
N.i$i$#-V rt fudne
'I'uto neděIi slaví svátelr
sv. Rernardin Siensky,
Patron tl<alc 

"trrv; ,,

obrátit k Matce Boží, kterámu pomohla. Hovo il pul.
11snÝnr a zvučn m

n hl,as9m, hterj,m si

I

!ll v lrajícím br]atrstvu
l-a n ny Ma rie. I{dvžvyprrkla *o.nuá
:lll:rni: a s druhytlsctroval nent<lcné ;umírající, sánr se velmi vážněnakazil' rnilostí Brlží se všalruzdravil. \/e 22 letechvstclupii k františliánn., pur'oce noviciátu složil rehnini

lli!{ ,o. v roce 1404 pi.ij;ikněžsl< svčcerrí. oa',.n"ku
14'l7 . .ztlčal l<azatelsl<ou atttisi7ní činrrost po st eclní ascvcI'ttí ltálii. Uvát]í 

"o, 
zu_*o

:: :J."1'''"" nccíti l schtlpn pr.tlsraoy hlas a tak se v nouzi

]íÍ"i]^ pr'oti chrapotu,ptlcniln c'nemocněním ál<r'vacetrí. Narodil se B.9.
J'JBOvSieněvItáliÍ.vystudoval li{craturu,
prá vo, biblis ti]<u ateologii. Asi od 17-ti let

získávaI "srdce
posluchačri. UměI stejně
dobre lidovou eči kázat
"o,.9.1a prost mroln-í]< m jako iu n-i v e r z i t n í mposluchačrim.V roce
1438 se Bernardin stal

14. S. Fatima. p es A00tisíc poutníkri p i;;;o_í"
na slavnost gS. v rcrt I ,j";;_ní P.- Marie, která p.onnutu
pod heslenr ,,Hle, j."; 

-;;;-

Zel]nrce Páně,,. V hornilii
zazně7a v zva:,,Neloj-u ."ušpinit si ruce pli pomo"i
trpícírn!.,
14. 5. Ř.irr. V ínrskj,ch
uiicích se konal po.r'oJ'"u
práva nenarozen .r' aoti 

""podporu rodin a za uznánihodnoty tidského života zes-trany státní legislativ],lVp edvečer pochoJu ; ;B.azilice Santa Mu"iu ffAug_giore konala eucharistic-k?
adorace za život a jako odči-
něni^ za h ích uměrí,"r' pá_tratri.
1f. 5. pralt.a.80. 

narozeni_ny oslavil erneritní a.cinis-kup pražsk kardinál M;l"
i.!". Ylk Kardinál \4k p';;xonanint věkové hranice Bo]e1 pozbyvá práva 

""rr-lupapeŽe'
17. 5. I|rancie. V loťrinské
vesnici Dornrémy-la-Pucelle
proběhly oslavy 600. v ročí
narozeni národní hrdinky apatronky zetně, sv. Johanky
z Arku. Ta dovetlla na l<onci
stoleté války francouzskou
arrnádu k několika drileži-t m vítězstvítn, s jistotou, že
3e rnspir.ována Bohem.

c.9'erálním
p edstaven mtÍantiškánsk; chobservant a zasloužil
:: .-. 

o jejich rozší ení.

.:.'l'ati; 
ye to pravcltt, ie litli,yr.,rt

u1,'t 4l,9 |g l trl rv n í nl l tn, íc., t p ; ;,, 1, nr \i,
' :1:,,,.,,,, 

p't.. l,.t t í t',1, t l t't,.s ! c |' l,, i t t lí t? l t'tllc' 
,lcÍt IiIis'r,tt l, lll,l prvttí, kIer.

