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i',*','S_větec t d ne
\/ tornto tydnu slaví svátck
sv. Norbert, pirl.ron Čeclt;
pr'crntlrrsti'1ttri; vz,ván jal<o
pornc;cnílr pro cl<lbr.y por.od.
Nrrr'odil Sc v něrnccl< tn
rněsi,ě Xi.ttrt,err tr hr'atlic -q

Ilola nclskorn. Pat, 'il clo
šlcchtick ho r'tlclrt p1rrrťr ',/'

Gentlepu. lltldičc lro trr.čili pr'o
cluchovrrí clr1rhtr, 1lrtlttlže
r'odové clědictr'í llylo
p'edtrr'čerrrl jcho s1;rrršírntt
brittl'tt. V ťo()e ]l15
<ldešel
benorliktirrs]<ého liláštcra
sv. Nlichaeia v Sicgburgu.
'l'tltn so rozhodl k životu v
polrálrí Íl \Z liněžsli
sltrŽbě. I)o1, , co.Se ll1u
rrezda'ilo rcťormovat
tlpatství, Sc lltl ja 'e r.. 1120
trsitclil ." gl'ytni tr1rsledovnílr1'
r' ťrdolí Prcmontr a za\ožil
tam novor.r l<omunitu. I)al tali
vznili tlor'í-'rntt ':idu i'olrol níclr
iralrorrní1rri, ktt: 'i se clIc lnísta
r'zniiru začali nazr.virt,
I)l'etnoltstr'1rt1'. Řclrolní
stanovy pr''evzali ocl sv.
Áugttstinit, l<ter'í' Se podlc
legcndy Nolbert,ovi z,re vil.
I-{lar'rrí zamě 'cní :ádu Se
i lralo co rlcjdol<onalo1ší
prrstj'r"slt sIrržtry \/e
firr'nostech s clťtr'irzern nÍl

il*;..::r,:,') ::. . : ,... .,r., j :r: . : i,, .. 
.

ilU,směf,i',r,|ii:, '; ' ''']'' ''

.Icdnott .jctle rr vč íc í r:<laház'cl z
kostcla a nrčl bílj, rttkav a ralllcl]o'
jak se opiral o zccl' .lcdlta paní ho
na to rU)ozonrila slovy: ,,Spiiohal
_;stc svatol<rilcleŽ - llcsctc si tla
kabiitě kousck oltrilttru l)iinč..'"

Děti, yžd);cbl se itl'Íe zá,sttclou, že
je lépa tl .vat, než closÍtit,ctl, "

1loučrye ko.lec:helo',,N .š ttttínek
Í o Í 0 k| r Ík riv t.i,'' p i, i st, ě t{ č í S lci.t,e k.

,, Á čítn .je lv l totÍ.nek? "
,, lJoxerertr | "

cltistnjrré sltrr'cní bohosluželt :t

litur'giclrou vychovrr věi.ícíclr.
I)rerrrorrstr'átslr ,nr oclěvem se
stala bíIír tunrlra Se
šlraprrlír:crn a cirrgrrlern. P če
o l<omunitu, htclou Nolbelt
z,aloži]r, neb5'|2 cílem jeho
ž,ivottl i |<dyž se clo Pr.enrolrtré
z irpoštolsk ch ccst vr'trccl. \/
roco 112(i p'i ntir'štěvě liínra
closlrhl potrzyzeni
prernonstr1rtsl< lro .írdu. \r
t,énže l'oce byl jrrrenovátr

arcibrskupem v
N,Iagdcburgr ve st'e clrrírn
Německrr. I)o své nové
ltatedrály, v niž byl
slavnostrrě r'ítá n,
vstotrpil bos íl v
ntrlišslr trr oclěvu. 1'vr'dy
žir'ot ir rrtrclrrrěrné risilí

vyčerpaIy l'l0tiletého
arcilrisl<upa a na Zeleny
rjl;vl't'eli r'. 1 1l]4 ocIslouži1 s
ve ll<orr vl'tlttcntlsťí poslecl rrí
rlrši svatott. Dolelrlo n:r něj
pitli vit:l,né orlernocnění,
l<tclérnlr 6. čer'vtra pocllehl.
Zač1rtl<orn rolru I(;27 Se
pocia ilo op;rtu
()tresternbct'gor.r zísliat jeho
vzáclre l'clikvit: l)l'o
Strahrlvslry l<láštet v l)raze.
)Jyr'1r ztlbr'a zclv án jalio bisliup
V pl'elnonstr1rtslrém oclěr,rt, u
scbe rrrá ka]iclr, lnonstrirnci,
pat,tlrtl<it ncbo d'ábla. \I.|,l,P)

