
*\ť*$ffiffiítl4dne
4.dr"rbna slaví svátek Sv.
Isidor, učitel církve, patron
internctu a uživatel
počítačťr. Nirrodil sc kolern r.
560 u Sevill1' ve Španěisl<u
ve vj'znatrln rodině, která
dala Círl<vi něl<o]ik svatí'clr.
B)'li to jeho dva
starší brat 'i,
Leandr a
Fulgentius i
sestťa
Florentina. Pod
veclenínr bratr:il
Leandl':r ťJ'chle
získírval vědění
až dos1rlrl i toho,
že se stal
učitelern cel ho
st edovělru.
Osvoiil si
v rmluvnost,
která je i dne s v jelro spisech
clbdivuhcldrrá. Zdokonaloval
nejen své rnyšlení, ale i
srdce ki'esťarrskylni

ffi;;tu'$Ífi|ll. ' .

rodinu."
T etí byl selrrruty trad korri.

,..Jak stavíme rny?"

Vydáno pro
V p ípadě rrávrlrťr

ctrrostmi. P'íklad měI
v Leandrovi. Po studiích byl
v)'svěcen na kněze,
utvrZoval španě1sk
l<atolílry ve ví e a zanrěi'oval
se nÍ) obráccrrí ariáncri.
Počírral si velrni moudi'e a
napsal i rnnoho spis .

Největší Isidor'ovo dílo je 20-
ti svaz]<ová enc)'lrlopedie

zvana
El,yrnolo 5;io,r'unt,
libri, ,YX serr,

Origines
(Počátiry). Jedná
.se o uceleny
sborník inforrnací
z tozmanit 'choblastí žtvota a
vědy porlobrrj,
dnošnínr
databázím.
Špunělští
i n fo ť l}r a t i c i

inspirováni írdaji a
doporučeními Papežské
rrrdy pro sdělovací
plost'edky, uznali pro toto
dílo sv. Isidora za patrona
internetu a uživate1
počítač . Patronát potvrdii

s pérem nebo jako jezdec na
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-'r,o,. sl. intit,a,r. Sv. otec
Beneďilit XIV. uskutečnil 2i}.
apoštolslrou cestu. Navštívil
Mexiko a i{ubu. PŤe oďletenr
z N4exi}<a'cl<l:,,Ábsoluot'la'I
jsent nt,nolr"o cest, ale ni.k.de
jsent nebyl p ijat s tctleot:j,nr.
en'tusí,asnrcttt. Molt.u, íci, že se.

u,ž rl,louh, léto lnžcty d,en, zct.

Mexi,ko nlod,l.ínl o, u bu,dott,ctttt,
se bur],u. ttt,ot],l,it ještě uíce. Ted'
u,ž roztt,ntíltt, proč Jarv Pouel,
II. ekL: cíI,ínl se byt mexíckynt
papežen...'" Na l(trbě vvslecl-rl
projev preziclenta llarila
Castra a ve své odpor'ědi
poul<ázal na skutečnost, že i
pi'es zrrrírnění r'epresí v či
círlrvi nemá cír]rev p 'ístrrp do
médíí, nesmí vést šlroly arri
svobodně zakládat nové kos-
tely a instituce. Sv. otec pot
v soukromém rozhovor'r.t
pi'edložil 1l. Castrovi specific_
lrou žádost o vyhlášerrí Velk _

ho pátlru státnírn svát,]<errt.
29. 3. Brusel. V br'trselslrénr
síclle evr'opsliélro piir'lamctlt;u
probílrá ,,'lj,derr pro život".
Iniciátorem debat eur'opo_
slanc na toto t ma je ttž,
podrulré l(omise epislropírtti
Evropslré unie (CoMi'Cti).
Na riterní lronÍ'ererrci byly
p edstaveny dva raporty,
lrter' ulrazují, jakynr zpriso-
bem Ilvropslrá ]rornise clbchá_
zi omezení zalrotve n1r v t,r'alr_
tátech a dár'á souh].as 1< velnri
šir'olrénru firrancování fir'ern,
lrler'é sc zabyvají ncJen pťo_
pagací, ale i vykonávánínl
abortri v zemích Jižrrí Ameri-