.ye cJal i v.lprtoul . .,,

Za\ožil š^kolu, i níž i.a- 
"l,il1 ' 

u Sieně z ídil vy i
_tco|ogrct1a učení, z něhožvych:I1eli eholní pr<lfeso i. V
'9,.u l442 již pociťovaJ 11bytek

::l,1 vzdal se uadupl'cdstaveného. Zem el ;
ť, u9večer svátl<u
llancbcvstoupení v ]<]ášte e vL 1\qulle. IJ:ivá zobrazován
:ako frarrtiškán, jeho atributy
Jslu hora, h l, mitra u
l:nou, monogram IHS neboslultce.

114 r,1.t,)

oz'Ýv.1: ,,To .je l^lezké, ale odkur-lnryslíte, že se vzal ten ;ll*os... ?"

-Yul:l'*' kaplarl prornlouvá ktcc'tutvtstovi, ktery uŽ poÍ etív^y]otlpil pokluá,,u'
''lvltU syllu, až se dosíancŠ nasvobodu, rád ti budu pomáltat.,.

,,M11.dčku.ii za nabíd[u' Jí'o.i-ltosti," povídá vězeti. ,,Ale na tomusí byt odborník...

Y-=]'n;nna9 - 
si podna1lily nuŽuprene prollliŽí rtva cÍllapity uvedlcjšílIo stolu' Notu,'é. ,nu

1:-,'.'] 
z tlicll poví,Já: ,:žá;;;

1]rach,parre, rrejsre opil \A;
_;stnc dvojčata.",,CožeiI vsi.l',u
Čty i?"

Drazí,

il::**,'il";jnÍ ""!$ť li:,:rťr,*: 
::š,:íi:"ť# 3,lli ,"* l"Y";#,il.;;

;fffiJ:-i*'"11:l".' yÝ"i,-n ilí."':"o"fi' ''l:JJiu'"ilť 
;J *',il..":,:{|;. . ''j:i';

byť jim to moc ""ij:í"^|il'' Hl'." ,ap,ilj::;:'''''] :::. í::::il?ilu"í'" v5'učují.

'"an, :"L" ;:;"i?ť"ri.,#i F.l ll"*'l,' -:;:j;";^ru,;
l|^l'^'' .^o"'To:"1l pravdu, $' .uorit ucelenou ví

tnoudrost z Ducha' pravda a vych ázi z lidu.V církvi "u"; T^^rril,| ,""l{JJl :i:jljť,Jl.
yť#l';^ :,f; ''uí'J liqi :1: "i!'"n"" ^lnoc 

-',r"na,i 
iak ná''': 

osobně o,,;;ii;',
brud'im'ii"no, ":ll",!iir; í,"Tl..'f,.il;; ffi,'* [;,;"ii.",#TJ'",1Ť ii;Jj
::1:}'ike.snaclnému ozpo- Ávšll. Tč-i^r--^ ., . 'uru' je svátostná slrržho r' ^í-.l-_-:

*:::"*,::,"é "*";;;;J] Ěffil$tr $ u"".i"r"T;""1";''''';:,,:i:]:

|o.ktor' architekt a progranlátor
dískutu.jí o I]iblí. uz ,,sll_,-r.sattty poc.álek, k lta.;ské 

'',l,roji_ynKl.n., povídii;,,Lél<a ská ;lrotěse;c cvidenÍrtč lrcjslarší, protoŽe Evabylit s,tvt-l cltu iA,lu,l'oua žebrit, a
l:...bt], 

ohrornny chirurgicky v;,i_x.t-'tt, lJtilt nrrrsí byt v prvlti adč
]:k'i '.. Arclriteki zjevlrč nesou-ltlasí: ,,Vczrrrčte si zalrracltt sitrtto[-
ltott. 