I)atre lará i, celé to vaše nálro-
žcnství _jc ncsnrysl' Vcttrte si
t cba učení, že ie ;cden [}ťrlr ve
t cclr osobách. 'I'o.ie ste.jné, jako
kdybystc tvrdil, že platí
l-l l+l:l." ,'l) íteli, teologic sicc
ttctrí ttlatctrlatika, ale co kclyby-
oltoIlt ty .iedničky ntezi scbort
vynásobili? P ccc platí lxlxl:l,
žc ano'/"

(l'! l.N)

i'i]biiLev'vé světě]*
Í].:-'l':i',''':,,;':,,l:l'il 'l ,' '',' ' '

28. 5, Varrrres. Na svatocluš-
rrí neděli pr"oběhlo v br'etari_
slrém Vanrrcs blaho 'ečení
MatJry NIalie-Louise dc La-
tnoignon Mol , matlry roclinS'
a i'eholnice z doby fi.ancotrz-
sk revoittce . .Iejí sr'ěclect,r'í
,,trás učí, jal< s pornocí l)ucha
sr'atého miiženrc cit]ivě ote-
r,íl'at srclce clrulrj,m 1, jejich
r'ozclíinosti, l< 'chkosti Íi notl_
zi," p "iponrrrěl ]]errediirt X\/i.
28. 5. Ulanb tot". Otev'c-
ním t í novych farností osia_
ví lrrístní cíl'lrve r' NIongr;lsl<tr
clvacáté 1' 'r'očí navírzílIlí
diplomat,ichych vztairri se
Sr'atí'nr stolr;em. od r.o]<u

1992 prlčet r'ě 'ícíclr v l(rista
v NIongolskrt r'yclrle rlar'ťrstí,l i
nar'zdory totnu, že současttá
aclministl'atir'a liirLolí1r rrr
pr''íliš nep 'e;e.
29. 5. MiI n. N'Iil/rnsl<á ar.ct_
dicc ze zahájila VII. Světov
set]r;iní r'odin už p 'i nedělní
liturgii. i(aldinhl Scola vy-
slal clo služby více než pět
tisíc dobrovolní]rťr. l)irpež se
do 1Vlil/rrrir v}'clii 1. čcrr'na :l
setrr'á zde clo fin1rle Sr'ětor'é_
lro setl<1llrí lJ. červntr.
31. 5. Sj,rie. ilodilry prchají-
ci z,e zilpaclní Syrie b5'lv p 'i-
Jaty v kouventu svat ho
Var'tana, l<t,ery spravují nríst-
rrí jeztrit r'e čtvt'ti N1idan ve
rrrěstě Alcppo. Uplchliclré
cetltrrtnt je otevr''elro rršetn
bez rozdílu rrábožerrskélro
v)zznání čr etrrick ho prir'odu.

(LA)

** Farltost čtc Bibli **

=) I{tery král slyší pror.octví
<> zr<>zeni z panny? - Iz r,
10-17

:) .|n[ se jrnenuje p edsta-
veny synagogy, ktery
prosí o uzdravení clcery?
- a.Ih.5, 21 - 2s

urnvald a Pasel<a.
firdloulr aloucka@a clo. cz

1/.ydáno lrro vIlit'rrí pot t:brr ínlskokatolick clr ťartrostí Dlouhá t^,čk;f
p'ípadě rr1tvrlrťr Ir obsirlrrr sc obracejte tlsobně rra I). Pirvla nebo pište na e_Inail

Náklad 75 ví'tiskťr. Neprorlejrré, zdartna!
'l'ox{ rreprošel i az,1'1io,,o,, kor.ek l rtrort.
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p;; lt*'g'i dnešní neděle:

Blaze lidu,|"' k!..y'iěg'pg{" 
"yvolil 

za svuj majetek.

