
*;|$Vě,těc..t}id ne
\/ tonrt'o tí'dntr slaví sv1r1.cl<

blah. Antonic Mesina,
rttttčcdnicc. Nar'oclrla sc 21.
6. 1919 r, Olgosolo na
Sai'dirrii. Už jirlr<; dítě sc
zapojila clrl žcnsl< r'čtvc
l(rrt<llicl< irl<cc. I)ozdč.ii bt,la
ir]ittl'ní tltczi
žc n sli cl t'l trr lír do ží
L {.o irlrcc tr oblíbilzr
si pi'ecl rr ášl<y o

'']<r''ížov rn La,žcni
čist,<lt1,''. I}1,l2','-''''''',,
r'zlrlccltt, čcr'n5'clr očí
it liulaltiho rlilIičcjc
sc štíhlorr postavrltt.
1)i'i j cd rrírrrí s trr ttži by|1-r

odtrrěrYen1r ;r zdr:žcrr1ivír.
Ncchtěla rrijal< r').tlil<irt
oblcc":oníltr irrri lrr'lrsou. y .iclí
clobě sc rrriuvilo a 1lsaio cl

N4arii Golotiov, liLer'1r
zetni'cla n:r začírt,]<tr stolot;í
jirlio nručednico čist,<ltv.
I(dyž dorrra cl ní četli, t.irli
plo1r1írsil:r, ža b)' r.rdčlalir
toL ž a raděii volilrt st'trt't rlcž

:lUsměff ...

i(ostclnílt sťtzcl Ita sve zalrl1tclcc

bratlt1lor1, Sotrsecl lto 1loučoval'
,,1'acly Ilcburlctc tnít ŽaltlrtoLt ťtro-

clLr. Jc ttt tčŽltá _jíI<lvit1r zcttt, bratrr-

bora pot cbtr jí lcltl<otr písčitotr

1lťrtltr.",'.l1r l<cl1,l str'lilrrrl bratrtbtlr

tlo tÓ lrlíny. tali l<až-clcrlrtt íkiltrt:

ilLtdiŽ ti z.cnlč lcltl<tltt!"

l)nn fcrrd' jer.lnou se:cltivul ptir
snoubenc. ]Ýtl zál,ěr tttše stlaté
tltí'slo v lé době obvyk|[fup' 

',7y,1'',
sli.tlnči la, jclěte v pokol i "

v ro:lržitosl'i relcl'' ,,Pokoj skončil,

.ir|ěle no tttŠi.'. "

Za totality lir'zrčí po tliivsi 1lall
Íará s oírl<cvtt íttr ta jcrrttt ílicttt:

..I)anc larii , l,ašc llr1tcc .jc stc.jnč

hi:íclr. 17. 5. 19l]5 šla rrincl
l1ÍI lrlši svatotl a ii sV.
pi'i.jírnání. Dorna zjisi.ila
ncdostateli dr''eva. llozhodlri
sc jít pro rrěj do lesíirzr a
požáďaltl ]<arnrrrádl;lt Annu
C:rstangir;vtltt, ab5' .šlir s ní.
Na silnici je dostihl 27 lct.v,

tlochu hrbaty a kulhavy
llrladíl< Jan Igrr1rc

',i..,i Catgiu. 'lcu vclnti
žáclostivě dotíral nil
Anťonii ri chytil ji 7a
luliu. 'la se rnu rr),mkla
Íl s ]r :i]<ertr ''taLínliu!''
uLíIrala pi'od nírn pr":es

rnytirrku. .Ian Ignác se
prrstil Za lrí, v běhu

soillirl l<1urrcn rr vší silou ii
ulrtidi1. I(d5'ž pu41u, l,il ji
]<tltrrcnctrr dál, z,atírnco Anna
llčžola pt'() pol]roc. I(d5'i g.
vr'1rt,ila s čc|rríl<5l, rrašli iiž
Árrtrlnii tnt'tvou. Zcrnr''el:r pcl
vcllrri pr'udlr j,ch lanáclr'
l<ter: jí vrirlr s rrritrrrlr''ádrrou
silrrrr zezaclv zasadil.
]}laho 'cčorrít b5'Ii1 4.10.1987
,Jancrn l)avlcm II. jalro
rtlttčcdnicc čistoty. 0,Í l']'1,1

zb1'105'l', 'l'vrtlítc, Žc oírltcv"jc tu
clva tisícc lct' irlc poclívr"-1tc sc

Itolcttt scbe. M1,slíto, žc litlÓ _1sou

lcpŠí'/" Míjc.jí právč vc1liín, vc
vybčlrLr sc v bllrtč válí rlčl<olil<

1lrasat. A l<nčz povídii: ,,Možná
ttt1tIc 1rrttvtltt, 1latlc tttjcttttlílttr.

