
.x S C';,t dne
Na i]0. l<r'ěi,rrrr pi'.ipad1r sv1rl,el<
sv. I{uberta, bishupa,
pirtr'olltr rrryslivcťr ir sl, 'elc ,

i''czltíliťr, sor.tstr'užnílrťt,
optil<ťr, ]<ovoclělrríliti, slévtrčri,
rnirtcrttirtilrri; r,zí,r,átr pr.o[i
polious1rní pscl11, uštlinrrtí a
st;laciru pi''cd vodotr. Nar.odil
sc l<olcm i'oku 655 vc lrlancii.
l)odle lcgerrcly byl Ze Íffi
šlccirticl< }ro l'oclu ir staI
sc tráruživ 'rn lovccrrl zt

trrilr;r,rrílictn hyi'.ivycir
z,:ibirr'. I)aÍ, .il pťy ]ie
clrroLn irlanck ho hr'/tlo
'lhcocl,rlicha IIi., alc
srtlcc rrrěl clobl. it
povahtt ušlechtilorr.
()zrl ačrlvá rr br'l 7,.^

IicluuLila t\ 7,t\sthucc
spravcdlnosLi. Logendir
v5'1;l'ltl'í, že hleclal ťtt'ěciru l'
ior'u l llÍt Velli pritcli Se
sctkal s jeienem, lit,cl rnu
trrezi pitr.olry sl,ítil ]<riž'.
Uslr'šcl p]:í' otítzlru: ''PLoč
sťálo 'jr:rr lrlcdírš a lovíš zl'ěi''?

i:".:.:,:' :, , :

i,Úš*r'ěf ,'..
Varliarríl< sc stavil o svatoclttšttíolt
sv1ttcíclt v zákristii, aby sc t]ontltt-
vil, l<tcrott píser"t nttt lrriit. NirŠcl
tartt lístcli tta1lsalry pattcItr litr1t-
cIrr, trti ktcrÓnr stiiIo varlraníl<ovo

.jtn rlo l.r 
',I) ijcl' ťl clttcltu". Varlta-

níli si p cčctl lístcl< a p i1lsal tarll'
,.Ncbo.jtc sc, p ijdu.. "

Ala l4orctl,ě LDivctl zv.llk 1ryjít rut

lIott ])oží ,tvalot{ušní tlrl pt'"írod1, a

'stttt'tžil vejce.,}etlttottttt tttuži lo
tltttttželka v),tnlouvr.tlu slol,),"
,,l/c.ice obsaltu1í' cholesÍerol a
vittíttt. že si .jeŠlě c]rysItiě Špelt, ttl
se ltotlttě 1;roviní'š proli dieÍě,
k/et'ott ti doktot' 1ltccle p'sol " Alttž
se h lí 'slot),: ,,Iiiktis, :e l,eiCa nQ

Špeku.je velké prrn.,itlění''' Ale l,e

.Jc ttil čase, abys začrrl lrledat
[]oha!" Pod vlivem tclhoto
ziržitlru Sc Hubct.t rozhodl
větlorlat sv j život službě
jJolrrr. \/ t clobě se z
vyhnarrstr,í vt'írtil clo
lVlaastlichtu bisl<up Lamber.t
a }Iubor't lrrl pož1rdal o

1.l 'í1l t'irl,tt l( duchor'nímu
Stitt'u. Niišel v něn r.rčitele
plo ccstu li dokonalosti.

Vt svěcen nA littěze
p sobil jal<o je ho
poInocníl<. Asi rtllru
705 byl bislir.rp
J.,anrber't zavrtlžďěn tt

Flubcrt, se stal jeho
násttlpceln llÍl
biskupsli m stoici. S
velliou hor'livost,í Se
pust.il clo e vangclizacc

a p o]ii'e s ťa nš ťol'ír rr í
obyvirt,elst,r'n v Ar.cler tclt. Z
lrur'tt, kdo byl posvětit rror'y
cltr'iilrr, p 'i cestě zp t do
l,rttycltr.r orlcrnocrrěl zimnici,
sc r'šctni se r'ozloučil a z/tlt1'
zerrr el. l3yvá zobrazovitn jalro
bisl<up, joho at,ributy jsou
jelcn, l<rtiha, ]ri.íž, lclvec, roh,
suty.

svalocíušní sekyenci se ryí-
yai ,f/ip1l t'to.še stnaž' - o .lti je
p i'e ce u stttt'tž ínt...''

