CHARITNÍČEK
OBČASNÍK CHARITY ŠUMPERK
PODZIM 2019
Milí uživatelé a příznivci,
tak jak je květen mariánským měsícem, září je spojeno s patronem
charitního díla – svatým Vincencem z Pauly patřícího mezi zakladatele
evropské charity a péče o chudé, jehož svátek slavíme 27. září.
Proto v tomto měsíci můžete snad trochu více poznat život v našich
charitách a zúčastnit se řady zajímavých akcí, které pořádají.
Ráda bych vás pozvala na tyto akce:
24. září (úterý) 9:00 – 12:00 Den otevřených dveří na Charitě Šumperk
- možnost nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, popovídat si se
zaměstnanci a prohlédnout si prostory charity na ul. Jeremenkova 7,
Šumperk
- vzhledem k plánované demolici a rekonstrukci dvou přilehlých objektů
poslední příležitost je uvidět
27. září (pátek) 18:00 Benefiční koncert Charity Šumperk na podporu
péče o umírající
- v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku vystoupí operní
pěvkyně Eva Benešová, rodačka z Rejchartic, která nám představí
nejznámější a nejkrásnější operní árie a duchovní písně
- jedinečná příležitost slyšet tuto významnou umělkyni, doporučuji se
podívat na www.evabenesova.cz
29. září (neděle) 18:00 mše svatá za charitní dílo, uživatele a
podporovatele Charity Šumperk
- mše svatá bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku
Mgr. Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk

Den Charit 27. 9. 2019
Ve dnech kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září) jednotlivé
Charity pořádají společenské a kulturní akce pro veřejnost – koncerty
a hudební vystoupení, výstavy a divadelní představení, při kterých
současně představují svoji činnost. Často také pořádají dny otevřených
dveří ve svých zařízeních pro mládež, lidi s postižením nebo ohrožené
vyloučením a pro seniory. Akce nejsou provázeny žádnou finanční
sbírkou. „Smyslem těchto akcí je ukázat, že jsme blízko lidem a
pomáháme v místech, kde nás potřebují,“ říká Lukáš Curylo, ředitel
Charity Česká republika.
Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě.
Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září
(sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.
Vincenc z Pauly (1576–1660), kněz, který zasvětil život práci pro
chudé. Jeho heslem bylo: „Bratři! Nemilujme slovem a jazykem, ale
skutkem a pravdou.“ (Nový zákon, 1 Jan 3.18). Za válek 1648–1653
například zorganizoval rozsáhlou pomoc pro zpustošené kraje – za
pomoci tištěných letáků se zprávami o utrpení zbídačeného
obyvatelstva shromáždil v Paříži finanční milodary. Za ně byly
nakoupeny potraviny a oděvy a pomocí misionářů rozdělovány
chudým v postižených oblastech. Vincenc založil řadu charitativních
organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de
Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregace kněží misionářů
(lazaristé). V roce 1737 jej papež Kliment XII. prohlásil za svatého.
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Prožili jsme:
Charitní pouť u Kostelíčka Božího Těla
V sobotu 25. května se „Kostelíček“ u Bludova stal dějištěm
Krkonošských pohádek, organizovaných šumperskou Charitou jako
poděkování všem tříkrálovým koledníkům. I vzhledem k nádhernému
počasí tato tradiční pouť hostila bezmála 100 dětí (samozřejmě s
rodiči), které plnily různé úkoly na celkem sedmi stanovištích. Začínalo
se u Krakonoše, poté bylo zastavení u Kuby, u hajného si děti vyzkoušely
zastřílet do terče ze vzduchovky, pokračovalo se k sojce, lakomému
Trautenberkovi, poté děti poznávaly zvířátko v lese, zastavily se u Anči
a putování zakončily zpět u Krakonoše. Koledníci si kromě sladké
odměny vysloužili i špekáček k opečení. Celou pouť zakončila děkovná
bohoslužba sloužená bludovským farářem P. Ottem Sekaninou.
Jiří Jančík
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Putování seniorů na Zelenou horu
Ve čtvrtek 13. 6. jsme se vydali na pouť do Žďáru nad Sázavou,
kde jsme navštívili dva umělecky velmi cenné kostely, které vystavěl
Jan Blažej Santini-Aichel ve spolupráci s cisterciáckým opatem
Václavem Vejmluvou.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše se nachází
v areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Bazilikou nás provedl místní
jáhen Vladimír Lacina, který pro nás poté sloužil bohoslužbu slova.
Viděli jsme oltář Studniční Panny Marie, křestní kapli s pozdně
gotickými freskami, jižní kapli Zvěstování Panny Marie s oltářem
sochaře Řehoře Thenyho, mozaiky Jaroslava Šerých znázorňující život
svaté Zdislavy. Studniční kaple Panny Marie v zahradě zastřešuje
pramen, ve kterém se zázračně uzdravil opat Václav Vejmluva (byl
němý, což v té době představovalo překážku ke vstupu do řádu).
Odpoledne jsme navštívili památku UNESCO, kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Od hlavního vchodu do ambitů se
rozprostírá krásný výhled na bývalý klášter a Konventský rybník. Stavba
je plná symbolů – ambit ve tvaru deseticípé hvězdy, kostel ve tvaru
pěticípé hvězdy navržený tak, že z každého místa v kostele jde vidět
kousek okna a proto v něm není tmavého koutu. Uvnitř je pět oltářů
– čtyři ke cti evangelistů a pátý ke cti sv. Jana Nepomuckého. Dlažbu
na podlaze tvoří pětiúhelníky doplněné čtyřúhelníky.
V současné době probíhají v kostele sv. Jana Nepomuckého
restaurátorské práce – třetina oken a dva oltáře zasvěcené
evangelistům se restaurují, rovněž část kostela uvnitř i zvenčí je
obklopena lešením.
Děkujeme za podporu České spořitelně a.s. a městu Šumperk.
Věra Ponížilová
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Pravidelné aktivity:
Biblická hodina každý první pátek v měsíci od 15:30
Setkávání povede lektor František Klíč. Náplní bude povídání o tom, co
se bude v daném měsíci v církvi slavit a proč určitě zajít na mši svatou
nejen v neděli
Svépomocná skupina každé první úterý v měsíci od 15:00
Společné sdílení pečujících osob pod vedením terapeutky Michaely
Matouškové.
V případě zájmu kontaktujte recepci Charity Šumperk: 583 216 747.
Společenství vdov každý první pátek v měsíci 17:00 – 19:00
Ivana Schönová vede pravidelné setkávání žen na Charitě Šumperk,
které se ocitly v těžké životní situaci.
Kontakt: Ivana Schönová, tel. 732 828 621
Potravinová a hygienická pomoc každé úterý a pátek 10:30 – 12:00
Pomáháme těm, kteří se ocitli v nenadálé materiální nouzi.
Tříkrálová sbírka
Pomaličku začínáme připravovat Tříkrálovou sbírku. Pokud víte o
někom, kdo by se chtěl zapojit, kontaktujte Michaelu Stuchlou:
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz, tel. 739 002 792
Sbírka potravin
V sobotu 23. 11. 2019 proběhne Sbírka potravin. Budete moci
nakoupit a darovat potraviny a hygienu, kterou rozdělíme potřebným.
Hledáme také dobrovolníky, kteří by v supermarketu odebírali
potraviny od dárců. V případě zájmu kontaktujte Michaelu Stuchlou:
michaela.stuchla@sumperk.charita.cz, tel. 739 002 792
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Čtení pro duši
Tenkrát před padesáti-šesti lety…
Seděli jsme v obývacím pokoji standardně malého a přiměřeně
skromného obývacího pokoje panelového bytu. Vlastně jsem měla
mluvit s ní, ale dívala se očima kamsi do dáli a vypadala zakletě. Její
obličej měl na sobě závoj ostychu a snad i trochu studu. Její ústa byla
němá. Hovořil za ni on. A nejen za ni, ale také o ní a pro ni, o tom, jak
v noci ještě nebloudí, ale přes den musí zamykat byt, jak musí rozeznat
dobré a špatné chvilky, aby jí mohl podat jídlo, anebo vysprchovat, o
tom jak ji nemůže ani na minutu nechat samotnou. Choroba naplno
propukla před šesti lety. Lék není…, ale on ji léčí trampskými slaďáky z
osmdesátých let… Pouští jí je potichu a s citem celé dny. A odpočívá
krátce ve chvíli, kdy ji někdo doprovodí ven. Má tolik ráda děti a
květiny!
„Jak tohle všechno vlastně dokážete?“ neudržela jsem se. „To víte,
před padesáti-šesti lety jsme si řekli: v dobrém i zlém.“
Shalom našich dní
Tak nějak se tváříme, kolik to máme starostí, vše postíhat a
zvládnout…. Hodně hovořit, hodně prožít, mít své jisté…A čas, který
jsme si sami nedali, a který nám bude zase odňat, aniž bychom si
připočetli byť jen jedinou vteřinu, si žije vlastním životem. Životem
nezbedného dítěte, kdy je jednou sáhodlouze natažen, že nemůžeme
dohlédnout konce dalšího dne a podruhé utíká jak splašený kůň od
prosince k prosinci. A v prožitku této tak zvláštní situace, kdy jsme zde
a vlastně neovládáme vůbec nic a vůbec nikoho a vlastně ani sami
sebe, je komické pozorovat, jak pozlátko našich tužeb melancholicky
slábne. Jak jsou naše starosti plytké, jak bolest i radost sama vyprchá.
A zbyde jen On. Boží syn a láska, pro kterou jsme tady na věčnost. A
v tom… můžeme… spočinout.
Aneta Svozilová
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Křížovka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hlavní město ČR
Lesní ovoce rostoucí v horách
Národní dopravce (vlaky)
Roční období (začíná v prosinci)
Obilí
V noci svítí…

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Kontakty
Mgr. Jana Bieliková - ředitelka
tel.: 777 674 701
jana.bielikova@sumperk.charita.cz
Mgr. Dagmar Remešová – vrchní sestra
tel.: 777 674 703
dagmar.remesova@sumperk.charita.cz
Jarmila Davidová, DiS. – vedoucí sociálních služeb
tel.: 734 362 541
jarmila.davidova@sumperk.charita.cz
Bc. Aneta Svozilová – sociální pracovnice, poradenství
tel.: 703 176 290
aneta.svozilova@sumperk.charita.cz
Jana Petríková, DiS. – sociální pracovnice,
potravinová a hygienická pomoc pro potřebné
tel: 703 176 288
jana.petrikova@sumperk.charita.cz
Bc. Veronika Kyselá – sociální pracovnice pro Hanušovicko
Tel: 703 176 291
veronika.kysela@sumperk.charita.cz
Marie Dvořáková - půjčovna pomůcek
tel.: 583 216 747
marie.dvorakova@sumperk.charita.cz

Charita Šumperk, Jeremenkova 7, 787 01 Šumperk, IČ: 48005894, tel.: 583 216 747,
e-mail: info@sumperk.charita.cz, web: www.sumperk.charita.cz
Charitníček je vydáván vlastním nákladem Charity Šumperk. Výtisk je neprodejný.
Vyšlo v září 2019.
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