
ili$ffitd.b, t one
1íl. čcrvrtzl s1ilví svátt:lr
sv. Ilernard de
1\1[enthole, patron
htlrtl1ezcťt, lyža 'ri, obyvate1
i-t pocostn'ch v alpské
ob las ti. P ocbází ze
vzncšcn i:cldin5' V ridolí
Aosl.y V Itírlii. v PaÍíži
studoval filozofii a prírvir'
Po closrržení d<lkt,orírtu nru
rocličc vyhle cllrli bolratou
ncvč:sttr, irlc <llr sc rozlrorll
pl'o cluchrlvní st,:rv. I(v ti
trlrrru b5rl ,r1'""''' vč:zněn ve
v ž,i, ltlc Zi\ polI]()cl SV'
il.'Íikrrlriše uprclrl tllrnerrr.
Stal Se t-rrciiírhnerrr tl
pornocníkem biskupa'
Sv rni l<1rzí-rními pr
r;brírt,il nrnolrrl pohilrrri.
Zakl1rdal škrlly a uclržoval
ktlstcly. V pr'ťrsmycíclr
st,:rvěl ťrtulky ir lr<lspice prrl
p o u trrík5', cc s tuj íc í V
.t\lp1lch. 'I'arn, hcle se
.šv 'carsk kantorr Wallis
sptljtrje s it,alskyrn ťrclolínr

i,;nir.ia,,.:t.. .'.,:'j.l''..,.,r. .:.r 'r. . .,. ,1. .: .:,

iiusmgT,.,.
Na vcttl<rlvskou l'arLt p iiclc ttrlák a
spttstí: ,'JscIrt věr ící, prosíttt o
nčotl k .iítllu a 1lilr korull." ,.'I'al<
alcspoti Lrilčlui k íŽ, kclyŽ .jsi vč í-
cí_" v1lbi1|11g lro Íirrii ,'Vc _jrttclttt
Otcc i Duclra svatcho." ,,A kdc
tnáš Syrla'/" ,"I'attr tla dvo c si
1lrtllrlíŽí slíplry.. "

,,Co fil),:;lí.š, nt žou .se hodin1,
tnocllit'/ " No, leda když .ie pr',lett-
ne-!o pOlOltt spínctjí obě ručičlql
k ncbi. sI ktle jsi, pro'sínt tě, na
Ílkol,rlu olázkt p i'šel? " ,, Ale,
larl.1, 1e ps tto, že v ]]ret,itit'-i ./'sott
!ti: tntvtlith.t, lrt,rlitr. "

I(aLcclrcta p iportrín1t tlčterrl, žc by
.re tttčly srražit tlclčIaI kaŽcly rlcrl

Aost5,, 7,rr1oži1 nÍi
prťrsrnykové vj'šině
v 'r,nrrmny lrospic,
naz vany \relk prrismS'11
sv. Bernarcla. Také hospic
N4al prrismyk nese jeho
j nré no. D ír]e ztt|rlž,íI
dorrrovy :rugustiárrsk clr
}<irnovníkr"i a jelro
ponrtlcníci zavcdli chov
psťt, kter 'm íkáme
"bernard 'ni". Bernarrl de
Ment}rrlrre zemŤel rrsi V
tll>ti letech v Nova e. ,feho
atributy jsou ďábel, lrtil'
<rlrno, pcs n<'lrc-r věž.

(A4 i'1'P)

rtěco clobr lto' ,,tlrlčlal _jsi včcra
nčco clobrého?" zeptaI se i)éti.
..llyl .1scnr cely dcn u tety." ..Ale
to snad.jeŠtě ncní dobr1 skutck,"
tlatlrítzt katcolteta. ,,Je," braní se
l'ét'a',Kclyž_isetrt odclt1rzel, byla
veltni št'astltii'.."

,, Pane proJesore, nitžete tlti
v.ysl,ětlit, 1alr\i je rozc{íl tttezi
č0.yeilt a věčtlosÍí?" ,,I k$lbyg|1
tttěl tlo'yl času, ab),ch vám lo
vysl;ětlil, " odpověclěl teolog'
,' lt'l,rtltl b1, vrittt celtltt vět\tttt'sl,

ttež b.y'ste to pochopil "

ii..citii; ""iuota 
*

i1.i.,r,j:r:.;:.:. t', ,'1., ' ' '

4. 6. I3escltt,gott. P'i beatiÍ'i-
l<ační liťurgii byl li oltár'"ní
írctě povyšen o. .Iettn-Jose1llr
Lataste z 1rdlr dominikánri.
Il.vl hor'liv m kirzat.elem l}oží-
lro ntiiosrderrství, t,ěnol'al se
dr'rchovní a lidské regerrcr.Írcr
r'ězněrrych žen a za\ožil .elrol_

ní korrgt'egaci sester' dorniní-
kánek z lJetánie.