Jtlc rtlisionii po potršti a najcd_
Ilotl sc pI"'cil níItt z-.jcví lcv. Misitl-
n1t sc začIte rrrotllit: ,,[)atte BoŽ'c.
dc.j tonru lvovi l< est'ansk city."
[.cv sc 1;ostaví na zacltlí, scptte
rtlce a íká: ,,Dčktlii ti llospodi-
Ilc za _jídlo, litcré tcd' p ijnttt. . . ''

.Ic.ttližc llěkt.lo ttktlzttjg n|1ni1, lozyk,
ltattttt.yÍ lo b.1i1 11111116 projel, rlaríi
])ttc'lta sl,alého.

KéŽ by traše zcttič poi;íLila valllttí
Dtrcltit svat llo. A Ilcbo radč.ji
ltIlcd 1lrťtvaIt '.

(l, t LN)

i; ''cťrxav v* světě *
i',.;l;..:i:1 ..r. : irrr.r:.:.:j:. ,. , :

21. 5. Izrael. V 'fabhga u
'I]iberiadskélro jezettt byl
v)'budován novy bcrrediktin_
sk ' klášter. Stavbrr posv til
l<olínsky arcibisiiup, lrardi-
rrírl Joachirn A4eisrler . l?rlze-
trreli i budova pal. í něntec-
]<érrru sdružoní Svat zcnrě'
22. 5. Wrlshingtott. Více
než ,l0 katolick ,ch in.sti|trcí
v USr\ žaluií obalrrovu
vládu tr fctlerálnílro sotrdu
Spojen'cl-r sbírtri. l)i'edrr"rě-
tcrn žaloby je jcderr z p edpi_
sti nového zírkona o zdr.avot-
nílrr porištění, l<ter. ' jirrr
ukl1rdá lrradiť vlasttrírrr
zalllěsttratlc trr ant,i1<oncop_
ci, interlupci čí sterilizrrci.
22. 5. Vclti.h n. Vp cdvečor
dlrc rrrodlitcb 7í\ čírrs]iotr
círlrev vJ,šel al;ošLolskj, list
1]enedil<t:r X\rl. Por.ta lldci
r, čírrštině. 'lírrrt,o 1isterrr Sv.
ol.ec v;'h}dgil llo]< víry, liter' '
btrdc zahájon letos 1i. 10., v
rlcrr 50. v 'ročí zahájerrí Dru_
h ho vatil<hnsk ho koncilu,
a skončí 24. list<lpadu 2013
na sltrvnost I(r'istri l(riile.
25. 5. Voti,lt.(ur,. llonerlilit
xYl-plliar*p t]e d se cl tr čas]iÓ
vlíltl)'. llozhor'ol trre zi' Sr''
otcctrr a plenri rcnr Ncča_
scl}l se tykal5' vztahťr česlré-
lro st1rl,u a církve. Pr'erniér
Ncčas ujistil, že jelro vl1rda
hodlá dov st do liotlco zá.l<<ln

o rnajetkovérrr vyrovn1ttrí
stírLu s círl<verni. (LA)

** Farrtost čte l]ibli **

I{terénrtr velelrrrězi ie
svlečetr špinavÝ oděv a
<lblečerro slavnostrrí rotr-
It<>? -Zoclt,3, 1-10
Jzrh Pavel ,,p edstavuje',
rra začátlrtr 2 l(or Bolra? -
2I{ot'1, 1-7

SluŽba
Sestly tr blat'i,

biskupa
Ježíš povolal dvarráct učed_
níliri zr ustanovil jo jal<o

stálou slrupinu apošt.olťr,
lit.eryrn dal do čela svatélrrl
I)ott'a. Společně tvo í jeden
apoštolskj' sbol'. I)r/rvě tal<
jsotr dodnes odpovída.jícírn
zprisobem rnezi scbou spoje-
rrí i'írnsky biskr"rp, I)ctlriv
ná.stupce, a biskupor,é, ná-
sťupci apoštol ; I)astyr'.skj'
ír 'ad I)etra i ostatrrích apoš-
tolri tvo'í jeclcn zc zál<ladťr
církve. \r nětrr 1lolrračují
bislrtrpové pod papcžov ,rrr
pt'vcnstvínr. 13 iskupsky sbor,
ktcr'j' je náts[ttpcern sbtlrtt
apoštolťr v učiťols]<érrr ti adě
a v past'i'sl< lrr vedetrí,
v nětrtž apoštolsk 'sbor: stále
trvá, jc spolu se svou hla-
v()u' 'írnskj'rrr bislrrrpern ŽI

niirrly bez t to hlav5', tirké
nositelerrr nejv5r$$i a plné
pravotrroci nad celou cír'kví.
'ltrto prttvollloc se rršali trrti-
že. vykr;lrávat jeclinč sc s()u_
lrlascrn 'ínrsk 1ro bisktrpa _

