
Společné
. Dnešní nedělí se završuje
velikonoční oktáv. Dvojité
alleluja p i propušténí zazní
už jenom o slavnosti Seslání
Ducha svatého.
. V těžek z oostních almužen
bude určen na p ímou
sociální pomoc.
r V pondělí 16. dubna si
p ipomeneme druhé v ročí
od zesnutí kard. proÍ. a
iezuity Tomáše Špidlíka,
rodáka z Boskovic.
. Ve st edu 18. dubna prijede
na faru v Dlouhé Loučce pan
Klabačka z Hranic, aby
vybrousil parkety v prvním
poschodí, a to v místnosti,
kde se plánuje zbudování
zimní orato e, a dále v pokoji
pro hosty, jakož iv chodbíčce
vedoucí do těchto prostor"
Cena bude odpovídat jen
použitému materiálu. ProsÍm
ochotnou ženu, která by
p ípadně mohla Ve dnech,
kdy budou dělníci pracovat,
nava it oběd a veče i pro
dělníky'
. Ve čtvrtek 19. dubna se
sjedou do Dlouhé Loučky
kněží z našeho děkanátu.
Jejich sch r]ze začne Ve
farním kostele sV.
Bartoloměje duchovně v 9h
adorací Nejsvětější svátosti
oltá n í; po svátostném
požehnání budou recitovat
z Litur$ie hodin dopolední
modlitbu. Aby vě ícÍ ze
vzdálenějších koutri obce
nemuseli vážit téhoŽ dne
dvakrát cestu do DolnÍ
Dlouhé Loučky, p esouvám
mši svatou rnjimečně na
8:15!
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Dlouhá Loučka
. o velikonoční vigilii se p i
mši svaté vybralo 1.685,- Kč"
PBZ!
. o Neděli Zmrtrn chvstání se
p i mši svaté vybralo 1.435,-
Kč na pot eby Arcibiskupské_
ho kněžského seminá e v
Olomouci. PBZ!
. U BoŽího hrobu se vybralo
na Boží hrob v Jeruzalémě
rovn ch 4oo,- Kč. PBZ!
. Do postních pokladniček
vložili vě ící celkem 1-.262,-
Kč. PBz!
. odpoledne od 14h se koná
ve farním kostele svátostné
požehnání.

. oko, ďo duše okno: Ceská
k esťanská akademie, míst_
ní skupina šternberk srdeč_
ně zve na p ednášku MUDr.
Zde ka Pastora o oční chi-
rur$ii do Šternberku v r1tery7
a7. dubna v proboštském
sále (areál dnešní fary, vedle
kostela Zvěstování Páně) od
1Bh. Součástí bude i promÉ
tánísnímk a beseda.

Sumvald
. P i mši svaté na památku
veče e Páně o Zeleném čtvrt-
ku se vybralo t.425,- Kč.
PBZI.
.o Neděli Zmrtrn chvstání se
pri mši svaté vybralo na
poteby Arcibiskupského
kněŽského seminá e 1-'425,-
Kč. PBZ!
. Na Boží hrob jsem odeslal
400,- Kč.
. P i poh ební mši pana
Zde ka TuŽičky v uter 10.
dubna se vybralo 3.450,_ Kč.
PBZ!

Paseka
r Q velikonoční vi$ilii se
vybralo p i mši svaté 1'457,-
Kč. PBz!
. o Neděli Zmrtv chvstání se
p i mši svaté vybralo na
poteby Arcibiskupského
kněŽského seminá e
v olomouci 2.035,- Kč. PBZ!
' U Božího hrobu se vybralo
na Boží hrob v Jeruzalémě
468,- Kč. PBZ!
. Do postních pokladniček
vložili vě ící celkem BBB,- Kč.. Rostíslav m v naší farnosti
p ejeme vše nejlepší ke
jmenínám'

15. fyden

15. dubna 2012 - 22. dubna Z0lz

Neděle 1'5. 4.':2. neděle velikonoční. Nectěle l3oryho mi/osrclen-
stuí.

Čto't"k 19. 4.: 7. uyrocYí 7uo/ení BenedikÍa XW. pa!>erynl
Neclěle 22. 4..:3. neriěle velikonoční.