5. 6. ]iínu Ccn1r,urn pcr.ina-
tální péče p i 'írnsl< katolic_
ké urriver'zitrrí nenrocrrici',A.
Gemelli" poshytuje pornoc
tnat]<tirn v prtiběhu pirtoltlgic_
lryclr tělrotenst,ví, r'r kteryclr
r,ěda diagnostikovirla malfrlr_
rtrace pltldrr,,neslučitelrré se
živr;tcrn". Ž"rry zdc nrísto
,, te ra pe u ticl<é lro potl.a-
tu"trr žou clopr'ovoclit sv dítě
až do jcho p 'irozen srlrrti.
I)rožitá bolest a trtr'perrí se v
těchto p ípadech 

''-'5ni 
y ptl_

lioj a oter' 'cnost ži,r'otr.r. ]Jo-
clrází k poznárrí, že r tot,o rlí|ě
b1'lo velliym darern.

7. 6. Vcttihdn. 0 slavnosti
Těla a ](r've I)1rrrě ]]eneclilrt
XVl. sloužil rnši sv. Ila pl.o_
strarlství p 'ed bazil il<otr sr'.
,Ianir na Laterhnu. Po sl<on-
čení euclraristicl<é liturgie
Sr'at otec vedl pl.ocesí z
Iateriinsk baziliky do bazili-
ky Santa NIalia Nlaggiore.
I)'i hornilii zd razrril, že
rrest,ačí doclr'žovat rituály, ale
je zapoti'ebí očišt]or'at sr'dce a
trasazovat život;.

(LII)

** Farrtost čte l]ibli **

I(tery proroh Davicla
usvědčtrje ze lr íchu? - 2
Sa.nt12, 1-1.1

I(teré prorol<a Ježíš cittr-
je p'i svétn prvrrínr |rázá-
ti? - Lk 4, 16 -,?0

Náš cíl, <]i dtltlr<ll,, je v rrebi.
'lanr jstrte skr'rtečrrě dtltlta,
tatrr pitť 'írnc. Vzptlrrre rne,
ž.c pr'vní lid _ r\cltrrrt a llvzr -

byli stvtl'etri do ltáje.

I-I'íchern však ztratili ttrto
blaženost a štěstí. Pi'ed
několika dny sliončila dobtl
velilrorrr;ční, ]rťer'ír lror'o 'ila o
našettr v}zkoupení. Nebe je
tecly opět tltev en A
stálc žijerne jirkclb), se nárrr
do rrebe nechtě]o.
Ab5, rnohl spr;r'tovec jásat

I rn1. jsme dostali
,,potrrocnílr1l" pI'o cestu títntrl
životern. ]Jesrrtero, p .ikázá_

rrí lítsl<1', evtrngclia, ll]alro_
slirvetrství. Z Boží strarry jde

10. neděle V mezidobí' s. 0.

o nabíd]<u. r\ jali rlclpovíd/rlrr
já člověl<'i
Cesta do nebe rrení stradnít,
to arri,Iožíš rrilidy rlesl<r'i,_
val, ba naopak. Ono sc t.al<(r

í]<ír, že co nic ncs|ojí z'tl .t'tic

nestojí. iftl 1llně plirl.í i tl naší
životní cestě'
Cíl málrre jirsny. l)i''i.|ít tlrl
nebe, vrátit se l< ]]o1rrr, llí,t,
šťastr-r i.

I)rost'edk5' Ill/tnrc,,p{) ťtlcc".
Z nich chci p 'cder'šírn pi'ipo-
nretrtluť sv1rtrlst srrríi''crrí,
euchalistii a rnocllit,br-r, I<tr:-

rá nrá byt derrní st,t:Ílvrltt
rrašich d trší.
V),dat se na costrr k cíli r;l.rcc.
odvahu. To plrrtí i zdo. [(rlr'ž
v5'jdcllre, již se netll1rčo.jrnc
zpět. \'[ějrrre tlči Ltpi''tlrr1l
dtlp 'edu, ab5' p{" z ccsty k
I]ohtt netlrohlrl nic odlákal,.
To je veliké nebozpcčí.
Sestr'5' a br'at:i, lr ž tčcht,rl
pár i'1rdlr jc pro r-rírs pr''ílr:ži_
trrstí sí ttvÓcltltttit,, Žc ttit zcttt t

je nll]()ho d ležityclr včcí'
l<tcr' ani ncrrrrižcrlle optltlrí_
jet. ,]e zde itle vžd5, 11[r'1;, 1'1;

trrrtsí r'še ost:rtní 1lr:cdčít'. l\
t'() je triršc žívoLní ccstir,
]<ter'á lná v5'i15;it l<e sptlIc-
četlst.ví s ]]oltctrr. P. \/l,tt.t].i'llt í.t.