papcže. 1}islrupsl< j, sb<lr
r')']<on1rvá lnoc nacl celou
círlrví slirvrrost.tr írrr zp so-
bcm na všcobecnérn círlicv_
trírrr slrěntu, tzrr. I{onciltr.
Všíclrni bisl<trpov , ktoi'í
jsou člcrry bisktrpsl< lro sbo-

r'u, nrají právo všcobecného
snětrru se častnit. Ilozrna_
nitost složerlí sboru z tnn<lha
jedincri, v)rbranj'ch
z r zn,ch krrrj svěťa podle
zprisobu a ítdu, ktery statro_
ví i'írnsl< , bislrup, v5'jad .uje

všeobecnost a jednot,u I3oží-
lro ]idu. Jednotliví biskrrpo-
vé vykorr1rvají sr'ou pastyi.-

skou správu nad částí ]\ož,i-
ho lidu, ktelá jirn b5']2 5y5-
r''crra. V tolr'r jirn poIrr1rlrají
kněží a j1rlrrrov . l['ínr, že
jsou člerr5, biskupského sbo-
rr"r, poclílí se každy z niclr na
p či o všechn5' díly všeobec-
né cír']<ve. Místní cír'kevrrí
celky, ktcr:é jsorr si b]ízlié a
rrrají stejnr;u kulturu, vytvá-

Seslání Ducha Svatého, 27.5.

i'ejí cíi'lievní pr'ovirr<:ie, prr-
triar'clráty, nebo oblzrsti.
I3isliupov těchto scskupctlí
se shr'otrriržd'ují na syrlodcclr
nebo bisl<trpskyclr krlnÍcrcn-
cích, Zarnět"'errycil
l< aktuálnírn ténrirbtirr'r. ]]is_
I<upor'é jsou V pr.v .aclě

apošťol5', věrnyrrri svědli5'
Ježíše, ktcrj' každ lro z niclr
osobně povolirl clo své blíz-
liosti a sr'ěi'il rnu posliirrí.
Biskrrpov tali p'inášejí
I(ristzr clstaLnírn lidern il
vedou lidi kc l(ristu. 'l'o
konají, kd1,) irl1tsají I\ož1
slovcl - jejiclr ťri<ol učit, slrrví
svátosti - jeiich ťr1<ol posvč_
covirt a íclí svě 'otrou rrrístrrí
cír'kev jejich ťrl<<ll v st.
Biskrrp jako nástr"rpce aprlš_
tol v),]<onává svrij írr'':rrl
rnocí apoštoislrého ztnocnt)-
ní, ncní ťed5' jcn jal<ysi pa_
pežiiv ilověi'etrec či potrroc_
rrílr. Avšzrli r'e svént jodnání
postupujc v souladu
s pzrpožerrr zr pod jchrl vccic-
nítn. Jon pr'o ťrplnost dtl_
cláttl, že kaž'ďy l<něz je vc
Íirrtrosti jlnénern biskuprr a z-

jchrl pově ení.

l). \/Ltt d,i,nt,ír
h 1;l.p : //rvrvrv. ko s tol 5' - [ ft . 6".7<: a t e go ry/
pr olekt-uc:ici-so-ci lkev/

-)

\/)'dárr<lpror'rrit,.níp<lt'cbrrírnsltoliato1iclrclrftrrrrostíi
Vp'ípadě rrávrirťt li <lbsltlrrr sc obracejtc osobrrě trir P. l)irvla lrob<-r pište tra e-nrail Í'acl1otr]rir]orrcka(?aclo'cz

Ná li jacl 7 l_) vytiskťr. Ne prod ej rl é, z.dirrtrta !

'['ext rrcp._ošel jazykor'ort korektrrrort.

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

s"4trygr'q lqcha, Hospodine, a obnovíš tvá země.
www.fa rn ost.s u m va I d. cz



Společné
. DneS se koná tradiční
sbírka na církevní školstvÍ.

Paseka
, o 7. neděli velikonoční se
pri mši svaté vybralo
L.!Lo,- Kč' PBz!

Dlouhá Loučka
. o7' neděli velikonočníse
pri mši svaté vybralo 624,-
Kč' PBz!
o poutní mší svaté ke cti
sv. patrona )ana Nepomu-
ka se v Plinkoutě vybralo
6!4,- Kč. PBz|.
P i dnešní pontifikální mši
svaté v katedrále sv. Václa_
va v Olomouci prijal z rukou
Mons. Jana Graubnera,
arcibiskupa olomouckého
a metropolity moravského,
svátost sv. bi mování náš
farník Adam Vitešník.