,,Itíska, ktert m
hranice,

není pravou
l skou."

sv. Gabriel od
Bolestné Matlgl Boží

I)en LiturgicI<á oslava \Iísto Cas Unrysl

15.4.
Ncdělc

nctlčlc vclikonočltí. Nctlěle
l]ožílro ntilosrdcrtství

Dlouirá Loučka 7:45 Za ++ rodiče Anast1rzii a Karla Skráčkovy, br'atI

Jaroslava a oclou rodinu

Sumvald 9:30 Za Annu Švikrtrkovotr, t'oz' Habnnatrovorr, její
vIrttčktt a rodiče z obort stťall

Pa.seka I 1:00 Za* a! roclinuadvo

DIouIrá
Loučl<a

14:00
I

sv tosttté požehndní

L6.4.

l'tlIrr]ělí

Pottdělí po 2. neděli velikonoční Dlorrliír Loučka l Íi:00
Za Libuši Markovott, <lvoje r'odiče a za ttzdraven

sylla

17. 4.

Útcr
Uten_i po 2. ne<jěli velikorroční

18. 4.

St'cda
St eda po 2. neděli velikonočrri Sunrvald 18.00 Na Íurrysl clár'ce

19.4.

ČtvrtcIl
Ctvrtek po 2. neděli velikottočIrí Dloultá Lorrčka

8:L5 ! Za -| rrlanželku

9:00 !
Á tl o ra c e N e.l s v ě t ěj'š í s v t o s t i o l t ti i,n í a'y v ci í o s Í n é

požeh ntíní

9:30 !
ntocltitba liturgie hodin dopletlne

20.4.

l'átck
Pátek

po 2. neděli velikorročrrí Paseka I 7:00

21.4.

Sobota
Sobota po 2. neděli velikonočrrí

Sauatoriurn -

Pascka
12'.30

íara Dloulrá
Loučka

l8:00 biblickri hodina

22.4.

Nctlčlc
3. ncdčIe velikonočIrí

Dloulrá l.ottčka 7:45 Za FI'arttiška Axtttatttta a roclitrtt

Surnvalcl 9:30 Za ILtrclolla otta' rrranželku a celou rodinu

Paseka 1 1:00 Za famiky
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il\BijEffi$jtrt$.6'it on"
Na 21. dubna p ipaďá svátek
sv. Korrráda z Parzlrarnu,
patrona vrátn] ch, vz ,van ho
p i rrejr'ťrznějšíclr trampotáclr.
Narodil se 22.12.1818 v
bavors]<ém Parzharnu' Pro
velkotr zboŽrrost mohl
vj';imečně k 1. sv. pi'ijírnání
již v seďmi letech a pak kažď
den chodil na rnši svatou. Ilád
rravštěvoval poutní místa a
byt členern n1rbožensk 'clr
rnládežrrick,ch spolkti. V 31
letech Se zi'ekl oblíbeného
hospoďáŤství a jalro bratr laik
vstoupi1 ďo kapucínského
kláštera sv" Anrry v
r\ltottingr-r. l'jišel jen S

rtižencem a moďlitební
krrížkor'r. P'ísn ' duch mti
neděIa1 prob1érny, ale
p eďstavor'al Si, že trnikne
světtr a buďe se vedle něiaké
práce vyltrčně věrrovat
rnodlitbě. Jeho pi'edstavení
mtt však brzy svě ili slrržbtr
vrátného a proťoŽe Áltotting
byl zár'ove oblíberr nr

Pan Mclivans seclí v neděli dopo-
leclne clona v lenošce a sleduje
v lelevizi p ítn'y prenos boho'slu-
žeb. V lom se v zaběru ob'jeví
kostelník, jak jde Ylbírat' Milénu
Skolovi zazái1í oči a s tilevort
proh Iásí",,Sent nep ijde / "

I(ateclrcta vykládá o svatbě
v l(áni galile.jsk . Na závěr položí
Žitčl<ťrrtl <ltázku: ,'Co si asi rrrysleli
hosté, kdyŽ Pán .1ežíš proItrěItil

vodu ve vítro?" Celá t ída nllčí.
Konečně zvedá ruktt rnal1r olinka
a po vyvcllárrí íká. ,,Co si rrrysleli
lrosté, to llevílll, ale rrro_je babička
by eltla: 'AŽ se brrde vditvat rrašc

Má a, toŽ to ho taky pozvelTle.'

