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V tornto tj'dnu slaví svátek
sv. I(vido, opat. Narodil se
kolem roku 970 v Casamare
u llavenn5' v Ttálii. Pocházel
pr!, ze šIechtické rodin5' n
zpočátku prožíval své mládí
rozma'ile. Ve sveln
svědorní však dolrázal
zaslechnout hlas, kteru
ho zval lr polrání a k
q'užití sv ho života k
větší cti a chvále Boží.
On toho hlasu posiechl
a zv až,ov aI sVou
budoucnost. Drahy šat
vyměnii Za prosty oděv a
r'r;zdal své dědictví, irby
osvobclzen od všeho odešel
do samoty věnovat se
rnodlitbánr' Jeho r'ozhodnutí
otce zamt:zelo, ale Kvida nic
neodradilo. I'r odešel do
llírna a tarn se srrad st:rl
l<nězem. Dál rněl v rnyslu
odejít do Svaté zetltě, ale na
napolnenutí ve snu se vrátil
do vlasti. U llavenny se
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iiiln'd'}{ho',,šén
.. Zt"tovtt jsem ji poprosil o voclu
a otta ekla: Jsenr tvo'je prababič-
ka. Mtrsíš se zmčnit, Andy.
Nevít-t't, čítn to, trtat-t-ti, alc drLrhe.j

dcn jscnr se od rána cítil _iinak -
nenrěl jsenl takove.j vztek. Ještě
dloLrho po tilnt -jsenr na ten seu
nrusel nryslet."
]'ecl' uŽ.jserll ncntohla trdrŽet slzy'
,,Andy, to opravdu byla tvo-ye
pr'abab ičl<a !"
Vyprávčla _jsent ohrotrreIryrn
dětctrr, jal< jscnr _1ako rnalá holčič-
l<a sedávala s babičkou rla veranciě
a olla si vžtlyoky čctla z bible'
Vypadala p csrrě tal<, jak .1i Ancly
popsal. ZenÍela rrrčsíc p ed .1elro
trarozeIlínr a v z1tvčti rrti oclkázala
svou oblíbettot"t Šátlu s t ásněnli a
kosočtverci.
AItdynru .jse m o babičoe sice

pi'ipojii k poustevníku
Martinovi, pod jehož
vedenírn se po t i léta
p ipravoval na mnišskj,
žívot. Pak vstoupil do
benediktinského k1áštera
v Pompone. Po srnrti opata
b}'1 na jeho rnísto zvo]en on.

Klášter' pry
spravoval 38 let
velrni požehrlaně.
Za uči te le a
kaz,atele si pro
elrolníky zvolil

Petra Damiána,
kteri' tam p sobil
po dva rohy a

lrlášter v té době dosáhl
značného věhlasu. Pot]ot
zájerncri se zvyšil natolik, že
Kvido za]rožil další klášter.
Provedl prj' rnnohé eforrny,
načež dostal i p 'ízvisko
ReÍbrm1itor. Velrni dbal jak
na p'ísn clodržování 'ehole,
tak i časového rozvržení
dne. Bj,vá zobrazován jalro
opat s berlou, nebo jako
poustevník.

| 7'1,

trochtt vyprávěIa, ale nikdy _ii

neviděl na fotograíii starší, než
kdyŽ jí bylo t icet let, a šálu
jserrr rněla krlesi založenou od té
doby, co babička zem ela'
,,Určitě byla scslallá, aby nli
potrrohla|" k ičel Andy'
Usmála jsenr se a p ikyvla. KclyŽ
jsenr té noci kontrolovala děti,
jak spí, šeptala jsenr si Děhqi ti,

IJože - a děku1i ti, babičko.
Dnes je Andymu dvaoet let a
nr žeItle na nč_i byt opravdrr lrrdí'
Je p íslušníkent 269. roty národ_
ní gardy a tvrdí, Že jednou by si
ohtěl založit vlastní rodinu.
,,Dokážeš vše chno, co bude š
chtít,", íkánr nru. ,,Máš p ece
svélto osobtrilro anděla strážrlé-
ho."

