
Sestry a bratři, 
mnozí naši nemocní (a často 
i rodiny nemocných) se obá
vají přijetí svátosti nemoc
ných a odsouvají ji na nej- 
zazší možnou mez, protože 
se domnívají, že si jejím 
přijetím podepisují rozsu
dek smrti („poslední" poma
zání). A přece platí přesný 
opak: svátost nemocných je 
určitým druhem životního 
pojištění. Kdo jako křesťan 
doprovází nějakého nemoc
ného, měl by mu pomoci 
odložit zbj^tečný strach. Ti, 
kteří se ocitají v závažném 
ohrožení života, většinou 
sami vytuší, že v daném 
okamžiku je nej důležitější 
se okamžitě a bezpodmíneč
ně přimknout k tomu, který 
přemohl smrt a je život sám: 
k Ježíši, Zachránci.
Položme si otázku „Komu je 
určena svátost neinoc- 
ných?“ Odpovědět můžeme 
následovně. Svátost nemoc
ných může přijmout každý 
pokřtěný člověk, který se 
ocitá v kritickém zdravot
ním stavu či situaci. 
Připomeňme si Ježíšova 
slova: „Kdo j í  mé tělo a pije 
mou krev, má život věčný a já ho 
vzkřísím v poslední den. Vždyť

mé télo je skutečný pokrm a má 
krev je skutečný nápoj. Kdo j í  
mé tělo a pije mou krev, zůstává 
ve mně a já v něm. “

Nemocný člověk, ab}̂  se 
uzdravil užívá léky. To při
padne každému normální. 
Staráme se tak o svou těles
nou schránku. Proč však 
zapomínáme na duši? Sám 
Bůh se chce stát mým lékem 
a není zájem.
Připomenu jednu evangelní 
skutečnost. Ježíš dříve než 
uzdraví tělo vždy odpouští

hříchy. Tím dává jednak 
najevo, že hřích je spojen i s 
tělem a za druhé, že ab}̂  
mohlo být zdravé tělo, je 
třeba mít zdravou duši. Tělo 
a duše jsou spojené nádoby. 
Kolik našich nemocných 
nemá tuto Boží posilu! A 
část jen z jepičího strachu, 
že když přijde farář, tak je 
konec. Smrt je rozhodující 
okamžik našeho života. 
Není nanejvýš vhodné být 
na něj velmi dobře připra
ven?
Chtěl b3 ĉh znovu připome
nout, že kolem prvního pát- 
ku navštěvuji naše nemoc
né, aby mohli dostat svá
tostnou posilu. Víte o ně
kom, kdo již nemůže chodit 
do kostela a rád by přijal 
svátosti? Řekněte mi.
Umírá váš blízký či příbuz
ný? Nebojte se zavolat v 
kteroukoliv denní či noční 
hodinu, aby váš drahjř mohl 
odejít ne věčnost smířen s 
Bohem.
Ze své zkušenosti mohu říci, 
že svátost nemocných se 
svátým přijímáním dokáží 
„velké divy“; dopřejme na
šim nemocným Boží dotek.

P. Vladimír
S pomocí: http://www.kostely.bk.cz/catcgory/ 
projekt-ucici-se-cirkev/

Žalm ová odpověď  pro  litu rg ii dnešn í neděle:

Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
www.farnost.sumvald.cz
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Společné
Od čtvrtku 10. do neděle 

1 3 . k v ě t n a  b u d u  
doprovázet ženské cursillo 
v beskydských Hamrech. 
Všimněte si laskavě drobné 
z m ě n y  v p o ř a d u  
b o h o s l u ž e b !  B u d u  
zastoupen při nedělních 
b o h o s l u ž b á c h  P . 
B o h u m íre m  V itá sk e m  
z Olomouce, prezidentem 
Arcídiecézní charity.
" Vvletu rodin na hrad 
Šternberk se o minulé 
neděli zúčastnilo 13 osob 
včetně otce Pavla (4 
z Břevence, 1 z Dlouhé 
Loučky, 3 z Paseky a 5 ze 
Šumvaldu). Snímky jsou 
zařazeny do fotogalerií na 
našich webových stránkách 
(www.farnost.sumvald.cz).
■ Ještě jednou připomínám, 
že v sobotu 12. května se 
k o n á  p o u ť  n a š e h o  
děkanátu na Sv„ Hostýn za 
nová kněžská a řeholní 
povolání a za obnovu rodin.
I nadále trvá nabídka 
farnosti Nová Hradečná, | 
která ráda přibere do 
s v é h o  a u t o b u s u  i 
šumvaldské farníky.

