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V tomto tydrru slaví svátek
sv. Gerna Galgani.
Narodila se 12.3.1878
v sever'ní ltáIii. od tlého
dětství b}'la vcdena ke
zbožnosti p ed k 'ížerrr. Již
v 7 letech byla pr
bi rrrována' I( prvnínru
svatému p 'ijírnání šla v 9-ti
letech. \/ zimě 1B9B
one rnocněla tak těžce, že
všichni očekíivali její srnrt.
Na p írnlrrvu svat,é Mark ť5'

Alacoqtre b)'la však 2.
b'ezna náhle uzdlavena. V
červnu téhož roku, nžl
svátel< l]ožsl< ho Srdce,
Gema obclržeia stigmata,
viditeln Kristovy rhny,
lrteré nosila na sv m těle a
r'ičastnila se tak jeho
utrpcní. opakovaně piosila
o vstup do i'ehole sester
p:rsionistek, jejimž cílem je
ší it rictu ir utrpení Krista.
S odkazern na nedostatečné
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'I'atínck p ipravr-rIe dčti na
ob'ady l]ílé soboty: ,, 'l'ak
ne.|d'íve se priidc ven, tam Se

rozclělá olreri a parr Íárái'' lro
posvětí" ,,'lo je fa"in"' _iásá
Martínek. ,' 0 vezmcme Si
s sebou bu ty!"

Student: ,,7'o je zajínnvé,
pane prr.lfesore, jčt -ateísla- a
rtrcim pilecl ntalu,ilor.t svaty
Í)iclen... "

V .icclnorn kostele byla na
ve likorioční triduurn velmi
ho.jná ťrčast vě'ících. Jelikož
rlezi lavicerni je dost široká
ulička, dal krrčz p'i uctívání

zdravi byla vžd)' odmítnuta.
B),la obda ena velk 'rnilnystick'nri dary i trápena
ďáblern. ,Iejí spiritualita
spočívala ve věrném
praktikování ctností.
K nadp'irozenj,m zjevením'
lrterá ji provázela, pati'í
vidění, ylzeznávání duchri a
extáze. Po prožitérn
Kristově utrpení, včetně
jeho agonie, odeš1a
následujícílro dne ve vigilii
zrnrtvychvstání Za sv ,rn
Snoubencenr. Stižená láskou
více jak nemocí. Proto nrá
na náhrobním karrreni
nápis: ''I}yla zachvácena vic

žáren božské
lásky než svou
nemocí.'' Bi,vá
zr>br azov ána
jako rnodlící se
dívka, má k íž,
srclce nebo
stigrnata.

(Mr1t,)

Svatého K íže docela prak-
tick1 pokyn: ,,K uctívárrí
Svatélro IšÍŽe p istuprrjte,
prosítn, po čty'eclr!" l když
to bylo Velkérn pátku, muse-
li se rnnozí lic-lé usrnát '..

Skot šel o l/elilconocích na-
vštívit svéllo p ítele. Jako
clárelc nese y kcpse lahvičklt
whislry. l1 jrlk už to b vá,

zakopne, upctdne a jak talt
leží na zen ' modlí se: ,,Pane
]]ože, prosím, dej, aby to

mokré, Co cítítn na boku,

b),la lcrev!" (,r r.N)

ili] ÍÍkáv,"t šJÉta - ,
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2, zl, Vatilean. První pioď
návšťěvy papeže na l(ubě -
kubánské ri ady vyhlásilv již
tenťo Ve1ky pátek dnern pra-
covního volna. Svat stolec
vyjad uje p ání, abv ťoto roz-
hoďnutí kubárrské republiky
pŤispělo k ričasti na velko-
páťečrrích ob adeclr a k radost-
né oslavě Velikonoc'
2. 4. Vatihán' Kanonizační
proces bl. Jana Pavla II, kťerj'
odešel na věčnosť p ed sedrni
leťy, pokračuje. Čeká se na
Boží znanení a tímto znarne_
nírn je nov záztak. V tuto
chvíli p iclrázeji z mnoha částí
svěťa četné zprávy o milostech
obdrženych na p írnluvu bl.
Jana Pavla II. Poěítají se jen
ťaková znatnení, ke kťerí'm
došlo až po beatiÍikaci a ně_
\<teté z nich jsor"r velice pozoru-
hodná. 'futo inforrnaci poskytl
postulátor kanorrizačního pro_
ceslr mons. Slalvornir Oder.
5, 4. Vatileán.PŤi rarrní litur-
gii svěcení olejri v bazilice sv.
Petra prornluvil Benedikt XVL
o radikáiních nárocích spoje-
n ch s kněžskyrn povoláníln.
odpověděl i na Vj'zvu rakous-
kych kněží k rreposlr'ršnosti, ve
které rakouské sdružení kněŽí
a laikri fornruiovalo v červnu
lo s]<ého ro]rrr adu požadavkri
3ako nap . svěcerrí žen, zrušení
ce1ibátu, eucharisťii p]1o p í-
slušníky jin ch vyznání nebo
eucharistickotr s1avrrosť bez
kněze. Zd taznil, že l(risťu
ležela na srdci pravá posluš-
nost oproti libovťrli čIově]ra.

