
Informace o bohoslužbách v šumperském děkanátu v souvislosti 
s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou ČR.

„Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným vládou ČR, kdy je omezen
počet účastníků shromáždění, včetně náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné
bohoslužby  a  další  církevní  akce. Toto  opatření  je  zcela mimořádné, a  vyžaduje  si
tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od
fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích
prostředcích a  den  Páně  slavit  v rodinném  kruhu.  Zůstává  zachována  možnost
individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny“. 

Tato  slova  otce  arcibiskupa  jsou  jasnou  směrnicí  pro  konkrétní  řešení  situace
v jednotlivých farnostech. Tím víc, že v nejbližší době vládní opatření mohou být ještě
více zpřísněná. Na Slovensku jsou přímo vládou zakázané veškeré bohoslužby, v Římě
jsou nejen zrušené mše, ale i do odvolání úplně uzavřené kostely.

Ve  farnostech  děkanátu  Šumperk  se  proto  ruší  veškeré  veřejné  bohoslužby  jak
v neděli, tak i ve všední dny. Platí to i pro místa, kde by nemuselo být přítomných
ani 30 osob. Týká se to nejen mší svatých, ale i bohoslužeb slova, křížových cest,
společné modlitby růžence a všech „kýmkoliv vedených“ pobožností.

Zůstává  možnost  individuální  adorace  v kostelích,  které  jsou  přístupné  např.
v Šumperku každý den od 8.00 do 18.00. Ve Velkých Losinách bude v postní době
výstav Nejsvětější svátosti  každý  pátek od 16.00 do 18.00. V Sobotíně bude výstav
Nejsvětější svátosti v úterý v kapli na faře od 17.00 do 18.00. Neruší se také prozatím
akce 24 hodin pro Pána. Zrušená je ale poutní mše v klášterním kostele 25. 3. a také
děkanátní setkání mládeže 3. - 4. 4.

Věřící jsou vyzváni k tomu, aby nedělní bohoslužby sledovali prostřednictvím televize či
rozhlasu.  Doby  a  možnosti  sledování  mší  svatých  na  internetu  a  v TV  najdete  na
stránkách  www.mseonline.cz.  Televize  NOE  a  rádio  Proglas  přidaly  v těchto  dnech
několik mimořádných přenosů mší svatých. Úmysly přijaté na mše ve farnostech odslouží
kněží  soukromě.  Vy  se  připojte  duchovně  doma  při  večerní  modlitbě  v tento  den,
případný dar jim můžete  předat  potom. Připomínáme,  že  vždy můžete přijmout svaté
přijímání duchovním způsobem. 

O nedělích (pokud ani to nebude znemožněno nějakým nařízením úřadů) jsme se však
rozhodli nabídnout vám možnost přijmout Eucharistii individuálně mimo mši svatou. Aby
se věřící nehromadili v kostele ve stejnou dobu (tam, kde jich může přijít více) se bude
rozdávat průběžně několikrát dopoledne. Zde je rozpis jednotlivých míst:

Bludov od 8.30 do 10.00 každou půlhodinu
Bohdíkov 7.30
Bohutín 8.00 
Branná 8.00
Bratrušov 10.30
Bušín sobota 18.15
Dolní Studénky 7.30

https://www.ado.cz/2020/03/09/prime-prenosy-bohosluzeb-od-9-do-15-brezna-2020/
https://www.ado.cz/2020/03/09/prime-prenosy-bohosluzeb-od-9-do-15-brezna-2020/
http://www.mseonline.cz/


Hanušovice 10.15
Loučná nad Desnou 9.45 a 10.15
Nový Malín od 10.30 do 11.30 každou půlhodinu
Olšany sobota 17.00
Rapotín 9.00, 9.30 a 10.00
Ruda nad Moravou od 8.00 do 10.30 každou půlhodinu
Sobotín 11.15
Staré Město p. S. 9.30 a 10.00
Šumperk od 8.00 do 11.00 každou půlhodinu
Velké Losiny 8.00, 8.30 a 9.00

Prosíme  však,  aby  lidé  starší  80  let  či  nemocní  zůstali  doma a  nikam nechodili  -  a
samozřejmě také ti, kteří mají jakékoliv příznaky nachlazení, rýmu atd. Nebojte se ale
oslovit  kněze  a  požádat  o  individuální  návštěvu  nemocných  doma.  Platí  to  také  pro
nemocnici a domov důchodců i přes oficiální zákaz návštěv. Kněží tam chodí „služebně“,
proto pro ně zákaz neplatí. V nemocnici také působí nemocniční kaplanka, která je vždy
k dispozici.

Prosíme, využijte tuto mimořádnou postní dobu k společné modlitbě v rodinách. Ať je to
růženec, křížová cesta, čtení Písma svatého – všechno lze krásně prožít doma i s  dětmi.
Obětujme vše za ukončení epidemie. Tak jak nám to doporučuje otec arcibiskup:
„Připojme  se k  těm,  kteří  se  už  začali  spojovat  každý  večer ve  20.00  v modlitbě za
ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé
situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za
odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen
věří  v život  věčný,  ale  také s ním počítají,  abychom byli  svědky a prostředníky Boží
lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří
vyprosili  ukončení moru a z vděčnosti  pak stavěli  mariánské sloupy a kostely.  Každý
podle  svých  možností  se  zapojme  aspoň  modlitbou  Otče  náš  a  Zdrávas  Maria,  či
korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem“. 

Často se stává, že hodnotu věcí poznáváme, až o ně přijdeme. Až onemocníme, poznáme,
jak  je  krásné  být  zdravým…  Až  nám  někdo  blízký  zemře,  pocítíme,  co  pro  nás
znamenal… Třeba i to, že nějakou dobu nebudeme moci jít na mši svatou, nám pomůže
pochopit, jak je pro nás velkým darem! Kéž v nás po celou tu dobu roste touha po setkání
s Pánem a po farním společenství. Pak i tato mimořádná situace bude pro nás přínosem.

Pokud nastanou nové skutečností, budeme vás informovat.
S požehnáním P. Slawomir Sulowski
(doplnil P. Milan Palkovič pro jím spravované farnosti)

Modlitba duchovního svatého přijímání:
Můj  Ježíši,  věřím,  že  jsi  skutečně  přítomný  v Nejsvětější  svátosti  oltářní.  Miluji  tě
nadevše a toužím po tobě celou svou duší. Nemohu tě teď přijmout ve svátosti, ale prosím
tě, přijď alespoň duchovně do mého srdce.
(chvíle usebraní)
Objímám tě, jako bys již přišel, a celý se s tebou sjednocuji: Nedopusť, abych se od tebe
někdy odloučil. Buď stále chválena a velebena Nejsvětější svátost oltářní. Amen. 