0

„Dělejte dnes 

tak, abyste se za 

to zítra nemuseli 

stydět. “

sv. Jan Bosco

Paseka
* O 4. neděli velikonoční se 
při mši svaté na provoz 
Te le v ize  Noe vybra lo  
1.812,- Kč. PBZ!
■ V pondělí 7. května se 
v 15h rozloučíme ve farním 
kostele requiovou mší 
s naším zesnulým bratrem 
Václavem Orságem.
■ Páteční bohoslužba se 
neruší! Povede ji kněz ze 
Šternberku.

Ani s o b o tn í mše 
v sanatoriu se neruší. Budu 
zastoupen P. Janem Ull- 
mannem z Újezda.
■ Místní ZŠ a naše farnost 
zvou na koncert pro školní 
mládež, který se bude ko
nat v chrámu sv. Kunhuty 
v pondělí 7. května od 
10:45. I neškolácí budou 
vítáni.

Dlouhá Loučka
* 0 4. neděli velikonoční se 
při mši svaté vybralo na 
provoz Televize Noe 1.041,- 
Kč. PBZ!
■ Mši svátou v Dlouhé Louč
ce ve čtvrtek 10. ze služeb
ních důvodů ruším. Vyzý
vám však zbožné marián
ské ctitele, aby se setkali 
k májové pobožnosti jako 
obyčejně v 18h.
* Biblická hodina v sobotu 
12. května se ruší. Od ná
sledujícího týdne ji přesou
váme už na 17h.

Sumvald
- 0 4. neděli velikonoční se 
při mši svaté na provoz 
Te levize  Noe vybra lo  
1.750,- Kč. PBZ!
* Ve středu 9. května si 
připomeneme 24 let od 
zesnutí P. Leona Kašného, 
š u m v a ld s k é h o  fa rá ře  
v letech 1966-1980, 
Requiescat in pace! -  Ať 

s odpočívá v pokoji!
^ ■ V pátek odpadá vvuka 

náboženství v místní škole.
- Bezprostřední příprava 
k prvnímu svátému přijímá
ní se bude konat v sakristii 
vždy ve středu přede mší 
svátou od 17h.

Liturgický kalendář
Neděle 6. 5..: 5. neděle velikonoční. Pouť v Oskavě 
Úterý 8. 5.: Panny Marie, Prostřednice všech milostí; nezá

vazná památka.
Neděle 13. 5..: 6. neděle velikonoční. Den matek; den modliteb 

%a pronásledované křesťany
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19. týden

6. května 2012 — 13. května 2012

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl

Dlouhá Loučka 7:45 Za farníky

6. 5. 
Neděle

5. neděle velikonoční Sum val d 9:30 Za Annu Svancerovou, dceru, dvoje rodiče, Františku 
Senkovou a manžely Konečné

Paseka 11:00 Za rodiče Štrbíkovy, manžela a bratra

7 .5 . Pondělí po 5. neděli 
velikonoční

Paseka 15:00 requiem pana Václava Orsága

Pondělí
Dlouhá Loučka 18:00

8 .5 .

Úterý

Panny Marie, Prostřednice 
všech milostí — —

9. 5. Středa po 5. neděli 
velikonoční Šumvald

17:30 májová pobožnost

Středa 18:00

10. 5. Čtvrtek po 5. neděli 
velikonoční

16:30 — 
17:30

Adorace Nejsvětější svátosti olíářní a svátostné 
požehnání

Čtvrtek Dlouhá Loučka 17:30 májová pobožnost

18:00

11.5.
Pátek po 5. neděli

Paseka
16:30 májová pobožnost

Pátek velikonoční 17:00

12. 5.

Sobota
Sv. Nerea a Achillea Sanatorium - 

Paseka
12:30

13. 5.
Dlouhá Loučka 7:45

Neděle
6. neděle velikonoční Šumvald 9:30 Za + rodinu Frani. Konečného a + rodinu Jana Honiga

Paseka 11:00 Za farníky

_________________________________________________________________________ __________________________ £

Chci být ve tvém srdci ... Tvůj Bůh
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* Světec týdne
8. května slaví svátek bl. 