(ur)

** Farnost čte Bibli **

Co by sklidil ten, ktery
by clrtěl dát za lásku jmě-
ni? -Pís8,5-7
Jak se irnenuje ves, kde
Se Ježíš dává poznat
rrčedník m u stoltt? - Lk
24, 13 - 35

Drazibrat iasestr5,,
každéIllu z Yás preji opr'av-
dovou velikonočrrí radost z
vítězství Ifuista, i z jeho
vítězství v našich srdcích.
Kéž radost z l]ohrr se stane
naší silou a cest'ou k pr'o_
rněně světa. I nán, ]<te í

,, 
jsnre dostali dar víry, se

: Kristus dal poznat jako
učedník rn po vzi< íšcní. I

i nás pclsíIá do světa, áb5z_

:; chonr byli svědky ;eho
vit,ězné lásk5'. T nám p 'iná_
ší pokoj jako plod odpuště-
ní, abychom ho rnohli zpro_
st'edkovat dalšírn. I nárrr
nabizí oheii Svatého Du_
cha, ab)rclrorn rnohli ztlpá-
lit pro lGista aspoti naše
nel'bližší okolí.
Prázdny hrob a oslaveny
k íž jsou lrlíče k rraději i
pro svět, ktery na íliá na
krizi. 'fěm, pro které se
Kr'isLus sLal všírrt, níc nc_
chybí, ti nraií stáIe čím
obdarovávat druhé a rado_
vat se z toho' že jinyrn

pornáhají ke štěstí. Kéž \zárs
Párr obcla í i touto radostí!
K tonru Vám i Vaširn rodi-
nám ze srdce žehrrlr

arcibisku,p ,Io.n,
spoltt, s bish.upen Josefent o.

n,e.j b l,i,žší n t.i sp oh t p r o.co u n,í'h'y

Nák}ad 75 vytisk]i. Neprodejné, zclarma!
Text rreprošel jazvkovolr kor'ektrrrorr.

Žalmová odpověď pro liturgií dnešní neděle:

--Iqtr ]" d""' kt""y p ip'"' e se z něho.
www.fa rnost.s um va I d 
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Aleluja! Vsta! z hrobu Kristus oslavenji ...

Drazi farníci,
v radosti nad Ježi-
šovym vítězstvírn

rrad srnrtí
a h íchem bych
chtěl každérnu

z Yás pop át ra-
dostné a rnilostipl-

né velikonoční
svátlry. A abyclrorn
unrěli tuto radost

z Ježíšova
zfilr-tvÝchvstání
p edávat dál

P" Pauel

Vydárro pro vrrit rrí pot ebu ílnskokatolickyclr farrrostí Dloulrá Lor.rčka, Š"'""uta u t'n..t n
V p ípadě návrlrťr k obsalrrr se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e-rnail fadlouhalorrcka@ado.cz