, 
I)rcdlíttI byl jcrr cltaos aprazdIttrÍa. lIeŽ Brjlr stvo il olttr

1_1h1:9r"l 
a cely svět TakŽe Bťrlr

l]]::'i Y .rchitckt .. Programátor,

xffi1Hxt""x;ť,l* i, i,,.ffi;'Tílffi ffi*t#"T,,,;;";l*;skrze pravou. runs.rÍ.i ií* oilglarni.,, lstavu ;;i9;l ro se potvr'zuje i vel<ev Kristo'"' rv1š1 i"'''il." ffll.u'.t iu ( z i''eckého hieros J'1L111 
mezi_ uirr.'pšťy,"mít Pr'avdu v na'šich srdcích i'ž'a,a = ;;;";"l?,"ul ;" ;#''; " x#ťáť**lhluboce zapsanou

nu. ou.ho I;;il! *::'il: :ii" 
i::;,:x 

jiiil: n'ť^$i ;il;r:"xili;:" lT,,Il;
lJ ucha, ťe n n iu K'i'inuo "o'uuoí'uoi li fi:lffi;rl*l't",i:Í'xi1. "'j^"iás,"ly a jejich nJstup-vat' l] h nás 

' 
nenechal v'""církvi. ,r,u.u."lYžP' .u, uby triasai víru a ,,oliZ

i::i!":ii:pi;""Ť; ;n i"TJi,,'.o,' 4;;:l.':$;iÍ nilil,l'lx#i;';ÍÍi'::zanechal Ducha Svatého J ffilí:;;f!:á:'il,.T'': ;;: " l"t" cíl'kve stojí bjssvé věrné sIuzebniki #;j" fuapež jako ,i:Tj" *l*i :ou',., ,"nou hlavou jcv Církvi.
V katechismu Dr' bisl<upové, -kněži 

" oa.,'T'J papeŽ,jako pástupce
YoUCA.l. iu .,.,l.';*.':'|11u jáhnoié).'Ti";;o;o"ii:T:: sv. Petra'

ut)
** FarnosTčieEiBli-*

) Ze kterého města odešel
oslovil
-9

Abram, když jej
rrospodin? - Gn 12, I

klcry d.sutl .y.n p,rrin;;;;;,'r;
= |j:u_ není v ,'rrovém měs-tě,,clrrám? - Zj 21, 15 -27(r. t-r.N)

Libina a OsTava

Ž"'-
Hospodin si z ídil "l ,r"bi trťrn.

7. neděle vetikonoční,

Hierarchl'cič zrlzení církve

,r*.,, Yd1uop.fuV p ípa dě na'.,.f,t i il;iil".'J:iTqffi 

't1'ext ne1lrošel ja"yk *o,, L"''"L*l--
fa d I o uha I o uc k a@ a d.o. cz.

www. fa rnost.s um va ld. cz



Společné
. P íští neděli, tj. o Seslání
Ducha svatého, se p i mši
svaté koná tradiční sbírka
na církevní školy v naší
arcidiecézi.
. Do sbírky na podporu
blížícího se celostátního
setkání mládeže ve Žd'áie
nad Sázavou pod názvem
,,Kup magnetku" véÍící
věnovali celkem 600,- Kč.
PBz! Celá částka byla
zasIána na zvláštn í
bankovní učet. Farníci ze
Šumvaldu se do této akce
nezapojili.
. Arcibiskupství upravuje
jednotliv m církevním
subjekt m vši povinného
odvodu ..na společné
aktivity arcidiecéze".
Směrodatn m základem
nového v počtu je
pravidelná učast vě ících
na nedělní bohoslužbě a
dále počet v dělečně
činn ch praktikujících.
Čísla se zakládají na
posledním interním sčítání
lidu v roce 2OO9.
rl\l a
www.f arnost.su mva ld.cz/
fototalerie najdete pěkné
nové snímky.

Dlouhá Loučka
. o 6. neděli velikonoční se
p i mši svaté vybralo 869,_
Kč. PBz!
. Dnes odpoledne od 14h
se slaví poutní mše sv.
v Plinkoutě ke cti sv. Jana
Nepomuckého.
. Arcibiskupství olomoucké
snížilo naší farnosti povinn
odvod ,,na společné aktivity
arcidiecéze" o 400,_ Kč' od
roku 2013 budeme platit
ročně 3.800,_ Kč.
. P íští neděli o slavnosti
Seslání Ducha svatého se
koná svátostné požehnání
ve 14h.
V sobotu 19' května zavíta-
la k p edběžné domluvě do
naší Íarnosti delegace na-
šich německ ch rodákrj,
aby p edchystala poutní
zájezd u príležitosti svato-
ba rtolomějskych hod rj.