Z kttib'| Slapiči polé\'ka
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19. 3. Vatih .n. Svat otec
Benedilrt XIV. v ponděií
oslavil své jmeniny. o svém
pattonu, sv. Josefovi, hovor''il
v homilii v l<amerunsk Ya-
oundé a vysl'ítá z ní jeho
oddanost tomuto vzoru
rršlechtilé pokory' lrterym se
nechává inspir'ol,at.
19, 3. Rio de Janeiro. Bra-
zíIie žíje p 'ípravami na Svě_
tor'é drry mládeže 2013. Bra_
ziLti putuje l<Íiž Světov ch
dní a ikona Matlrv Boži;
m1adí obyvatelé celé země se
kažď měsíc schází k modli_
tební vigilii ve Svaťyni stálé
adorace.
21. 3, Š1laněIsleo. Více než
7 0o/o žálrri zá]rladních a
st edních šlrol se pŤihlásilo
na vjruku náboženství. Čísla
p'inesla komise pro školní
vj'trlrtr a katechezi pi špa-
nělském episkopátu.
22. 3. Nazaret. I(atolíci
Svaté země jsou znepol<ojeni
situací africk ch uprchlílrri,
lrteré v oblasti Sinajslrého
poloostr'ova zaďržuji lrrimi-
nální gangy obchodníliťr S
Iidmi. Ilritrejci, Iltiopci a
Somálci, lrte í žádají o poli-
ticl<y azyl v Izraeli, jsou mu-
čeni a ponižovárri, tisíce iich
mizí beze stopy r' Sinajské
pouští. Nez íďkakdy dochází
h nos m v uprchlick'ch
táborech v lzl'aeli * ti, ]<do
p ežili peklo pouště, jsou do
ní navraceni zpět s požadav_
kern v 'kupného. (LH)

** Farrrost čte Bibli **

I{terym známym pa-
novníkem začínají krri-
lry Makabejské? - 1Mo.]a
I, I-9
Proč žerry nic rre 'ekly o
Je žíšově znrrtvyclrvstá-
ni?- rutt16,t-8

Mravnísvědomí
Drahé sestry a brat i,
dnešní ptrtování naukou
církve nás p 'ivádí k zarn1'$-
lení nad svědorním. Svědomí
bi,vá p irovnáváno
]< vniti'nírnu hlasu, ve kte-
rénr se člověku zjevuje sám
B h. Je to ]] h, kdo se dáv1r
poznat ve svědomí. Říkárne-
Ii'' ,,7'ol.o si nerlokdžtt st'oun'a.t
se suynt suěd,ontínt!", pak pro
k'esťana obdobně platí:
,,'I'oto nentoh,ru udělo.t p e.rl

tuti. í suého stuo itelel" Kv li
věrnosti vlastnírnu svědorní
- Bohu - šIi rnnozí lidé do
vězení i na popravišiě.
Položrne si otázku: Co je to
suědonl,í? A odpovězme talr,
jak nám to nabizi Kaiechis-
mus. N4ravní svědomí, p í-
tornné v nitru čIověka, je
ťlsudelr ťozumu, kter člově-
ku ve vhoclnou chvíli uklá_
dá, aby lronal dobro a vyhj'-
bal se zlu. Jeho prost'ednic-
tvírn člověk poznává mravní
hodnotu lronkr tního skut_
lru, kter z se chystá vykonat,
nebo ktery již v}'lronal, a
urnož uje mu nést za něj
odpovědnost. Naslouchá-li
rnoudr ' človělr mravnímtt
svědomí a jeho soudu, mťrže
sly$nť hlas Boha, kter
k něnru nrluví. Musí všalr

p itorn plně odpoutat svou
mysl od všeho, co mu brání
p'istoupit k Bohu, p ítom-
nému v jeho srdci. A to
brrde možné, až d'ol<áže sou_

stŤedit všechny své snr5rsiy
a p'íčinu narušující jeho
usebranost bude urnět p 'i_

členit lr p edmět rn modli-
Lebního r'ozjírnání. Pr'tl svě-
d orn í jc d ťr ležitá ctnost
Moudrosti. Skrze ni, človělr
dokáže tozeznat rozumnj'm
risudkem mravního svěclo-
ml vlastní zá
měr lidství s ohledem na
d stojnost vlastní i svého
bližního v r zn 'ch konkrét_