Společné
. V pravé poledne bude udílet
papež Benedikt XVl. tradiční
poŽehnání městu a světu, které
budou prenášet i některé české
televize. Na tento ukon se vážou
za obvykl ch podmínek i
plnomocné odpustky'
. Devět dní p ed nedělí Boží
milosrdenství r4lznamná část
katolického světa se modlí tzv.
korunku k Božímu milosrdenství,
k čemuž vybízím ijá.
. Farnost Nová Hradečná nás zve
v sobotu 14. dubna 2Ot2 na
setkání se sestrami Božího
milosrdenství pod názvem
odpoledne s Božím
milosrdenstvím" Začíná se Ve
1'4h na tamější fare"
. Zvu všechny farníky na první
biblickou hodinu. Máte chuť
pono it se do četby té knihy,
která se vám někdy zdá máIo
srozumitelná? Chcete se zeptat
svého duchovního na nejasnosti
z četby plynoucí? Chcete se
podělit s druh mi o myšlenky,
jež vás napadly p i čtení Písma
svatého? Pozvání mírí zvláště,
ale nikoli l lučně, na naše nově
pokrtěné. P ived'te i duchovně
zvídavé nebo hledající známé.
Jistě vytvoríme príjemné
společenství. S sebou vlastní
Bibli! Začínáme v sobotu od 18h
na fa e v Dlouhé Loučce.
Velikonoční doba trvá od Neděle
Zmrtv chvstání do slavnosti
Seslání Ducha svatého.
Vychutnejme si toto
,,p eradostné obdo-
bí" (laetissimum spatium)'
K esťané se nepoznají jen podle
toho, že se ádně postili po
čtyricet dní, ale i podle toho, Že
se umí zaradovat. Kristus
zmrtu chvstal ať
zasvítí do našich
smutkrj svlim .4
světlem"

Dlouhá Loučka
r Q Květné neboli pašijové
neděli se p i mši svaté vybralo
913'- Kč. PBZ!

@á
npcěli se pi'i rrrši svaté vyb álb

-9J'3rJ{*PB|Ž{.
. V pondělí velikonoční vzhle-
dem k tomu, že je nepracovní
den, budeme slavit Eucharistii
už v 8h ráno!
. o Velkém pátkujsem vyzvedl
ve zlatnické dílně pana Koneč_
ného v 0lomouci (VÍdenská
ulice) dva nádherně vyčištěné
a pozlacené kalichy a relikviá
Svatého K íže. Děkuji obci a
našim farníktim za to, že se na
to finančně podíleli. Zbyvď1ící
prost edky vyuŽíjeme na p í.
pravu zimní orato e na fa e
v Dlouhé Loučce'

' Velikonoční svíce neboli
paškál je po svatém k tu,
eucharistii a uryvcích Bible
nejmocnějším symbolem
Kristova Zmrtv chvstání. Ho í u
ambonu, tedy tam, kde se o
velíkonoční vi$ilii zpíval hym-
nus Exsu/tet (Zajásejte nebe-
sa). Tuto svíci ať si vě ící o
Velikonocích zapalují také pri
modlitbě svatého rťtžence. Po
celou dobu velikonoční bude-
me v uvodu nedělní bohosluž-
bě konat v krop' Srdečně
pobízím své milé farníky, aby
se zapojíli do zpěvu antifony
Viděl jsem pramen vody, jež o
Velikonocích nahrazuje antiÍo_
nu Pojd', kajícníku (Ásper$es
me). Jde o verš p evzat17
z proroka Ezechiela, vztahující
se ke Kristovu probodenému
pravému boku, z něhož se
hojně rozlévá požehnání na
všechny vě ící. Kněz symbolic-
ky obchází p ítomné shromáž-
děnÍ a kropí je vodou na pa-
mátku svatého k tu, ustanove_
ného o Velkém pátku za cenu
oběti pravého velikonočního
beránka'

Sumvald
r o Květné neboli pašijové
neděli se pri mšiVybra|o 1'650,_
Kč. PBZ!
. V tomto t dnu se rozloučíme
v chrámu sv. Mikuláše s dvěma
našimi zesnul1 mi farníky:
s panem Zde kem Tužičkou
v uter lO. dubna a s panem
Františkem Lachnitem v pátek
13. dubna, vždy od 14h' Ať
odpočinou v pokoji!