cíl Života
Sesbl5' a blat'i,
asi l<aždy z nás neiednou
sniržil na.jít odpor,ěd' na
oť1rzku po toln, jal< je Sln1ls|
a cíl našeiro živola. V pátelr
zirčalcr trristr'ovsťví l!vropy
ve foLbalc a cílerrr všeclr
t ,nrťr je tcnto trtrnaj vyhr'1rU
nrladj' č]ověi< vs|trpující na
st'ední šl<oltr tnír svt:Ú cíl
ot'lrnatrrrovat; špicil<ovj' vě_ 

1,,

dcc rllá zit svťrj cíl oll.jcvit
ttčctt, ctl jcŠtě ncbylcl objcve-
n() ... Al0 jal<o [r1'chom zapo-
rttírritli na cíl svchtl ž,ivota.
Často slyšírrr, že rlr 'rrl cílcrn

d ttt, .. . it lc tlrtcn ktlncčrly cíl $l:l*l;liil,,i':ii,;ililr..'.iiiiitil.l','l:.,,ii....*,ťi |:ijrii..iii*\lit.ll'ii*
jaI<tl b5' se n1rtn zt,'áce1 ze
z'etele, jakoby by ll5,l 5g]16- nad zlatou rrredailí lrrrrsí
vírn v trrlze. Pr'o plalročerrí se svťrj život poclríclit tr' nirr_
Za nrttohirnl pozetnskytrr a k n:r, trítIrrrrh1trlr, ab1z b5,1
lrrttotn rrr jsrne zrrponrněli. nejlepší a své soupei''e por'zr-
Drrešrrí drrrhé čberrí od sv. zí1 a v cíli byl pr'vní. Vítrre,
Pavla nátrr všenr p ipornín1l l<olik clol<áži stému cíli
co je pr'irvy cíl rr:ršelro živoLa. spol'tovci obětovat.

(t.t tN)

V5'dárloprovrritrrípotebuírnskclkatolickclrfarlrostíD
Vp:ípadě lrávr]rťr ]< obsirlrrr se obraccjtc osobrrě tta P' l)ar'la rrebo pršte nir e_rntril fadloulralotrcka@zrdo'cz-

Nir]<lad 7 5 ví',tiskťl. Ne prod ej rr é, zclartn a!
'J'ext rreprošeI izrz'l'kovorr kor'ekLrtrott.

jméno Hospodinovo.

www.farnost.s umva ld.cz



Společné
' Tento t den končí vÝuka
katolického náboženství na
našich školách. DÍky Pánu
Bohu a mocné prímluvy
Marie Panny hodiny
navštěvovalo Ve školním
roce 2ot7/2oL2 v Dlouhé
Loučce 5, v Šumvaldu 10 a
v Pasece 8 dětí. Vyz váme
rodiče, aby mi nezapomněli
co nejd íve odevzdat
prihlášky do nepovinného
predmětu náboženství pro
príští školní rok. Nemá-li
katecheta zavčasu
prihlášky v rukou, vzniká
v zá í nep Íjemná
organizačnÍ nejistota
ohledně začátku.

Dlouhá Loučka
. V pátek 8. června jsme se
rozloučili pri pohrební mši
svatou ve 14h s naší farnicí
z Plinkouta paní Annou
Dohnálkovou' Ať odpočívá
v pokoji!
. P i poh ební mši svaté za
paní Annu Dohnálkovou z
Plinkouta se v pátek B.
června vybralo 1-.7o4,- Kč.
PBZI
l Q slavnosti Nejsvětější
Trojice se vybralo celkem
1.070,- Kč. PBz!
. L2. června si Dlouhá
Loučka p ipomeneme 74
Iet od zesnutí svého spolu-
občana někdejšího arcibis-
kupa pražského a primasa
českého, emeritního arci_
biskupa olomouckélro,
kardinála Lva Skrbenského
z Hríště (29' arcibiskup
pražsk , 9 arcibiskup olo-
mouck ). SnaŽil se uvést
v platnost závěry 1-. vati_
kánského koncilu a zv šit
mal počet kněží.