5. neděle postnl, 25.3.

ních skutečnostech a posou-
dit, co smí bj,t považováino
za správrré a dobré. Člově]<,
jehož rozhodnutí jsou
v souladu s tahovj'rn tisud-
kem, Se nazyvá rnoudrj,.
,,S uědotttí j e ne.j trry l t ěj ší stt1ed.

o, suatyně člouěko,; u n,í .je
s ,nt s Í}olrctlt, .jelt,ož h,la,s ntlt
za,zrtíu , u n,itru." (2. vat.
koncil)' N4ravní svědorní ie
sudek rozurnu, kterjtm

liclská osoba poznává ml'.}V_
ní hodnotu konkr:étrríhcl
činr'r. Pro člověka, kterjl
spácha1 zlo, ztistává vj'rok
vlastního svědolní zárukou
obrácení a naděje. Dob 'e

vychované svědorní je sprirv-
né a pravdivé. V5'1yái'í sv
tlsudiry podle r0zu-
mu, v souladu s prav rm
dobrern, jak je chcc rnoud-
rost Stvoi'itele. Je, bohužel,
i opak. Svědonrí, ktelé si
neV)/Chováváme; ta1rov
svědorní nernriže poznat
pravdu a pravé dobro.
Doba postrrí nás vede i k
totnu, abych v}'clrovávali své
svědomí, ab5rgh.'' viděIi
pravdu, dobro a krásu, lrteré
pramení v Bohu.

P. VlrlcJí,ntít'
S ponocí: lt'tt.p:/ /totutu'hosl.cly.bh't:z/
cu l.cgorl / p roj e 1il.-u t: i.t: i- se -c ir lnu /

V p ípadě návr}rťr k obsa}r se obracejte osobně rra P' Pavla nebo pište rra e-mail fadlorrlraloucka@ado'cz.
Náklad 75 v tisk . Neprodejné, zdarma!

Text neprošeI j azykovort kor-ektr.rrorr.

Žalmová odpověď pro iiturgii dnešní neděle:

Stvo mi čisté srdce, Bože!
www.farnost.s u mval d. cz



Společné
. Hlavní námětem této
neděle je vzk íšení Lazara,
což se promítá také Ve
znění t etí skrutinia,
exorcisrnu pronášeném
nad katechumeny. Svatym
krtem mají i naše
katechumenky Jana a
Hana zakusit mystickou
smrt a vzkríšení.
. o této neděli se mění
st edoevropsk čas na
letní. Nep ehlédněte proto
upravy časťl pravidelnych
bohoslužeb.
. Na pondělÍ 26. b ezna se
prekládá ve všeobecné
církvi vyiznamná slavnost
Zvěstování Páně. Uprost ed
postní doby si chceme
p ipomenout počátek naší
spásy, Vtělení Božího Syna.
V celé katolické církvi, tedy
i- v Dlouhé Loučce.
Sumvaldu a Pasece, se
jedná o zasvěcen1i svátek.
V čes kych ze m ích
biskupové v ele doporučují,
aby se slavil stejně jako
neděle: ne_li pracovním
klidem, tak alespo učastí
na slavnostní bohosluŽbě.
. Kromě rádn ch možností
k velikonoční zpovědi
m žete využít i zpovědníkri
Ve Sternberku o Květné
neděli od 15h.

DIouhá Loučka
, o 4. neděli postní se p i

mši svaté se vybralo 693,-
Kč. PBz!
. V sobotu 31. b ezna p i-
jme ve farním kostele od
18h nové jméno, k estní
vyznání víry a Modlitbu
Páně naše katechumenka
Jana Měrková.
' V pátek 30. b ezna bude
od 14h obětována ve far_
ním kostele sv. Bartolomě-
je v Dlouhé Loučce requio-
vá mše za zesnulého bratra
Vladimíra Žaka. Po mši
bude jeho tělo uloženo ke
slavnému vzk íšení na
místním h bitově.

' K p edvelikonočnízpově-
di jsme k dispozici kdykoli
p ede mší svatou nebo i

v jinou hodinu dle domluvy.
o KVětné neděli se bude od
t4h konat svátostné po-
žehnání.

snrxÁNÍ nrlÁprŽn
našeho děkanátu Šternberk

p ed Květnou nedělí
bude v sobotu 3 1. 3. 2012 od

9: 30 v Libině.
Začátek bude rra fa e, zakon-

čení kolern 17 hod.