rnariánsk m poutrrím místenr
I}avor'ska, u klášterních vrat
se pr ďenně vyst ídaly stovk5,
liďí. V roce 1B52 složil eholní
sliby" I)ťrvodně zďtžen|iví,
r'enlrovsk chasnílr sloužil
jako láskypln , obětav a
trpěliv vrátn 1B hoď. denně.
\r bráně byl pro každého' ať to
byl poutník nebo ttrlák,
žebrák, člověk hleďající radtr a
ďuchovní těchu, ochoťně
vyhověl kažďé prosbě' V 76_ti
letech, vyčerpan činností a
oslabeny mnohymi ncmocemi,
lrteré nikdy' nebral vážně,
oznámil ťi'i ďny p eď Svolr
smrtí p 'eďstavenému: '''leď už
nemohtl." ZemÍel s pověstí
svatosti, které dosáhl službou
vrátného. od papeže Pia XI.
byl v roce 1930 blaho ečen a

20.5.1934
kanonizován.
Bvá
zobrazov án
jako vrátn ,

často jak
rozďávil
chléb, někdy
jako oráč.

(x.I+'I',P)

"Ve vl'aku sedí rabín a katolickyi

farái'". IzraeÍita zača.l s doÍazen;

,,Í?eknot, nlrtě, pane 'fa.rá', kam to
|lotli ntohou Íak doÍáltnotn? "

',No, nttikt se stát t eba děka-
nem." ,,Ale Ío ještě není nic
ntoc.",,Někdo se m že stát i
bislatpem' '' ,'Ani Ío ješÍě není
p íliš 1,y.solco, " i,íká rabín.
,,Někte í z bishp se stanott
kardinály." ,,To už je .iistě lepší,
ale ani to není Í.o nejvyšší." ,,Á
jeden z kardinálti nniže b lt pape-
ženl." ,,A nig vyššího ttž nenl že
b1|t?" ,,A co byste' pane rabíne,

1eště chtěl? To by yi pglonl musel
byt človělc zároyet i Bohem!"

,,]Ýo yiclíte - a jeden z na.šich lidí
Í'o dokázal!"

sN;šj!:r.1lijii1i|,,,'.i,:,1'|:l:''r ::i :

litl.0íkév:vé'švětě *

11. 4. Vatih .n- Světov 'nr
dnrfrn mládeže v Rio de
Janeir'o bude p edcházel,
misijní t'den, ktery nahraďí
tradiční djecézni dn5'. 1y1o1,o

tohoto tj'dne i p íštích Svě-
tov 'ch ďní mládeže zni:
"Jděte tedy, získejte Za
učednílr5' všechn5' náro-
dy" (srov" Mt 28,79).
12. 4. Iiínl. Y pátek 2(). ,L.

zazní u pi'íležitosti 85. naro_
zenin Benedikta X\T. dílo
Mendelssohna Bartholdyho,
synrfonie č. 2 nazvaná
,,Lobgesang" - tedy Chva-
1ozpěv. P ipravil ji lipsk ,

symfonick orchestr poď
vedením R. Chaillyho.
12. 4. Vatíkán. Italsk '

p'eklad papežovy knih5'
,,Ježíš Nazaretsk r" je dr;-
stuPni' v audio vet:zi. Na-
hrávka trvá celkern 9 hodin
53 ininuty a namluvil ji
znánit itaisk ' divadelní
herec Ugo Pagliai.
12. 4" Berlín. Něrnecká
vláda a církev v5'jár1 il5'
znepolrojení z poslední akce
salafitťr, p i níž radikální
islarnisté chtějí v ulicích
německ ch rněst rozd at 25
milionri bezplatn 'ch exem-
plá Koránu. Salafité jsou
sledováni německzm Úi'u-
dem. pro ochranu ristavy
l<vrili kontakt rn s teroris-
tickyrni skupinarni a ohro-
žují sociální mír ve š}<olách
a školkách. @H)

** Farnost čte Bibli **

I(olilr bratrťr měl kráI
David? - 1. So,n. 16, 1 - Is
U lrteré clrrámové brárry
byl uzdraven Petrem a
Janem chromy ? - sÉa]-
11