Paseka
r o Květné neboli pašijové
neděli se p i mši svaté vybralo
1.333,- Kč. PBZ!
. Děkuji vdp. děkanu Josefu
Jankovi za laskavou nabídku, že
se ujme slavení velikonoční
vigilie v našem farním kostele'. Na pátek 1.3. dubna 2oL2
p ipadá z rozhodnutí otce arci-
biskupa Jana Graubnera tzv.
den vzájemn: ch modliteb' My
se budeme modlit za bohoslov-
ce Arcibiskupského kněžského
seminá e a oni, budoucí služeb-
níci oltá e, se budou p imlouvat
v olomouci za naši farnost.
Začneme ve Íarním kostde v 9h
mší svatou, po níž bude násle-
dovat v stav Nejsvětější svátosti
oltá ní. Farníci jsou zváni
k tomu, aby se ujali adoračních
služeb po hodinách' V 17h bude
rn stav ukončen svátostn m
poŽehnáním.
Raduj se, Králouno nebeslzá,
alelu.ja, protože splnil P .n
slova su ., aleluja, z mrtuj,ch
ustal, Matho, Ježíš tv j, ale-
Iuja, u něho za nás oroduj,
aleluja.
Raduj se a vesel, Panno Ma-
ria, aleluja, nebot' pdn
upravdě z nt.rtv ch ustal,
alelu.ja. Modleme se: Bože,
vzk íšenítn suého Syna, naše-
ho Pcina Ježíše Krista, jsi
naplnil suět radostí; nC,
p ímluuu jeho RodičIly, Pan-
ny Marie, de.j, at'dosti.hnenr.e
radostí žiuota uěčného. Slzrze
I(rista, našeho Pťlna. Atnen.

15. tyden

8. dubna20Í2 - 15. dubna 2012
Dcn Liturgick:i oslava N,lísto Cas Urnysl

8. 4.
Ne tlčle

Slavnost Zmrtv'clrvstrirrí
I)rině

Dlouhá Loučka 7:45 7a'l olce

Sumvald 9:30 (se závěrečnytn svolosltl" m požehnrinínl) Za Františka
Wicderrnatrrla_ trtaltžclkrr svl]2 ' 7eÍě

Paseka I l:00
(se z věrečnshtl sválosln)rm požehnáním) Na poděkovárri

Párru Bolru za p'ijatrí dobro<liní, lrlavně zdraví,
k životnínru jrrbileu a ke cti Parruč lvÍarii

Dloulrá
Loučka

14:00 svtitosttté požehndní

9.4.

l'ontlělí

Pondělí v oktávu
velikottočnírn Dloulrá Loučka 8:00 ! Na dobry írrrrysl

t0. 4.

Úter;

Úter1'v oktávu
velikonočním Sumvald 14:00 ! recqttient pana Zde iika 'Litžičky

tt.4.

St'eda
st eda v oktávu
velikonočnírrr Sumvald I B:00 Za rrsrrrí 'ení, o<.lptrštěrrí a ltzdl-avetrí vztalrťr v ro<íirrě

12.4.

Čfurtel<

Ctvrtek v oktávu
velikonočním Dloulrá Loučka

lE30 *
1790

Actorace Ne1světě1ší svcitosti olt(í 11í a ..v(jÍo.rlné
požehnání

11:30 svaty ri)ženec

l8:00 Za * rrtattžela a -|' syna

13.4.

I'átelr
Pátek

v oktávu vel ikorročnírn

Paseka 9:00 !
Ztt+ 1;í'íbunlďrto a * rodittu (nti,sleduie v.ystav NSO)

Surnvalcl 14:00 !
recqtt i e nt pan ct I' ran ti š ka J'a ch n i l a

Paseka 17:00 !
:; t'ti k l's' t tl é p, l žc h n ti tt i

14. 4.

Sobota

Sobota v oktávtr
velikonočnírn

Sanatoriunr
Paseka

12.30 Za farniky

fara Dloulrá
Loučka

L8:00 Itiblick ltodina

15. 4.

Nedělc

2. ltctlčle velil<oltočItí"
Ncttělc I]ožího
nrilosrdcrrství

Dlouhá Loučka 1:45 Za ++ ro<liče Anast1rzii a Karla Skráčkovy, bratra
Jaroslava a celou rodinu

Sunrvalcl 9:30 Za Anutr Švikrr-rkovotr, roz. llabrtnattovou' její vntrčktr a
rocliče z obtlu stratt

Paseka I l:00 Za* a* ro<linu a dvo

Dlouh:i
Loučka

14:00 ! sll tÍí osttté požeh n ní
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