Šumvald
. o 4. nedělí postní se p i

mši svaté vybralo 1.350,-
Kč. PBz!
. V sobotu 31. b ezna p i-
jme ve farním kostele od
18h nové jméno, k estní
vyznání víry a Modlitbu
Páně naše katechumenka
Hana Pet Íková.
. Možnost k velikonoční
svaté zpovědi bude v sobo_
tu 31. 3. od 16:15 do 16:
5o. Nezapomínejte, že naší
povinností je p istoupit ke
sv. zpovědi alespo jednou
za rok.

Paseka
. o 4. neděli postní se p i

mší svaté vybralo L.6L!,-
Kč. PBZ!
Jednou z povinností katolic-
kého k esťana je prijmout
Tělo Páně alespo jednou
do roku, nejlépe v době
velikonoční. Z toho dťrvodu
je treba se na tento oka-
mžik pripravit a smí it se
ve svaté zpovědi s Bohem
a církví. Na sobotu 31.
biezna je zván od Bh ke
zpovÍdání host, pan kaplan
P. M r. Zdeněk Gerhard
Klimeš ze Šternberku.

I,osTNÍ ALMUŽNA - pokladničky p ineste p íští nedě-
li do kostela. U stolku na obětní dary bude p ipravena
krabice na tyto vaše pokladničky.

Dcn Liturgická tlslava Místo Cas Urnysl

25. 3.
Ncdčle 5. Iretlělc postní

Dloulrá LoucYka

Sunrvald

7:45

9J0

(se Ít|eíín l;kruÍinient kalechunrcnk1l prrttí 'tan1, 1y611;1yr11 7u
+ Mar.ii Slavíkovou a.jcjír.odinu

f.* t rt rvtl
Za .l<rs. Kallcra, rt>dičc a s<lurtlzcnc:o

Za Ílrr.níkvPaseka I l:00

26.3-

I'tlndčl

Slavntrst Zvěstování
Páně DloLrhá Lorrčka ! l8:00 Na urnysl tJírcc

13í.Éri
Út"ry

Úter1i po 5. rleděIi postní

28.3.

St erla

sti'eda po 5. lledčli
postrrí Sumvald 18:00 na uttt't'sl dát'cc

29.3.

Čtvrtck
Ctvrtek po 5- neděli

postn í Dloulrá Loučka

! I :J0-
l7:30

atk t at' e N ej'sv ě Í ěj š í sl: ti t o s t i oI t á ní s e sv at o s I tílnl
poželtntiltín

! l7:3{l pobožnost kt' ížol, cesly

! 18:00 a r-rrysl dárce

30. 3.

l'átck
Pátek po 5. rreděli

postrtí

Dloulrá Lout:ka 14:00 recquient pctna Vladinil.a Ž'áka

poDt):n().sI kt I:()t'a cc,\lt,

Paseka

! 16:30

! l7:00 Na clobry riutysl

31.3.

Sobota

Sobota po 5. neděli
postní

Paseka

P"*k*
sanatorium

8;00 -
9:00

l2: i0

pt'e th' e l i ko n oč n í z 7n, í tltí n í : a p ' íI o n n o.s Í i I,. M gt.. 7-t!e ka
Gerharda Klintešc' kaplana :e ŠÍcntberka

Za Í'arníkv

D1oulrá Loučka l8:00 ob -utl pt'e tlaní novélzo.jm na, k ostníhov1,niiíí,-t, o
Modlilby Páně

L.4.

Ncdčle
Květná ncdělc ncboli

o utr1tení I'áně

Dloultá Loučka 7:45 Za * a 1- rodi n u I'I nil ičktlvcltt. l.' iŠer<rvtrr',Jr,,z"nuffi
Ánnu l'odolovtltt

Sunrvald

Pascl<a

9:3 0

l-l f0

Za Pclra Áxtlana, Fr.antiška a Ir.,tarii itubrieklr-

Za + Voitěc:ha.Iehlá e

Dloulrá Loučka I 4:00 st'dlostné požehn ni
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