České republice například Biskupské gymnázium  

J. N. Neumanna (České Budějovice) či Hospic sv. Jana N. 

Neumanna (Prachatice), v USA Sts. John Neumann and Maria 

Goretti High School nebo Neumann University ve Filadelfii. Rok 

2011 vyhlásili američtí redemptoristé za Rok Jana Neumanna a 

oslavy se konaly i v Prachaticích. Již několik let probíhá česko-

německá spolupráce v rámci připomenutí si významného rodáka z Prachatic. Dokladem je každoroční církevní 

festival Dny duchovní hudby konaný v prostorách kostela sv. Jakuba v Prachaticích, kterého se účastní zástupci 

partnerských měst. 

Jan byl horlivý apoštol, který shořel jako svíce pro Boží království a pro šíření katolické víry ve světě. Stal 

se paradoxně prvním americkým světcem. Nejenže hlásal jednotu, ale jako by sám ztělesňoval most mezi různými 

světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým několika národů, indiánům i černochům. Kéž nám vyprošuje tak 

široká a otevřená srdce, která právě v dnešní době prolínání kultur a světů velice potřebujeme!      

Anička Rozsívalová 

 
 

 

PŘÁTELÉ AKTIVNÍHO POHYBU 
 

Je jedna hodina, leje jako z konve. Za patnáct minut má být sraz. Nikam se mi nechce, nedovedu si 

představit, že by v tomto počasí měl někdo chuť někam jet, (možná tak v neoprenu…).  Nedá mi to, jedu 

alespoň na sraz. Jídlo i pití nechávám doma, jsem přece za 5 minut zpátky. Kolo rozstřikuje kapky vody 

do všech stran. Na srazu už čeká Víťa. „Tohle už je dobrý, před chvílí bylo hůř,“ ukazuje na mraky valící se 

po nebi. Optimismus je nakažlivý, vyrážíme… Dnes bych na víc farníků nečekal. Stoupáme, mlha se valí 

po úbočí luk. Jedeme okolo větrných elektráren, v mlze nejsou vidět. Je to tu bez nich krásnější…    

Jsme nahoře. Štolnavský kříž u cesty, hřbitůvek, základy kaple sv. Jana a Pavla, kaplička – je tu 

nádherně… Valící se mlhy dodávají místu tajemno. Zdá se neuvěřitelné, že zde byla vesnička, kde lidé 

prožívali své osudy… Rozhodujeme se kam dál. Víťa si pochvaluje, že se dnes nepráší, nežere hmyz, není 

vedro a taky všude nezavazí „ti s těma bruslema na nohách“. Jet s optimistou má prostě své kouzlo…  

Uvažujeme, kam dál, nechce se nám zpět. Rozhodujeme se pro delší cestu. Vracíme se okolo Diany přes 

Losiny… Bylo parádně, dík, zas příště… 

Jak víte z květnového Tam&Tamu, bude v neděli 15. června ve 14:00 hod. poutní mše svatá v Kapli 

sv. Trojice u Vysokého Potoka (nedaleko od Severomoravské chaty). Pro ty, kteří by chtěli pouť vykonat 

na kole, je sraz v 9,30 hod. u hotelu Grand v Šumperku. Návrat okolo 18:00 hod.  

Těším se na viděnou!!! 

Jiří Novák  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Německo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskupské_gymnázium_J._N._Neumanna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskupské_gymnázium_J._N._Neumanna
http://cs.wikipedia.org/wiki/České_Budějovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prachatice
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 Drazí čtenáři, milí bratří a sestry v celém šumperském děkanátu, rád vám zprostředkovávám upřímné 

pozvání našeho bratra - jáhna Františka Ponížila - na jeho kněžské svěcení a primiční mši svatou. Je to pro 

nás pro všechny radost a také nevšední událost, které se můžeme zúčastnit. Je to ale také výzva. Novokněz, 

který pochází z našeho středu, prosí o modlitbu a podporu. V jistém smyslu má na ni právo. Je to tak trochu 