(M+',l',P) li5, a Ali'ilry. (T,H)

** Farnost čte Bibli **

Proti kterérntr rněstu je
proroctví Nalruma? - No/r.
1, 1-2
I(te í apoštolové uzdravi-
li clrromélro? - Sl* 3, 1 - 11

Sestr5, a brat i,
dtrešrrín dnetn vstupujerne
do nejposvátnějších dní
celého roliu. Márne slavit
,Iežíšovo utrpení a smrt a
vrclrolem má byt oslava jeho
zmrtv .chvstání.
Nevítn, jestli si veiikost
těchto dní uvědotnujenre.
Zdíl se lrri, že čzrsto k posvát-
n m věcem p istupujerne
povrchně a ,,už ab5l fo by|o
za nillnl"|,Ialro b5' nám chy-
běla ochota udělat .,,něco
navíc". Pr'oto hledárne nejptl-
hodlnější cestu, často s do-
datkern' že to udělá někdo
jiny nebo on Se tam někdo
porrrodIí.
Našc ]rost,ely v posťě zdobí
plát,na s Ježíšovj'rn uk 'ižo-
vírnírn. Má to jeden d vod.
Cíikev nárn ďává na oči
poirleď na Uk ižovarrého,
ab}'gh.''' lépe, hlouběji a
více pochopili lásku I3oží,
která se nám v Kristu uká-
ztlla. A tato vyobrazení,
poktrd si jich ráčíme všilrr-
nout, nás ZVou' abychom
tr'rto lásku opětova1i. Když
nás někclo obdaruje, snaží-
lne Se pi'í nejbližší p íleži-
tosti obdarování vrátit, a
tírn si vz1rjemně prcljevovat
lásku. Tak nám to p ipadá

norrnální. A tak to opravdu
normální je. NerrrěIo by se to
stát norrnální i ve vztahu k
Bohu? Bťrh dává a já opětu_
ji. Snad to není talr těžké
pochopit!
Liturgie následtrjícího t'dne
nárn bude hovo 'it pr:edevšínr
o Ježíšově díle vykoupení,
bude nás zvát ,,dovnit těclr
trdáIostí". Když vsťoupím,
mclhu více poznat, jak Ježíš
všechno dělá v rnrij pro-
spěch. Ztovna se z vedlejší

rnístnosti oz,vali slova naší
scholy, která zkouší na Veli-
konoce ,,potupu a bolest
zakoušelo moje srdce a če-
kal, kdo b5' rněl se n]nou
soustrast ...". Proč Ježíš
zakouší potupu a bolest?
N4rij h ích, i ten neirnenší,
zp sobuje tuto bolest! \4á
lenost stávat se více jelro,
zprisobuje jeho bolest! Má
neochota udělai něco navíc
ve svénr duchovnírrr žívotě,
zprisobuje jeho bolest! Má
neochota p'iložit llrce ]i
budování farnosti a tírn
církve, zprisobuje jeho bo_

lest! M1r neláska vriči drtr-
h 'm lidem, zplisobuje jeho
boiest! Má pj,cha, která rrrě
pi'esvědčuje, že Boha nepo-
ti'ebuji, zprisobuje jeho bo-
lest! Jeho neopětované dary,
p edevším sv. zpověď a
pi'ijírnání, zprisobuje jclro
bolest!
Kdo s tírn m že něco udělat
a ,,tnít s Ježíšern soucit"
jsenr já sám.
Drazí, jsou p ed nárrri veliké
dny. Ať nejsou prožity bez
užitku a bez vnit 'ního obrá-
cení, aby rnolrl byt B h osl:i_
vován skrze životy ]<aždého
z nás.