Alc vocla -1c na zcnri n.rnohcnr

tlélc rrcŽ církcv. Á poclívc.jtc sc
rta ta prasiitlia - slc.jrrě Se llctlllly_

_jí a ncurlry.;í.. "

I)an fttrrlt"' chodíl,al klžc{si Di6lgn

k .jeclné slrtré farnici se sval. nt

prij íttiin íttt' .Jeclrtott tttu clělcova la

slot,.),! ,,1)ene Jhrci i, 1;1t .f 1;te

:lot|i!" ''Ale, Ío neríke.lÍe, zlctlo
se krude!" ,,No, ttle kt{yž v')l si to
:ctsloužíte !" (t. I t'N)

iÍ:|j: ]:i!)i: ]il ': : .:] : ::i: ' i:|: :: :l ,] !.: 
'

i'.*, !ílk!o.uu'světě 
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8. 5. Jertuu,I,ént,. Františ-
lráni ve Svat zerni osiar'ili
sváte1r rralezclrí Sv:rté1ro
KÍíže. Podle traclicc našla
I( íž P1rnir Ježiše v cisterně
tr paty I(alvírrie sv. }Ielena,
rrrirt,ka císir e I(onsťarrtirr:,t
\/elilrého v r'tre 326.

B. 5. Liclt,tenštejtt.slto.
D dičr_r ,I<nižc Alois se staví
prclt,i potratové politice a
trr'/i n:t svénr právtr vetorl:tt
pot,rtrtovj' zá\<on. Propotra-
toví :rlrtivisté toiiž vylrlásili
rcforendtllrl, lrteré clrco
zpr;clrr'llt-tit. l]rÍ]vollloci lrrrí-
žclll.

8. 5. Ir k. Chalclejsli. arci-
bishr.rp 1\'Ions. Louis Saho
vJ'sVět.il v iriickérrr I(irliťrlru
,,I(ostcI rrrrrčeclrríirii". I(osteI
je rrazvltn 1locllc ténrě t,isí_
covl<y lr esťarrri, i<te í p išii
v Irírliu tl život za posicclní
clesetiletí 37 jiclr b},Io
p írrro z I(iriiťrlirr.

10. 5. Nigérie.,100 děLí
zcm'elo oci b'czn:r 2010 p i
pr'1rci v ilcg1r1ních zltltycltt
c{olccir ve sthtu Z:rmfara na
se\7eťu země lla otravrr
olovem. If urnan Rights
\4Iat,ch vyzvala nigeriisliou
vl1tdr.t' Íll;1l 6y1r'''-'' 

-it,čl z:rs1rh-
la.

(t.1 t)

** Farnost čte l]ibli *'í

3 I(te'í clva muži byli dárri
jako veclorrcí enreslrrílrťl
pro práci rra stárrlirr se-
tl<ávárrí? - I,)x31, 1- 11

3 I(teré drah<ll<:rrny zdobí
záklacly lrradeb,,rrovélro
nrěsta"? - Zj 21, 1tt,lt,

tunvald :r Paseka.
Íad]rlu1ralouclta@ado. cz

Scstn'a br::rt.'i,
v dnešnítrr tetnaticli m zir_

rn5r$|g'ri se clostávárrre ii
tť:tnirtlt, co dobr ho se nrťrže-
rrre rrčit od rr:ršiclr nckatolic-
llyclr br:at'í. V jedrrorn z
rlcdávnych číscl jsrne hovo 'i_

li o l<i'esť:rncclr, iite 'í jsotr
rozděleni. '-l'elrto st:tv odpo-
r:ltje p'ání .Tcžíšovtt, l<tcr'y
prosí, ',al]1l všrcirni jodno
b5'ii". p'"'u' se zi'rrlívátne ni-t

Lo, co nzr našicIr ne]<:rtolic_
k ,ch blat'ích rnťrže rllc najít
l< trašctrru rlbrlItace trí.
Hnutí, lrt,ei' se stlaží o sjcd-
ntlcelrí všelclr 1< "esťarrťr Sc
naz, rvá elirtttrctrisrnus. Jsott
to snrllry a l<rllll<r' tr'rí i<t'o1<5'

lr tot"trrr' :tll5' sc ]<'esťarré
l zrwclr cír'liví opět sjedn<lti_
li do jcdin círl<ve. .]ak toItru
b1'1,r t1o roku 10{14.
'lo záirladní co nás spojqje je
lri'est. Jak zpívítna 