Nejsvětější Trojice, 3. 6.

Dílo Nejsvětější Trojice je v liturgii
Scstr'5' 1 bt'.t'i,
p iporrre rne si, že liturgie je
bo}roslužebné slavetrí shro-
rn1ržclěrré církve (f:rr'nosti),
Ve kter'érrr l(ristus slirze
sr'ého Ducl'rrr ve slor'ě a svá-
tostnyclr znanreních clávír
vě ícírn ričast rra sr'érrr Veli_
kclnočníln tirjernství, a tali
trrnožiiuje vJll<oupen tnu
člrlvěku dělrovnclu zt r;slav-
nott od1lověd' otci. Církev se
pi'itorrr ot.evírá pťrsobení
Ducha Sv:rťélto, kter1' jc
spoltrčiniťelcrn slaverrí. I'i-
tur'gic jc díIo I]olro-lidské' .Io
ítlr'rntlvána i ve vztahrr
lr ostatrrím božskyrrr oso_
bíirrr. I(de je jedna božskír
tlsoba, tanr jsott i ostatlrí.
Cílenr k 'esťansli bohoslrrž-
b5' je Bťrlr jalirl oťec, S},tr a
I)uch svtrty.
Cír'kev v liturgii, clbzvláště
dnes o Slirvnosti Nejsvětější
'liojice, cltu<ilí ]}oha ()tce a
]<]aní se mu jako zdroji vše_
ho požehrrár-rí, stvo :e ní a
spásy, kterj'lrr nírs zahr:nul
ve sv Irr SJ''tu. Iíris|ovo c]ílo
v litrrrgii jc svíitosbn , poně-
v;tciž tajcrrrství spásy je v ní
z1l ítorllrrěnt' ntocí jeln ])tt.
clxt. SuotélLo. Jeho posláníllr
je piplavovat v liturgii
cír:live slrrornáždění L]ožího

lidu na sel.lt tt'ť s l 'istetlt,
p'ipornínat zr pr''edstavovat
I(r'ista, pi''ibližclvat novétrrrt
chiipárrí jchr; spasiLelné díkl.
Sv. Jlupert p'i-
pcltrríná, žc trlto
I]oží díIo je pro
celj' svět: ,,Nebol,'
lu' 'l,ce trlo seslLi.ní
])tt,clt a, stsoLé'Jn
[iristouo, ltru.udu
i k'est,, ltt,er
Iirist,tt,s p ikri.zo.l
lt.ort,rt't. ue jrlt.énu
Ol,ce i Syn,a
i DtrcJm, sutl,l.élt,o,

l1yl,y posltt !,ouri n.y
cclétlt't.t. suěttt.
Proln .ie ted.y
tIn,eštt,í slrltlll.os1,
tte.jkrristtě.jšínt
u,ln t t,ě.e t t,ín l 4,klt t

spris.y."
Jalr tedy pťrsobí v litr"rr'gii
I]ťlh otec? o' jo zclr'ojem
liťurgie, v něttr se uskuleč-
uje věčná nebesl<á osl:lr'a

lásl<y, radost ot'cc i S5'ni1
i Dtrc}ra sva.t ho. Pr'otoŽe
t} h je líls]ia, chce náln dát
čast na srr radosti a zahr-

nout nás sv .rrr požehnánírrr.
,Jir]r vnímánc I]oha S}'na?
T,iturgie je slavenítn, Ve
kter nr vě 'ící tnohou
v IJuchtr svirtétrr zalior.tšet

trr noltotvírrno tt p i'.í torr'r rrost
Kl'istir. V litui-giclryclr ťrko_
nech, ve shr<lrrrážr1ěrrí vě í-
cích, kte 'í litur.gii slitví,