P. Vlor],inlír

Kclyž se stavěl clrim ve lrrci- běhern jedné pouti do

burgu, Zcptal'i se t í karrrerríkťr Spanělska také papež Jan
na.le.iir:h práci. .Iederr se<lěl a Pavel II' I p i své iiterární
p iteiával kvádr pro zccl'. ,.Ccl :]1:""' žiI Isidor ni}

tu clěláš?., ..otesávam;'l;; :{'^ť::*' "li|]'i',ctností,
I)y.'' |l:]j""" 

l dtlllr_oČt nnost''

Drulry se natnánal s oválern l'""}ffi:i JJiililil- .|!'j
malého sloupu pro ostění s hlubokou zbožnosti idve'í. ,'Co tu děláš?" zern el' I}j'vá zobrazován
,.Vy<Jčláválr-l peníZo pro Svou jako biskup s knihou,

vnit ní pot ebrr írnskokatolickycir farností Dlouhá Louč]<a, rnvald a Paseka.
k obsairr-r se obracejte osobně na P. Pav}a rrebo pište na e-lnai1

Náklad 75 vytiskťr' Neprodejrré, zdarma!
'l'ext neprošeI jazykovorr korekttrrorr.

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Bože m i, Bože m i, proč jsi mě opustíl!
ťadlouhaloucka@ado. cz

www.farn ost.s u m v ald.cz



Společné
. Květná neděle v našem
rímském ob adu b vá také
naz vána pašijovou (o
utrpení Páně), neboť
jedinečn m zp sobem
spojuje Kristrjv slavny vjezd
do Jeruzaléma
s proroctvím jeho ho kého
utrpení. Všimněme si mj',
že mešní roucha jsou
z tohoto dťrvodu rudé
barvy' Květnou nedělí se
vstupuje do Svatého t dne.
. Ráno o Zeleném čtrvtku
pojedu s našimi
ministranty na v let do
katedrály na slavnostní
koncelebrovanou mši se
svěcením olejťr, jíŽ bude
p edsedat arcibiskup
olomouck a metropolita
moravsk Mons. Jan
Graubner. Fo mši vyzvednu
svaté oleje pro naše
k těnce a pro naše
nemocné.
. o Velkém pátku se koná
sbírka na chrám Božího
hrobu v Jeruzalémě' Svat
otec prosí o štědrost v či
k esťan m ve Svaté zemi'
. Vě ící katolíci ať
nezapomenou' že Velk
pátek je doposud dnem
prísného postu (tj. pťrst
ujmy a prist od masa)!
. V nos sbírky o neděli
ZmrtvychvstánÍ je určen
v hradně na Arcíbiskupsky
kněžsk seminá . o životu
v našem seminá i se
mťržete více dozvědět na
následujících webov ch
stránkách:
lvruw.aÍeg-cuJ]iez.
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Společné
. Vycházím vst íc zbožné
touze Íarníkrj a budu slavit
ob ady svatého t ídenní
v každé farností zvlášť. Na
oplátku vyzyvám ochotné
farníky, aby se hojně zapo-
jili do jednotliv ch liturgic-
k ch služeb, zvláště to platí
pro ministranty a čtenáre.
(viz tabulka)
. V ele děkují jménem Pá_
na Ježíše všem, kte í se
budou podílet na p edveli-
konočním uklidu našich
kostelťr. PánvVám odplať
sv m požehnáním!
. V uplynul ch dnech jsme
nechali provést pravidelnou
revízi hasičsk ch prístroj ri.
. Vyz vám farníky, aby
kromě obvykl ch bohoslu_
Žeb svatého trídenní věno_
vali pozornost také ve ejně
slavené liturgii hodín (ranní
chvály s modlitbou se čte_
ním a nešpory).
. Nemocné navštívím se
svatymi svátostmi jako
obyčejně o první st edě
v měsíci, tj. 4. dubna
v dopoledních hodinách'
Umožněte, milí farníci,
svym drahym nemocnym,
aby mohli mít učast na
svatém prijímání alespo
v době velikonoční.

Šumvald
. o 5. neděli postní se p i

mši svaté vybralo 1.ooo,-
Kc. PBZI
. V sobotu 31. dubna p ija-
la Ve farním kostele sV.
Bartoloměje v Dlouhé Louč-
ce nové (krestnI jméno
naše katechumenka Hana:
Ma$daléna Marta. Zárovel
p ijala dva poklady:vyznání
víry a modlitbu Páně.
. Kv li tomu, že budu slou_
žit trikrát po sobě ob ady
velikonoční vigilie, bude
nutné zkrátit obrady veliko_
noční vigilie. l proto prijme
naše katechumenka Han-
ka ze Šumvaldu svaty k est
v Dlouhé Loučce.