Šumvald
. o 7. neděli velikonoční se
pri mši svaté vybralo
1'550,- Kč. PBZ!
. V sobotu 19. května se
uskutečnila v Šumvaldě
naučná procházka p es
vesnici. Zastávka byla i

v kapli sv. Anny. Do poklad-
ničky dali někte í poutníci
menší finanční částky,
celkem 200,- Kč.
. Srdečně zveme s panem
lng. Dušanem Kysel m na
besedu o v pravě několika
Šumvalákt]r do Říma spoje_
nou s promítáním fotoqrafií
dnes od 15h ve světničce
Blaltákova hostince.

' Posezení s harmonikou u
Blahákťr od 16h. zve Řím-
skokatolická farnost.

I_Ioclová slavnost
ke cti Panny Marie

v Troubelicíclr
brrde v rreděli

3.6.2012 v 15 hocl.

Po rn.l'i .ru. jste 7utíni ke
.rp o /e Út é m u p o.r e 7e n í.

20. t den

27. |<větna 2072 _ 3. červnir 2012

hfij''na'át
5..: Seslálrí Dtrclra Svatého. Pl?/noci kourí ilobrt
ue /ikonočni.

Sti'eda 30. 5.: sr'. Zc]islar'y; parnátka
Čl'rtel< 31. 5.: Nar,štír.errí I)anrry N,Iarie; svírtclr. V']-ruttbe/i-

cícll: Íitulárltí .rlaunost ko.rÍela
Pátck l. (l.: sv.Justina, rrrtrčeclrrílra; parnátka
Ncclěle 3. 6..: Nejsvětější'frojicc

I)cn Liturgicl<á oslar'a \ lísttl (-'as I rrr 1,sl

27. 5.
N cdčlc

Slar'Irost Scsllirrí I)trclra
sr'a télto

Dloulrá LoLrčka 7:45 Za llrrrríl<y

Sutnvald 9:30 Za L]ožcIlu I)ctcrovott' tttattžcla, syrta, clvo.je
rtlcličo a \/1rclava ll'btršl<tr

I)asclca t 1.00

Dloulrá LoLrčl<a l4:00 'sl ti t tl.s t né pože l t n tt i

28. 5.

|)olrdčlí

I'olltičlí 8. t1,cltle
r,, nlcziclobí Dlotrhá I.,otrčka Itl:00 Za Burilii l)alschor,orr

29.5.

Útcry
tJteryi 8. t dne v n.rcz.iclobi

30. 5.

St'cda
sv. Zdisiavy Surtrvald

17:30 t t t ti j t'l l' ti p l l o ž l t t l.s t

lÍt:0() Zlr vysl1,šcrrí proscb

3t.5.

Itvrtck

Sr'ritclt Nnvštír'ctt i
Itartnv i\'lal'ic Dlclulr1r Loučka

l(r:30 -
t7:30

A d t l rtt t: c N c'1's l, ě t ě l'š í's v <í Í o,s t i o l t t-' t t í tt
,t l' ti l o.s t t t é p t lžt: l t n ti tt í

17:3 0 t t t ri.f t l l, ti 
1 

l t l b o ž t t o.s t

Itl:00

l. 6.

l':itcl<
Votir'lrí tnšc

Ncisvčtě;ší Srclci l)árlč I)ascka l7:00 tltti f tlrci p hožlt t l'r. t

2.6.

Sobota

Votivní tnšc o sv.

Zclislavě Sanatoriunr * Itasclia l2:30 ('s t t ď í l a n í tt t,sl, ci t o's t i p tl nt o zá n í tt c n o c tt )',<: l t)

\i igilie slavnosti
Nc.jst,čtčjší'I'roj icc

kaple Nc.jsvčl"čjší'I-rrlj rcc
v Dloulr [,ottčoc

t7:00 prv n í lt<l,šptl t'y ze .sl avl t rls Í i

3. 6.

Ncdčlc

Slal' rrost Nc.isvčtč:iš í
'l'ro.iicc

DloLrh1r Ltltrčl<a 7.45 Za .Ios. I lra<liIíka lr r'otliIr

Sunrvald

[)ascha

D1oLrlr1r [,otrčka

9:30

I l:00

l4:00

Za Nlarii Jcd]ičkol.otr

Za lalnil<y

'sl,tí t o,s l n é 1 ; ože l t lt ti l t í

,,... Boží milosIi
srékaií pouze nd
pokorné ďuše."

sv. l;'ausl),nct

Kolyctlskí
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