v osobě lrrrěze p .i

liturgrckérrr tlěrrí,
ve svátostcch,l' e_

uchnristii pod
zp sobou chleba
a vína, ve sv tlr
slově, lrter Sc
p i liťrrr'gii čťc, r,o
spoločn rrrocliit-
bě a zpěvu. \i
liturgii ted)'Kliq-
ta zzlkoušírlre.
A Duch Svaty?
Ten jc v iiturgii
pt'zrrrrenící síia,
skrze l<telou so
vše clě.ie. ]]uch
Svaty jo iako
ntiza Otcova

vinn ho ktrtette, l<ter'y pi'.iná_
ší sv j plod rra' ratoles|ec]r.
Duch Sv. posvěcuje, ot.cvír'1.r
srdce, d1rvá ch/rpat ... jc t<;

orr, liter'y nás disptlrluie l<

set]<árrí s l(r'isten.
V liturgii sc dě.ie ,,dějinn/r"
událost; ]] h je s n1rrrri! l{ ž
boto st1rle více, hlotrtlě.ji a
op r'irvdově.| i cháp enrc.

P. \4a.c!,í'nt,í,r
lr 1' tp :l/rv lv rr' . ko s 1.e1v ' Il k . czl<] Ír l, () go l' j'l
pr ojekt-ucrcr-se-orrhcv/

www.farnost.s um va I d. cz



Sumvald
. o slavnosti Seslání Ducha
svatého se p i mši svaté na
církevní školství vybralo
celkem 1.300,- Kč. PBz!
. Posezenís harmonikou: V
sobotu dne 2. června 2o!2
od L7 hod. se v hostinci U
Blahákťr uskuteční na
podvečer s harmonikou.
K poslechu a tanci zahraje
oblíben lidov harmoniká
)iií Hampl z Dubicka.
VSTUPNÉ DoBRovoLNÉ,
v1itěžek bude využit na
obnovu drevěn ch schodťr
do $otického sklepa na
fare v Šumvaldě. Porádáno
za podpory obce Šumvald
a farnosti v Šumvaldě.
. Ve st edu 6. června se
uskuteční od lSh na obec-
ním uradě ustavující zase-
dání občanského sdružení
pro obnovu místní farv (pro
vybudování Hanáckého
Balcárkova muzea). Lvu
všechny tarníky, 1imž záleží
na této stavbě, aby S ,

alespo informativně, prišli
podívat.
Kvťtli ustavující schťrzi ob-
čanského sdruŽení je t eba
posu nout mši svatou o
hodinu d íve, na t7:oo.
Prede mší svatou od 16:30
zveme i na adoraci Nejsvě-
tější svátosti oltá ní, která
bude tentokrát zvláště
zamě ena na blížící se slav-
nost prvního svatého priji
mání v naší farnosti.

---+

Dlouhá Loučka
. o slavnosti Seslání Ducha
svatého se p i mši svaté na
církevní školství vybralo
celkem 1.465,- Kč- PBz|.

Paseka
. o slavnosti Seslání Ducha
svatého se p i mši svaté na
církevní školství vybralo
celkem 1'637- Kč. PBz!

Slavnost Těla a KrvePáně
p esouváme kvťrli prvnímu
svatému prUímání našeho
ministranta PavlÍka Urbáš-
ka ze čtvrtku 7 ' na neclěli
10. června. Pavlíkovi preje_
ffie, aby první setkánÍ se
svátostnym Spasitelem pro
něj bylo nezapomenutel-
nym, á fi"ly, farníci, mu
chceme byt svou láskou
k Eucharistii dobr m príkla-
dem a povzbuzením

Společné
r |r|ávštěva našich
nemocn ch se svátostmi
ve st edu.
r \/ uter 5" června si
p ipomeneme 4. vyročí od
umrtí P. ThDr' Jaroslava
Studeného.
. Na čtvrtek 7 ' června
pripadá slavnost Těla a
Krve Páně, lidově zvaná
BožÍ Tělo. Ve světě se jedná
o zasvěcen17 svátek. Ačkoli
na uzemí České republiky
nejsme ve svědomí vázáni
učastí na mši svaté a
pracovním odpočinkem,
odlišme vhodnyi zp sobem
tento sváteční den od dní
všední. Na mši svatou do
Dlouhé Loučky zveme
hlavně farníky z Paseky'
' oznamujeme, že dne 23.
června 2oL2 hodlají uzav ít
ve farním kostele sV.
Bartoloměje pri svatební
mši s atek pan Adam
Vitešník z Dlouhé Loučky
(Potoční 393) a slečna
Hana Pet íková (Šumvald
168).