„naše dítě“, kterému nejen přejeme to nejlepší, ale naši náklonnost chceme potvrdit i skutky. Naše přítomnost 

v katedrále a na primici bude také jejím potvrzením. Proto vás prosím, udělejte si čas a přijďte. Hlavně si ale 

denně na Františka vzpomeňte a v modlitbě vkládejte jeho osobu do Boží ochrany. Svěcením končí první eta-

pa jeho odpovědi na Boží volání. Další etapa - kněžský život - teprve začíná. Ta druhá etapa je delší a nároč-

nější než ta v kněžském semináři. Prosme proto Pána, ať je to odpověď velkorysá! Ať je to odpověď podle 

slov sv. Pavla z Listu Římanům, která jsme jako přání umístili na první stránku časopisu. Ať je to odpověď 

na míru svatých...  

Níže vám přinášíme podrobnější informace a také několik proseb o zapojení do příprav. Za každou 

pomoc děkujeme.  

P. Slawomir 

 

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ  
Proběhne v Olomouci v sobotu 28. 6. 2014 v 9:30. Z farnosti Velké Losiny bude vypraven autobus. Mohou 

se přihlásit i farníci z ostatních míst děkanátu, hlavně z farností na cestě autobusu. Nástupní místa budou: Sobotín, 

Velké Losiny, Rapotín, Šumperk a Bludov. Hlaste se, prosím, do 23. 6. 2014 na tel. číslo maminky novokněze, paní 

Dany Ponížilové, 731 626 557. Ta vám také sdělí hodiny odjezdu z jednotlivých míst.   

 

 

PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ 
Účastí na primiční mši svaté lze získat, za splnění obvyklých podmínek, plnomocné odpustky. Je třeba jít ke 

svátosti smíření (nejdéle 14 dní předem), přistoupit ke svatému přijímání a pomodlit se na úmysl Svatého Otce 

(Věřím v Boha, Otče náš, Zdrávas Maria) a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu. 
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PROGRAM  
Rapotín 

14:00  zpovídání (kostel) 

14:30  slavný růženec v kostele 
14:35  žehnání ornátu před farou  

14:40  odchod průvodu od fary za zpěvu písní 
15:00  ZAČÁTEK PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ 
Cca 16,30 přesun autobusem do Sobotína 

 

 

Sobotín 
17:00  raut (u fary) 
18:00  prohlídka kostela s výkladem 

19:00  novokněžské požehnání v kostele 
20:00  degustace krajových likérů a destilátů 

z Pálenice Maršíkovský mlýn 
21:00  odjezd autobusu směr Maršíkov, Loučná nad 

Desnou, Velké Losiny, Rapotín, Šumperk 
23:00  odjezd autobusu stejnou trasou jako ve 21:00 

DOPRAVA 
Na primiční mši svatou budou vypraveny dva autobusy (z Koutů a Rudoltic). Farníci z farností o. Milana Palkoviče 

se hlásit nemusí. 

Po mši svaté vás autobus odveze na pohoštění do Sobotína.  

Z pohoštění vás domů odveze autobus směr Kouty, Loučná, Velké Losiny, Rapotín a Šumperk.  

Farníci ze Šumperka se mohou hlásit v sakristii v Šumperku do neděle 23. 6. V případě zájmu bude objednán 

autobus, který je zaveze na primici do Rapotína a pak na oslavu do Sobotína (hodina odjezdu bude ohlášená v 

ohláškách).  Odvoz zpátky do Šumperka je zajištěn ve 21 a ve 23 hodin. 

Zajištěna jsou i místa pro parkování osobních aut.  

 

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ NA PRIMICI 
Kouty - Rapotín, kostel 
Kouty nádraží  13:52 

Loučná - Rejhotice Jespily  13:54 

Loučná - kino  13:56 

Loučná - obecní úřad  13:58 

Loučná - rozcestí Maršíkov  14:00 

Velké Losiny - hřbitov  14:05 

Velké Losiny - hotel Praděd  14:07 

Rapotín - u skláren  14:11 

Rapotín - č. 167  14:13 

Rapotín - kostel  14:15 

Rudoltice – Rapotín, kostel 
Rudoltice - rychta  14:00 

Sobotín - hasičská zbrojnice  14:04 

Petrov - obecní úřad  14:08 

Petrov - zastávka (u rybníka)  14:11 

Petrov - rozcestí k žel. stanici  14:13 

Rapotín - kostel  14:15 

 

 

 

 

ROZPIS NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB V DEN PRIMICE 
Rapotín  9:00 

Sobotín mše sv. nebude! 