Dlouhá Loučka
. o 5' neděli postní se p i

mši svaté vybralo 1.385,-
Kč. PBz!
. P i poh bu pana VladimÉ
ra Žáka se vybralo 3.620,-
Kč' PBZ!
. Na faru do Dlouhé Loučky
jsem z bezpečnostních
drjvodťr porídili alespo
jeden hasičs( prístroj.
. V sobotu 31. dubna prUa-
la ve Íarním kostele sV.
Bartoloměje nové (krestn|
jméno naše katechumenka
)ana: Stella (maris), tzn.
Hvězda (morská), což je
jeden z titultj, kterym ctíme
Matku Boží Pannu Marii
v loretánskych litaniích'
Zárove prijala dva pokla_
dy: vyznání víry a modlitbu
Páně.
. obec Dlouhá Loučka p i_

znala naší farnosti dar ve
v šÍ 15.ooo,- Kč na vyčiště_
ní a p ezlacení dvou histo_
rick ch kalichtj a relikviá e
Svatého kiíže. Mockrát
děkujeme za vst ícnost
našich zastupitelri. Jednotli-
vé práce ještě nejsou pro-
vedeny, zatím zr|rstávají ve
zlatnické dílně.
. Všichni farníci jsou vyz -

váni, aby po mši svaté na
památku Veče e Páně o
Zeleném čtvrtku setrvali
v Getsemanské zahradě pri
adoraci (společná do
21:30). Má duše je smutná
až k smrti: Z sta te zde a
bděte se mnou!

Dlouhá Loučka
. o Květné nedělí i neděli
Zmrtv chvstání odpoledne
se koná od 14h svátostné
požehnání!
. o Bílé sobotě církev tra-
dičně koná nad čekateli
krtu ob ad Effatha a nechá_
vá je ve ejně recítovat vy-
znání víry, jež jim bylo již
dríve svě eno. Kristovo
zázračné slovo prorazilo
hluchotu ubožáka. Hanka a
Jana už déle než rok na_
slouchajÍ Kristovu slovu p i

každé nedělní mši, jejich
uší jsou tedy p ipraveny.
V noci ze soboty na neděli
nadejde ta chvíle, kdy na
Kristovo slovo definitivně
odpoví.
. o Velké noci p ijmou Ve
farním kostele sv' Bartolo-
měje svátost k tu, bi mová-
ní a eucharistie paní Jana
Měrková z Dlouhé Loučky a
Hana Pet íková ze Šumval-
du. Do nového k esťanské_
ho života jim oběma p eje-
me p edevším neutuchající
radost. Velkou nocí vstupují
do období zvaného mysta-
gogie, tedy uvádění do
k esťanského života. Ve
starověku se čerstvě po-
krtění naz' vali,,neofyty",
tedy mladtimi rostlinkami.
Nevystavujme tuto rosilin-
ku prudk m vichr m, nech-
me ji h čkat dlaní Ježíšo_
Vol'J' rukou zahradníka
(srov. J 2o,t5), a zalévat
svátostnou milostí. Nechť
se naše krtěnkyně dob e
zaposlouchají do jeho něž-
nych písní a těší se z jeho
nezištné blízkosti.

Paseka
. o 5. neděli postní se p i

mší svaté vybralo 894,- Kč.
PBZI
. Vzhledem k tomu, že o
Bílé sobotě je zakázáno
slavit eucharistii, odpadá
pravidelná mše sV.
v sanatoriu!
. Je velká škoda, že musí-
me z časov ch dťrvodrj
slavit velikonoční vigilii uŽ
v 18h. Je to mimo ádná
v jimka, kterou udělíl olo-
mouck arcibiskup. Svym
charakterem má totiž jít o
liturgii noční.

,,Den bez
nodlitby je

iako obloha

bez slunce"

bl. Jan XXIII
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