Drazibrat iasestry,
prožíváme Ve společenství
celé církve radost z Kristova
zmrtv chvstání. Svatá otec
Benedikt XW. íká: Uddlost
Ježíšouj, snlrti, a, tlzlt"íšení je
sl'd,cenl k'est'on,stuí a rLOs-

nj,nt st edent naší uíry, je to
ntocn'ri, hrtaci síla rttl,ší jísto-
ty, silny uítr, Ilter rozl^t ,ní
joltykol.iu sh'a,ch a ne.jí.stotlt,
jakou,ltoliu poch.yttnost a
lí,d,sltott Uy počít (I()o sÍ. V těch-
to drrech si pi'ipomínáme
st'ed naší vír5'; jak p ipomí-
ná sv. Pavel, pokud by Kris-
tus nestal z rnrtvj,ch, b).la
by naše vita marná. Kde
však bereme jistotu Ježíšova
zrrrrtvychvstání? P edevšírn
ve ti'ech skutečnostech,
které nastávají po nedělnírn
ránu. V Katechismu mriže-
me číst v článcích 640 _ 65Íl.
1. Pr zdnj, hrob - vzpome -

rne jalré děIaly židovští p 'ed_

stavitelé opat ení proti
ukradení Ježíšova těla.
Zhruba ďvoutunov ' kámen
zakrj,vajicí vstup do hrobu
je. ri edně Zapečetěn a ke
hrobu j9 Postavena írnská
hlídka. Ze by bázlívi apošto_
lové ďostaii odvahu se utkat
s írnsk mi vojáky? P edsta_
vitelé Zid si ďali záIežet,

protože nechtěli dopustit cház,i
žádnou ,'komplikaci s mrt- Ježíš
vj,m Ježíšetn". Hrob sám o tělo
sobě není ďrikaz,
ale vše okolo
spolu s prázd_
nym hrobern je
velk rn drikazern
o vz]< íšení.
2. Ježíšouo zjeue-
ní - oslavenj, Pán
se mnohjrm uha-
zuje. Marie Mag-
daléna, ernauzští
učedníci, Petr a
Jan, Tomáš,
apoštolové a
mnohem více lidí
srnělo uvidět a
setkat se z osla-
venym Ježíšern. Tito lidé
nedoufali, protože smutek
naď ztrátou Mistra b}'i veli-
kj'. Časfu pochybují, až ďo
chvíle setkání s Ježíšem.
Potom se jejich víra obrací o
,,stoosmdesát stup ri" a Z
bázliv'ch se stávají lidé,
kte í svědčí o zrnrtv 'chvsta-
lém Ježíšovi a nebojí se tuto
vitu vyznávat ani ve ejně.
3. I#istouo uzk íšené lidstuí
- Ježíšovo ,,nové" tělo je
zcela lidské; proto žádá po
apoštolech jídlo. Ale zárove
je oslavené, nap . když pro-

zavi'enj'mi dve rni.
není duch, jen jeho

rná vlastnosti nov ho
ádu. Takov tělr;

máme ďostat i
my p i vzk'íšení
rnrtv .ch (lak to
vyznáváme kaž-
dou neděli). Ježíš
nebyl vzk íšerr ke
starému životu,
jako nap . Lazat,
ale k životu nov -

ho 'ádrr mimo
prostor a čirs.
Jelikož Ježíš jde
touto cestou
první, tny tnáme
tuto cestu jedno-
dušší. ,rdernrl

tanr' kde již Ježíš byl a kud5,
chce projít s každym z nás'
on je Dobrj' past ' , kterí'
jde první, ab5, jeho ovečl<5'
mě1y cestu p 'ipravenou a
projitou.
V dnešní neděl si pi'iporní_
náme největší Boží vlast_
nost jeho milosrderrství.
Chceme si ale p edevšírn
uvědomit, že Ježiš chce sv
milosrdenství pro.jevit na
každém z nás; to je jeh<l

veliká nabíďka^

P. Vladínt,í'r

šffi*l'$Il

(1. I LN)

Vydáno pro vnit ní poi ebu ímskokatolickyclr farností Dlouirá Loucka, Š"'""áia a Paseka.
V p ípadě rrávrlrri k obsalru se obracejte osobrrě na P. Vladirníra nebo pište na e-rnail fanovalrradecna@ado.cz.

Náklad 75 v tiskťl. Neprodejné, zdarrna!
'l'ext neprošel jazykovou korektrrrort.

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

milosrdenství trvá
www.farnost.s umval d. cz

na věky.