Paseka

Sumvald
r Q slavnosti Nejsvětější
Trojice se pri mši svaté
vybralo celkem 2.600,- Kč.
PBZI
. Ve st edu 13. června bu-
deme sloužit ooh ební mši
svatou za našeho farníka
pana Jaroslava Šenka od
14:3o. Ať odpočívá
v pokoji! Z téhož d vodu
rušíme obvyklou večerní
mši svatou ve farnÍm kos_
tele.
. Ve st edu 7, června se
uskutečnilo ustavující zase-
dání občanského sdružení
k obnově fary a jejího pre-
budování v hanácké Balcár-
kovo muzeum. Zučastnilo
se jej 27 občanŮ. Po uvod-
ním projevu pana učitele
Krst na, zdravici pana sta-
rosty a zprávě administrá-
tora farnosti P. Pavla Hodla
se rozběhla velmi konstruk_
tivní diskuse.
. V uplynulém tydnu pro-
hlásilo Ministerstvo kultury
Čn šumvaldskou Íaru s
prilehlou zahradou za kul-

r Q slavnosti Nejsvětější turnípamátku. otevíÉse
Trojice se pri mši svaté námtakmožnmtádď o
vybralo celkem 1.463,- Kč. príspěvky z tohoto resortuPBzl na záchranu či obnovu

šHffi ffiky'liiulendár 
objektu'

Neclěle 10. (l..: 10. rreclěle v nreztcl<lbí
l)orrdělí 1,1" 6.: sv. Batrrabášc, ap<lšt<lla; parrrirtka
Sti'ecla 13" 6.: sv. r\ntrlnítra z 1)acloV},, kněze a učitele cítl<vc;

parnzitka
l)u'rtel< 15. (l.: Nejsvětějšílro Srclce )ežíš<lva; slavtrclsl
S<lbofa 16. 6.: Neposkvrrrěrlélro Srdce I)atrtr1, Nlarie; parrrát_

la
Neclěle 17 . 6..: 1 1. rreděle v rneziclollí

24. t tden

10. června 2012 _ |7. června 20Í2

,,P íčinu všech

nošich nešÍěslí
b vtí

neznolosÍ Písmo
svaÍého. "

.sv. .Jan Zlnlotisty

Dcrr Litrrrgicltá oslava \'lísto Cas IJrnvsl

r0.6.
Ne dčlc

l0 neclěle v t'neziciobí Dlotllrti l-oučka 7:45 Za r'ocliče MaLii a l-rrtlt'íka I'lorriákovy, lltattžela
Čestrrríra Vitáska a ocl<ltt rorlitlrr

Slavnost T'ěla a l(rve l,áně Sunrvalcl 9:30 Za Bolrtrrrrilu J-acltttil<rvou a rocliče z olrort stra

l0. rreděle v nreziclobí Pascka I l:00 Za Íarrríky

il.6.
l'tln r]čIi

Parllátka sv' llarlrabáše, apoštola Dloulrá I_.oučka ltt:00

12.6.

ÚtcI'y
Uteqi l0 tyclne v nrcziclobí

13.6.

St ctla
l(erluiern za pana Jaroslava Senka Suurvalcl 14:30 ! za r'ččItorr spástr pattn ,lat'oslava Šcrrl<a

14.6.

č]tvrtcl
Ctvrte l< 10. tj,dnc r; lrrczirlobi

DloLrhír Loučka

l(r:30 -
l7:30

u d o t'rt c e N e i'r v ě t č 
1 š í .tl, ti t t l,s t i o l t ri i, t l í a's v ti t t l's l l t <i

pr;žclttriní

l7:30 'yvtlt ríižettec

Itt:00

r5.6.

I':itcli
SInvlrost Nejsvětějšílro

Srdce Ježíšova
['ascka

16:30
tt d o ra c e N <: j.s l, ě t ě i.š ísÝ á t o s t i o l t tÍ .l t í tt .s|, (i t o s t n é

7lž<:hncittí

l7:00

r6.6.

Sobota

Slavnost sv. Altttlnína
I)ad ttá nsl<éhtl

Il cvcncc l0:00 Za celotr obcr:

l)atnittka Neposkvrněttélro S rclce

I)anny Marie
Sattatoriuur

Pasektr
12.30

17.6.

Ncrlčlc
i l. nctlčlc v nrczitlollí

Dlouhá Lorrčl<a 7'.45 Za {:rrrríky

Suurvaltl

l)ascl<zr

9:30

I l:00

Za .TaroIrtít'zt (jr'trsse. tttaItželktt a I'odiče z ollotr
stl an.

Za * a 'i'l odirrrr ("lernou
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