',jeden
Pírrr, .jeclrra vír'a, jedon ki'est,
pojí nás ...". Ki''tenr jsme
p iíati clo jectiné lG:istov5'
cír]rve. Je nárn odpuštěn
dědičnj' hi":íclr i všer:hny
ostatní lr 'íclr5', ]]ťrlr se nárn
slal Otcem.
T]o1ružel, žiierrre V lealitě
r'ozdělení. 'lo jc stav, i<tery
pi'ivodil h'íclr a l<rržd ' z tríls
b1' 

'''5]. 
žít ir clělzrt r'šc plrl to,

ab1zgh.''' sc opět sjednotili.
,Ie t 'cbtr p 'iznat, že zcle nírs
lri'csťarr5' čel<1r j1;ště dloulrá
cesta.
Co Se však od ostatníclr
lr 'esťanri rrr žeme učit?
od pravoslavn 'ch k'esťanťr
se rlrriženre učit lásce k li-
turgii. \{ši sv. naz vaji
,,božská liturgie". Asi všic]r-
ni vítrre, že se po vnější
stránce naše západní litur_
gie liší od vj,chodní. Jen
poznarnelránt, žo to vnit rrí

fu ícliorl l(rista na oltá '

nrezi n1rs) je steiné. I)ra_
voslavní si rrchova]i liťurgií,
i<terá je bohatá nÍr s1lt11|9|y,
litrrrgii, která ,,vypLáví" o
tonl, jak I} h p :ichází rrcrr-
stále lr nám. Vnější podoba

6. neděle Velikonočnl' 13. 5.

litr'rr:gie ulrazuje na n/rš
vztah k llohu. Od plavosizrv-
nych se mllžetrte učit tonu,
aby i naše bolroslužb5' |y]1'
lir:ásrré' Nc proto, abyclrorn
se ulrázali, ale ab5'glrgm dali
nzrjevo srrryšlení svého srd-
ce. Čín'' krásněiší 1itur'gic,
tí rn l<r'írsncjší sr'dt:c.
ocl plotestrrntsk ,ch brirti':í
se mriženre učit lírsce ii Pís_
lllu Sv. l) iznejrrrc si' že rt
nás je I')ístno sv. ,,popell<ou".
Ner'irdi jej otevírátnc, pr:tlto-
že se nárrr zďá těž,l<é, ncl]()-
clropiLclné, cllouhé, A
p itorr je to oblovshy [15"-
ná 1:crla k 'esťarrství. A to
n1rrn p :ipornínzrjí pl'oles1.an_
t , l(tc í rrraií Písrno sV. V0
vclk ťrctě :r p cdevšíni iej
často otovírají, aby jim lrrdi_
1o v jejich Životecl_r. Protes_
tarrts]ié církve n1rrrr poodha_
Iují perltr Písrna sv. 'lo se
lrrtižetne učit u rriclr, rrrít
Bibli stále u sebe jako prl_

rnocníl<a a rirdce. \rždl,ť
skr:ze tato slova pr'otnlour'á
sám l}ťr}r.

I(éž utrrírne 1]olrzr st1rle r,ícc
tnilor'at. Á tr:to lásku si
neneclrt1rvejllo pi'o sebc; svět
ji poti''ebtrje r'idět, ab5l i u'' ,,
IJolra uvě :i].

P. Vl.o,cl,int,ít

Světla ostatních k esťan

V)'cliil'ro pro vrrit rrí potilebLr írnslrolratolicl<yclr ftrrností Dlouhá Lotrčkzi,
\i p ípadě rrírvrltťr ]t obsirlrrr sc obracciLc osobrrě Ila I). l)rrvlir rrebo plšte na c-rrrai]

Nírklad 75 1'ytisl<ťr Neproclejrré, zdarlna!
'lext, ttc1lr:ošci'iazvlror'ott kolcktrti-ort.

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Hospodin zjevil svou spásu p ed zraky pohanri.
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20. tyden

13. lrvětna 2012 _20.l<větna 2012
Společné

. Ve čtvrtek L7. května
slavÍ církev Nanebevstou-
pení Páně, ve všeobecné
církvi zasvěcen svátek.
Kdo se p iclá ke slavnostní
mši svaté, která bude
sloužena v Dlouhé Loučce
od 18h?

šumvald
. V pátek t1'. 5. v ranních
hodinách zem el P. Josef
et|a' R. r. P. V rraší farnosti
pťrsobil od 1. 1. L979 do 1.

7. 1980. Poh eb bude v

sobotu 19. 5. ve 14 hod. v
Jankovicích u Uh. Hradiště.
Kdo by chtěl jet na pohreb.
ať se p ihlásí dnes nebo
zítra u P. Vladimíra. odjezd
autobusu bude P i

dostatečném zájmu
up esněn v t dnu.
. o 5. neděli velikonočnÍ se
pri mši svaté vybralo
1-'7oo,- Kč. PBZ!
. Dnes odPoledne bude
slavit od 15h ve svatoko-
pecké bazilice děkovnou
mši svatou za 70 let kněž-
ství náš roclák P. Kryl. osla_
u"n". srdečně zve Šum-
valdské.