O ld řiška (Ulrika) Nisch,
řeholnice. Narodila se 18. 9. 
1882 v Mittelbiberachu v 
Německu. V dětském věku 
se vj^značovala hlubokou 
zbožností a úslužností. 
Chudobou domova b}da 
vychována ke skromnosti a 
ve 22-ti letech vstoupila do 
kláštera Milosrdných sester 
sv. Kříže v Hegne. Po 
složení prvních slibů v roce 
1907 bjda poslána za 
pomocnici do kuchyně v 
Búhlu, kde s pokorou konala 
nejtěžší práce. Později byla 
kuchyňskou sestrou v 
domově sv. Vincence v 
Baden-Badenu. Žila
prostým životem služebnice 
s heslem křížových sester: 
"Zcela Ukřižovanému a tím 
zcela bližnímu, jako 
zástupkyně Kristovy lásky." 
Prožívala mnohé slabosti, 
trvale mívala značné bolesti

Úsměff...
Člověku po smrti nabízí Bůh 
m ožnosti, jestli chce jít do pekla, 
nebo do ráje. Ukazuje mu na 
počítači, jak  se všichni v ráji 
modlí a v pekle si lidé užívají 
neřestí. A člověk říká: "Chci do 
pelda!" Najednou se ocitne ve 
žhavém kotli a čert do něj bodá 
vidlemi. Č lověk se ho hned ptá: 
"Co to m á znamenat?! Na tom 
počítači to bylo jinak! " A čert 
mu ďábelsky odpoví : "Ale to 
byla jen DEM OVERZE !"

„Pane primáři, co mám dělal, 
když pacient pořád vykřikuje, že 
je vlk? “ ptá se začínající psychi
atr. „Především nedovolte, aby 
ho navštívila babička... “

hlav3 ,̂ prožívala 
temnotu v modlitbě 
a s tím spojené 
pochybnosti. V roce 
1912 byla přijata 
do sesterské
nemocnice v Hagne 
s těžkým

onemocněním plic. Poslední 
měsíce svého života strávila 
v odevzdanosti do Boží vůle. 
Nebylo jí ani třicet let, když 
zemřela na tuberkulózu. Její 
beatifikační proces začal v 
roce 1951. Na její přímluvu 
byla jedna žena uzdravena z 
nevyléčitelné cirhózy jater. 
Když ji pak 1.11. 1987 v 
Římě sv. Otec blahořečil, 
vyzvedl ji jako příklad 
pokorné Boží služebnice, na 
níž nebylo patrno nic 
mimořádného. Jakob}^ na ní 
chtěl Bůh ukázat, že i 
nejprostší člověk může dojít 
ke svatosti, a to láskou. 
Svým životem v pokoře se co 
nejvíc přiblížila ke skrytému 
životu Panny Marie.

(M+TP)

Vzbudí manželka svého muže 
doktora a říká: „Máš v ordinaci 
zloděje!“ On odpoví: „A co mu 
je?“

„Pane doktore, poradil jste mi, 
že mám chodit spát se slepice
mi, ale já nemůžu!“ „Proč?” 
„Pořád padám z bidýlka... “

U psychiatra: „Vy nejste pes, 
slyšíte!? A nedávejte mi pořád 
pac! Kde mám pořád ty cukry 
brát?“

„Pane doktore, co mám dělal? 
Na určitých místech pořád 
tloustnu. “ „ Tak na ta místa 
nechoďte... “

(L+LN)

{* Církev ve světě *

30. 4. Hvězdilo . Polský 
primas, arcibiskup Józef 
Kowalczyk a pražský arci
biskup, kardinál Dominik 
Duka, se zúčastnili poutní 
mše ke cti společného svět
ce, sv. Vojtěcha, v polském 
Hvězdnu. Během liturgie 
předal apoštolský nuncius 
misijní kříže třiceti kněžím 
a laikům, kteří odcházejí do 
různých zemí evangelizovat. 
30. 4. Ř ím . V Římě bjdo 
zahájeno II. setkání univer
zitních studentů, které by 
mělo přispět k budování 
nového humanismu. ČR je 
zastoupena delegací studen
tů v čele se studentským 
kaplanem z Brna, O. Jose
fem Stuchlým SJ.
2. 5. Vatikán. Benedikt 
XVI. Přijal ministra zdra
votnictví České republiky- 
doc. MUDr. Leoše Hegera, 
CSc. Doprovázel ho plzeň
ský biskup Mons. František 
Radkovský. Hlavními téma
ty jednání s představiteli 
Svatého stolce jsou paliativ
ní a hospicová péče, duchov
ní služba ve zdravotnických 
zařízeních a etické otázky 
reformy zdravotnictví.
3. 5. Řím . U příležitosti 50. 
výročí založení Benedikt 
XVI. navštívil rozsáhlý are
ál fakultní nemocnice Ge
melli a lékařské fakulty 
Katolické univerzity Nejsvě- 
tějšího Srdce v Římě. (LH)

** F arn o st čte Bibli **
=> Odkud, podle S irachovce, 

pochází m oudrost? - Sir 1,
1 -  10

=> Komu je adresován  T ře tí 
lis t Janův? - 3 Jan
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