V ostatních farnostech děkanátu budou bohoslužby dle pravidelného pořádku. 

 

PROSBA O POMOC 
 
Květiny 

Prosíme farníky, kteří chtějí věnovat květiny (na výzdobu sobotínské fary a stolů), aby je donesli: 

 na Kostelní nám. v Šumperku (u fary) v pátek 27.6.  v době mezi sedmou a osmou  hodinou ranní 

 na faru do Sobotína v pátek 27. 6. do 10h. 

Sladké 

Prosíme farníky o napečení drobného sladkého cukroví, spíše suššího, ať se nezkazí (např. linecké, záviny, 

sušenky, věnečky, řezy, muffiny atd.)  

Napečené cukroví, prosím, doneste na tato místa: 

 Šumperk – pá 27. 6. v 17:00 -18:00 hodin na středisko 

 Rapotín – pá 27. 6. v 17:00 – 18:00 hodin na faru  

 Velké Losiny – pá v 16:00 – 17:00 hodin na faru  

 Sobotín – pá v 19:00 – 20:00 hodin na faru  

Cukroví doneste v krabičkách, které můžete postrádat, nejsme schopni zajistit jejich vrácení. 

Sbírka při primiční mši svaté bude použita na pokrytí nákladů primice. 

V případě nejasností volejte po pracovní době na tel. č. 732 719 117 (Věra Ponížilová)  
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OHLÉDNUTÍ ZA KLAUZUROU 

 

Vážení čtenáři, jako doslov ke knize Klauzura, vstup zakázán!, jejíž poslední díl jsme otiskli v předchozím čísle 

našeho časopisu, uveřejňujeme krátký text o knize, z pera (klávesnice) šumperské rodačky, sestry Diany 

Kopřivové OP. 

 

Kniha a její historie 

Kniha, kterou jsme právě dočetli, vyšla poprvé v roce 1962 v nakladatelství Tyrolia-Verlag. Její 

autorka, Consilia Maria Lakotta, se narodila v roce 1920 v německém Freiburgu. V roce 1945 začala 

publikovat své texty. Napsala řadu knih s náboženskou tématikou, vydala také své dopisy, které odhalují její 

duchovní cestu. Ve svých knihách mluví o závažných tématech lehkou a čtivou formou. Její knihy jsou 

z německého originálu hojně překládány do polštiny. Naše kniha byla přeložena také do italštiny a španělštiny. 

Je zajímavé, že při sledování stop této knihy se nepodařilo najít žádný překlad do angličtiny. Moje známá, 

Američanka, která třicet let vyučovala angličtinu na různých stupních, o ní neví vůbec nic… 

K nám se kniha dostala v samizdatu, šířila se ve strojopisech. V roce 1991 samizdat přetiskl 

v neupravené podobě P. Jaroslav Knittl ve svém nakladatelství Signum Unitatis. 

Překlad do češtiny, se kterým jste se setkávali na stránkách děkanátního časopisu, byl pravděpodobně 

pořízen z překladu polského, pozorný češtinář při četbě samizdatového vydání trpí. Neměli jsme možnost ho 

porovnat s originálem, a tak drobné úpravy byly redakcí děkanátního 

časopisu dělány spíše citem. 

Kniha jako předloha pro skutečný příběh 
Je to asi tajemství umělecké inspirace... Rok po vydání 

románu o americké filmové hvězdě, románu, o jehož existenci se 

v Americe dodneška neví, se něco podobného opravdu stalo. 

Hollywoodská hvězda Dolores Hartová, herečka, kterou svět na 

plátně viděl jako první dívku, kterou políbil Elvis Presley, v dubnu 

1963 ruší své zasnoubení s architektem Donem Robinsonem a 

vstupuje do benediktinského kláštera Regina Laudis v Connecticutu. 