Dlouhá Loučka
. o 5. neděli velikonoční se
pri mši svaté vybralo 851,-
Kč. PBz!
. Príští neděli se koná pouť

ke cti sv. Jana Nepomucké-
lro v Plinkoutě. Mše začíná
ve 14h.

' Tento t den navštíví faru
v Dlourhé Loučce paní re-

staurátorka Trizuljakové ze
Senice na Hané, aby vypra-
covala restaurátorsk zá-

měr na Heinzovu sošku
Vzk íšeného'

Paseka
. o 5' neděli velikonoční se
pri mši svaté na provoz

Televize Noe vYbralo
1''tLo,- Kč. PBZ!
. Pěkné fotografie z lekce o
v voji varhan pro naše ško-
láky a predškoláky najdete
n a :www'Ía rnost.su mvďeLcz

,:., /f ototlalelle-.
siil Lavice se zaPl-
š;I nily našimi
; dětmi.

*l;ffiffi

$$tu ítfi$ffiffiá"',
Neclěle 13. 5..: 6. rteclěle velikorročr . ])en naÍek; den ruodlite b

."jl p ro n á'r le do u a n é k' a s Í'ct tty

Porrclě1í 14. 5.: sv' lv{atěje, apoštola; sv1rtek

Stiecla 1(l. 5.: sv.-Jarra Neptlrrruckélro, kněze a nrtrčeclrríka;

svi.rtck

Čtvrtek |]. 5.: Nanebevstorrpcrrí Pánč:; s1avnost. Doporuhn11

7asuěceny suáÍek.

Neclěle 20. 5..:7. rreclě1e velilrorločrrí'
prost edk1)

Dcrt Liturgicliri oslavu i\ I ístrl Cas [J rn.vsI

r3. s.
Ncdčlc

6. Irt:rlč:lc r'clilrrlIločIrí

Dlotrhir l-otlčka l:45

Šurrlvald 9:30 Za -l- roclirrtr Frarrt. l(tlrlcčrlrllto a -| t-cltlirrtr

Jarra I Iorrigir

I)asoka I l:00 Za íirr'rríky

14.5.

I'olrdčli
Sr'átclt sr'. N'latč.ic, a;toštola Dlorrlrá Lotrčka Itt:00 Za krrčzc, ktc í pťlsobili v rraší íarrrostl

15.5.

ÚtcI'y
Úteq;,po 6. ncctěli velikotločrrí

r6.5.

St'cda

Sr'litclr sr'. .Ialta Nc;torlrrrcl<élto, lrtltizc lt

ttt tI čctl lt í l<a Suurvalcl
l7:30 tt t ti.f tl t, ti pr l b tlž tt o s Í

lÍt:00
Za lvÍarii \/avrdovotl. lrralržela. clčti

rorličc z obou strilll

t7.5.

Itv rtck
Slar'ltost NaltcbcvsttltI 1lcllí l'iiltč l)lrlLrhá Loučl<a

l :30-
ll 30

A t l o ro c e N a j's v č t ě 1'š í,s t' tí l o.s l i o ] t á i' t t í tt

.s'l't.i t tl.s t tt ě p ože J t l ni n í

t7.30 ntti.fot,ti ytht rrtt.sl

l8:00 Za rodilrtt Vojtkol'orr a KottcČttott

I tt. 5.

l'lí tc lr
l'/rtol< po . rlcclčli

vclikonočrrí
I'ascka

I (r:30 t t t ti j t;l'ti 7l !l ožt t t l.; 1

l7:00
Na 1lotlčkoviirrí za prožítí 44 lct

ttttlrtžclství

19. s.

Sobota
Sobota po (l. rreclčli volil<orroční

Sanatorittut
I'asckzr

l2:30

20. 5.

Ncdčlc
7. rrcdčlc vclilrorročlrí

Dloulrii [-otrčlta 7:45 Za lilrrríky

Suntvalcl 9:30 Za Blažcrttr Krostytrovott. trrarržela, 2 syrry

a 1lI'irvtlttčkrt

l)ascka I l:00

I)linkout 14:00 POll?í n'šc kc cIi 'slt. .Itttttt Ncpontttcltélto

,,Dnes ie poÍ eba

ďuší, které se

nodlí za Íy, iež
se nemoďIí."

I]l. L]rštLltt

ffi Stránka 2

I)e n rnodlite b 7a sdělouaci

ffiil Stránka 3