23. t'ltden

3. června 2012 - 10. června 2012

$í' 'jiŤ ffiffi,i B,'il d á
Neclěle 3. (>..: Nejsvětější -I'rojice

Utery 5. (l.: sv. I]orrifáce, llrslrtrpa a rntrčeclttíka; panrátka
Sti_ecla (;. (l.: srr. Pavlírry, p2rrlril a rnučeclrrice, spolr-rpaltorrlr1,

ol<ltn o trck é a r-cicl ie cé z e; nez. Áv azrr /l p a rlr 1r tka
Čtr.rtek 7. (l.:'f ěIa a krve 1)u1trě, sla'rrost. Dopontvryl 7ttsuěcetgl

suá/e k.
Ncclěle 10. (l..: 10. neciěle v rnezic]obí

,,Svoboďn ie
pouze Íen, kdo
žije s KrisÍem."

sv. .Jan Zlutotist

Dclr Liturgiclci oslava lísto (las lJ lrr vsl

3. 6.
Nctlělc Slar'Itost Nc.i.sl,čtč.iší'I'ro.j icc

Dloulr1r [.tltrčk 1:45 Za Jos. I llatlilika a rorlirr

Sunrvalcl 9:30 Za lv{arii Jer]ličkor'otr

I)ascka I l:00 Za latrríky

DloLrIrá l-tltrčk l4:00 s' l,ti l tl.s l n é 7l že lt n d tt i

4.6.

|'tlrr tl čl
l'ortclčlí 9 t dnc v rnczidobí

)loLrlrá LotrčI<i IU:00 Zil z'<l ár n z-<l o l ír r r í s l iit r r í cl l zko tršc k

5. 6.

Útcr'
l)atrrtitka sv. [JorriÍ1roe, bisl<upa a nrrrčcdrríky

6.6.

St'cda

Sv- I'avlírry' palllly a lrlttčcdttice,
s poI trpatronky rnetropol itrtílto oltrtitn u a ocl e

arcidieceze
Surnvald

1:30!
17:00 !

t o t l e n l y a t t ti tt d o r tt c c N ej.s l, ě t ěj,š í's l. t i t t l,s t

tll tti rlt í

7. (t.

Ctvrtcli
Slavltost'I'ěla a l(rve I':irlě Dloulrá [,otrčkt

l6:30 -
l7:30

nt o d c n l ro n ri u dt l ra ce N c f sv ě t ě j'š í .svti t tl's t t

o l lti i'tt í o .svtí ! o.st tl é pože l t ttti n í

t].30 \|'IIt)1 njž't1ť( lttj<'ttt'ttt'í'sritl<t

l[]:00
Za l;elixc Vcsel lro. rotličc. sotItozeltce a

tlr'tr. tt:t rrč'ž rrilitlrl llcl)ilIllittltIc

8. 6.

I'litrh I'atek 9. tydrre v mcziclobi I)ascl<a IU:00

9.6.

Sollota

I'aInťttka sv. DÍ}Órna Syrske lro,

jálrrra a učitolc církve

Sanatoriunr *
I)ascka

l2:30

r0.6.

Ncdčlc

10. rrcdčlc v Irtczitlobí

Slavltost'I'ělrr a l(rve I):irrě

Dloulr1r Lorrčka 1.45 Za roir-lčc lvÍarii a Lrrclvíka IÍorri/rkovy.
ltirtržcla Čostnlíra Vitzisl<a a cclotr rotlirl

Sunrvald 9:30 Za l]olrtIllriltr I 'acltrtIto't'otr a rodičc
z ollorr s(rarr

l0. ncdčlc v lttczitlrlbí
l)ascka 1r.00 Za ftrrrríky
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