Sumvald
. o 6. neděli velikonoční se
pri mši svaté vybralo
L.zoo,- Kč. PBz!
. V pátek 11' května zesnut
P. Josef Crla. Pochován byl
v sobotu 19. v Jankovicích
u Uherského Hradiště' RlP!
' Srdečně zveme s panem
lng. Dušanem Kyselyim na
besedu o v pravě několika
Šumvalákrj do Říma spoje-
nou s promítáním fotoÉrafií
v neděli 27. května 2ot2
od 15h ve světničce Blahá_
kova hostince.
. Arcibiskupství olomoucké
snÍžilo naší farnosti povinn
odvod ,,na společné aktivity
arcidiecéze" o 2.7oo,- Kč.
Od roku 2OI2 budeme
platit ročně rovné 3.ooo,-
Kč.

Paseka
. o 6. neděli velikonoční se
p i mši svaté vybralo
1.000,- Kč. PBz!
. Arcibiskupství olomoucké
snížilo naší farností povinn
odvod ,,na společné aktivity
arcidiecéze" o 300,- Kč. od
roku 2OL2 budeme platit
ročně 4.700,- Kč.

20. tyden

20. května 2012 - 27. května 2012

Neděle 20. 5..:7. neděle ve]lkonočni. Den rnodliteb 7a sclělouaci
pro edkl

Sobota 26. 5.: sv. Filipa Nerilro, kněze; památka
Neclěle 2]. 5..: Seslání Duclra Svatého. P lnoci konč'í doba

uelikonoční.

,,lsou ďvě cesty

ďo bíďy: pr ce v

neďěli a
kr ďež."

sv. Jan Maria

Den Liturgická oslava VIísttl Cas Unrysl

20. s.
Nerlčle

7. ncděle velil<onoční

Dloulrá Loučka 7:45 Ztt Íátllíky

Sumvald 9:30 ZaB|ažen: Krestynovou, tnanžela,2 syny a
ltt'avtttIč:klt

Paseka l1:00

Plinkout l4:00

2L 5.

I'onděli

Pondělí po 7. neděli
velikonoční Dloulrá Loučka l8:00 la + paní Merršikovou a její dce ru Jarušku

22.5.

Útcr
Sv. Rity z Cascie, eholnice

23.5.

St'eda

St eda po 7. neděli
velikonoční Sumvald

L7:30 nt ti j tlt,ti 1xl b o ž n o s t

18:00
Za Marii Jordovott, tnanžela, 2 syrry, vrtučktt a dvoje

rotliče

24.5.

Čtvrtclr

Ctvrtek po 7. neclčli
velikonoční Dlouliá Loučka

l6:30 -
17:30

Adorace Nej.světěj'ší 'sl,átrl^stÍ olt "ní a svdtostné
požehnání

17:30 ntcijot ti 1lobožnost

l8:00 Za syna lvlarÍina ajelro rnanželkrr a za syna Ltrkáše

25.5.

Pátel<
nehore VlI., papeŽe Paseka

16:30 nťtjot ti 1xlbožnost

l7:00

26.5.

Sobota
Sv. Irilipa Nerilro, krrěze Sanatorium -

Paseka
12:30

27. 5.

Nctlčlc
SIavnost Scslání Duclra

svatého

Dloulrá Loučka 7:45 Za far ky

Surnvald 9:30 Za Boženu Petelovol"l' tnartžela, syna, <lvo_ie ro<liče
Václava 'Il'bušku

Paseka t l:00

Dloulrá Lotrčka 14:00 svritostné požehnriní
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