Zpráva vzbudí na krátkou dobu senzaci, ale podobně jako v knize, i 

ve skutečnosti herečku chrání klášterní zdi, a jak to ve světě bývá, 

senzace brzy utichá. Až po téměř půl století místní biskup mluví se 

sestrami o jejich životě v dnešním světě (a o životě křesťanů vůbec) 

a doporučuje jim, aby příběh Matky Dolores nabídly jako svědectví o 

životě víry, o smyslu řeholního života. Dolores Hartová se v roce 

2011 objeví v hlavní roli filmu God Is the Bigger Elvis – Bůh je 

takový větší Elvis (film lze při troše šikovnosti najít na internetu, těm, kdo si ho najdou, jistě nevadí, že je 

v americké angličtině). Svět opět může vidět krásnou tvář, tentokrát se jedná o tvář staré, krásné řeholnice. 

Vidíme záběry z jejích filmů s Elvisem, slyšíme příběh jejího dětství, jak se v klášterní škole obrátila a dala se 

pokřtít. Vypráví o své práci v Hollywoodu, která ji velmi bavila, ale cítila, jak jí zde chybí trvalost vztahů – po 

skončení několikaměsíční intenzivní práce, při níž herci a filmový štáb žijí ve velmi těsných vztazích, se 

skupina rozchází, a s mnohými z nich se herečka už nikdy nesetká. Touha po stabilním, trvalém vztahu, ji vede 

k přátelství (a později zasnoubení) s Donem Robinsonem. Přibližně ve stejné době jí přítelkyně doporučí 

rekolekční pobyt v klášteře Regina Laudis. Je to pro ni místo klidu a odpočinku. Nikdo se nesnaží ji přemluvit, 

aby do kláštera vstoupila, naopak. Sestry se zajímají o její práci, mluví s ní o tom, jak se i taková práce dá 

sladit s plným křesťanským životem. Dolores však přece jen po několika návštěvách rozpoznává své řeholní 

povolání. Ne jako náhradu za zklamanou nešťastnou lásku, její vztah s Donem je šťastný. (Snoubenci již 

plánovali svatbu, stavbu domu, mluvili o společné budoucnosti). Don však cítí, že srdce jeho snoubenky je 

přitahováno jinam. Proto pro něj není překvapením, když mu oznámí, že se s ním chce rozejít a vstoupit do 

kláštera. 

Zůstali přáteli. Dolores našla lásku ještě větší, a vztah ještě pevnější a trvalejší. Nepřestává mít Dona 

ráda, jen ho teď má ráda jiným způsobem. Don se už neoženil, nenašel prý už nikdy nikoho tak vnitřně 

blízkého, jako byla Dolores. Až do své smrti ji pravidelně v klášteře navštěvoval. 

 

NA POKRAČOVÁNÍ 
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Jedna ze spolusester po letech vzpomíná, že byla k povolání „té 

herečky“ skeptická. Dolores přijímá s hábitem řeholní jméno Judith, ale 

při slavných slibech se s dovolením představené vrací k užívání svého 

křestního jména. Vzpomíná, že se po vstupu do kláštera chtěla se svou 

původní profesí radikálně rozloučit (nepřipomíná vám to scénu 

z knihy?). Abatyše jí tehdy řekla: „Je mi to líto, ale v tom jste úplně 

vedle. Nyní jste přijala novou roli, a musíte na ní začít pracovat.“ 

Nedávno sama Dolores vyjádřila svůj vztah k herectví: „Nikdy jsem 

necítila, že se Hollywoodu vzdaluji. Cítila jsem, že vstupuji do něčeho 

mnohem významnějšího, a Hollywood jsem si vzala s sebou.“ 

Od roku 1986 ve spolupráci s herečkou Patricií Nealovou 

pořádá klášter každoročně na svých pozemcích divadelní festival. 

Matka Dolores se snaží mladým lidem prostřednictvím divadla pomoci najít jejich křesťanské povolání. 

Dolores Hartová se do Hollywoodu vrátila v roce 2006, protože chtěla upozornit na závažnou neurologickou 

chorobu, kterou trpí jak ona sama, tak i celá řada jejích spoluobčanů. Je členkou Akademie filmového umění a 

věd, a je jedinou mniškou, která hlasuje před udělováním Cen Akademie (Oscarů). 

Eliška Diana Kopřivová OP 
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