
V tomto t dnu slaví svátek
sv. Josef Cafasso, patron
duchovních správcri ve
věznicích. Narodil se roku
1811 do chudé rodiny v
severní ltálii. Již v dětství
projevoval nezištnost, soucit
a velkou štědrost k chud m.
Po vysvěcení na kněze
p ednášel morální teologii v
Turíně a byl duchovním
správcem seminá ského
kostela u sv.
Františka
Assiského. Docházel
také do turínské
věznice a jeho péče o
odsouZené mu
vynesla p ezdívku
''kněz šibenic''. P i
své duchovní správě
Ve vězení mnohé
obrátil na správnou cestu.
P ipravil na smrt 68
ubožákri odsouzen ch k
popravě, u nichž vzbudil
kajícnost, s níž p ijali smrt
jako dostiučinění za svá

Had v ráji svádí Evu; "Evo, veznti

si jablko, poznáš rozdíl ruezi

dobryn a zlym." Evo: "Nevezntu."
Had: "Veznti si jablko, budeš jako
B h." Eva: "Nevezn u." Had se

zantyslí a íka si "vždyt' je Ío

žensk ". A povídá jí: "Evičko,
vezmi si jablíčko, nejsou v něnt

žádné kalorie. " Chrantst...

Ptá se otec na t ídní schrizce: ''Je

to pravda, Že náš syn mívá origi-
nální nápa
''Ano,'' p isvědčuje
''zejména v pravopise!''

dy?"
u či tel,

provinění' Vě il, že jejich
dokonalá lítost a
odevzdanost do vrile Boží je
p ipravila pro nebe. Jeho
činností bylo zpovídání a zde
velmi spolupracoval s
Duchem SV., k němuž se
často obracel p es Marii.
Byl také zpovědníkem a
duchovním rádcem Jana
Boska a je mu p ičítána
zásluha na jeho v chově.
Ten zase o něm napsal, že se
u Josefa Cafassa spojily

heroické ctnosti,
které se projevovaly v
životě a činech
několika jin ch
světcri. Chválí jeho
nevinnost s čistotou,
mírnost, činorodou
lásku, p ísnou
životosprávu a
dobrotu. Umíral ve

49_ti letech, v pítomnosti
Jana Boska, s risměvem a
pozdvižen ma rukama k
nebi. Svato ečen byl v
červnu 1947 Piem XII.

(M+TP)

Pan učitel píše na tabuli vzorec

H2So4 a ptá se pod intujícího

Jirlcy, co je to za vzorec. Jirka
koktá.' "Pane učileli, ntánt to na
jaryku." "Tak to honent vyplivni,
protože to je lqlselina."

Paní učitelka se ptá malé Hanič-
ky: ''Čím clrceš b t, ď budeš

velká, Haničko?''
"Zdravotní sestou.''
"AIe vždyt' ty se bojíš injekce!''

''Bojím, ale až budu zdravotni

sestra, budu na její bezpečnější

straně' '' fi. + LN')

11. 6. Dublin. V irském
hlavním městě byl zahájen
50. mezinárodní eucharistic_
k kongres mší svatou na
tamním stadionu ,,Roya,l
Dublin Society Areno,". Eu-
charistické liturgii p edsedal
zvláštní vyslanec Svatého
otce, kard. Marc Ouellet.
Zd&razn1l, že eucharistie je
požehnání a privilegium.
12. 6. Vatih n. Vatikánsk
rozhlas od 1. července zruší
tradiční vysílání na krátkych
a st edních vlnách ve většině
evropsk ch zem| včetně
České republiky, a na rizemí
Severní i Jižní Amerilry. V
České republice reprízuje
české vysílání Vatikánského
rozhlasu dvakrát denně Ra_
dio Proglas. Aktuální česk '
denní po ad lze rovněž po-
slouchat na internetov'ch
stránkách ve formátu Real
audio či mp3, pop . si vyhle-
dat jeho záznam ve zvuko-
vém archívu.
14. 6. Němecho. Asociace
,,Deutschland pro Papa" rea-
guje na mediální ritoky v
souvislosti s kauzou
"vatileaks" pohlednicovou
akcí, která je konkrétním
vyrazem podpory Petrovu
nástupci. Benedikte, stojíme
za tebou, čteme na p edtiště-
ném lístku, kterí' organizáto-
i iniciativy museli pro velk

zájem vyrobit kromě němčiny
v dalších sedmi jazycíďt. 6ns

** Farnost čte Bibli **

= Jak' trest p ichází za
jedno z reptání lzraelit ?
-Nnt11, 1-3

3 Kde ptisobí Pavlriv žák
Titus?- ntr,s-9

Sestry a brat i,
vlastní p íprava církve zača-
la už p ed stvo ením člově_
ka, kdy Brih stanovil pod-
mínky pro zrod a život člo-
věka. Člověk je první tvor
schopn poznávat a milovat.
Yrozená touha po pravdě,
lásce a životě, vede člověka
i k touze po Bohu. Mriže jej
hledat, jeho milovat a pro
něho žít, stát se mu jist m
společníkem, či partne-
rem Božím @ohužel však
také m že opak). V tom
smyslu byly ke vzniku círk-
ve disponovány všechny
národy: Boží lid se rodí
z lidu, kter Boha hledá a
touží po něm. Je však tězké
určit, do jaké míry jednotli-
vé národy toto hledání usku-
tečnily a p íchod Krista
p ipravily. Mnohé se zftáci
v ,,temnotách" minulosti,
některé národy a lidské
skupiny vymizely. Podle
Božího plánu se však p ece
jeden národ na p íchod Kris-
triv dokonale p ipravil. B h
k tomuto poslání vyvolil
Abraháma a jeho národ.
Abraham (asi 1850 p ed
Kristem) se stal otcem vě í_

cích, prvním ze všech, tím,
na koho se díváme, abychom

se naučili vě it. Abraham je
otcem lidu, člověkem, kter
Bohu plně drivě uje a nechá_
vá se od něho vést. Je naším
vzorem ve ví e. Abraham na
Boží p ikaz opustil svrij
domov, byla mu zaslíbena
nová země, kde bude žít on
i jeho potomci. Neprotestu-
je,ne_pochybuje. Hluboká
drivěra v BoŽí zaslíbení
určuje správn ' směr jeho
cesty. Dostává další šanci,
nov' život, novou zemi.
Abraham vě í. Má pevnou
naději, že to, co Brih slibuje,
se skutečně stane, že to, co
slibuje, bude reálné. Zaslí-
bení bylo splněno. Silná víra
se vyplácí. Jak toto nám
dnešním lidem chybí! Vyvo_
lení židovstva je potvrzeno v
,,írmluvě" mezi Bohem a
jimi, které však národ nezri_
stal vždy věrnr; nejednou
židé bloudili za sv mi mod_
lami, anebo svedeni slabostí
dávali p ednost malicher_
nostem p ed Božím vyvole-
ním a sv'm posláním, kte-
r 'm byli pově eni pro usku_
teč ování spásy světa. Kata-
strofa porážky a exilu náro-
da je chápán jako Hospodi-
nv trest. Bh však na
prosby lidu zasahuje proti

nep átelrim, kte í jeho ná_
rod utlačují a ohrožují. P es_
tože se Hospodin hněvá na
svrij lid' má s ním stále
soucit. Je věrn ' své smlouvě
a je zárovet milosrdn .

Vyvádí svrij lid
z babylonského zajeti a
p ivádí ho do vlasti. Do
tohoto milosrdného Boha
ukl d ušechen izraelsky lid
naději na uytuo ení nouého
uztahu s nínt'. Tímto nov m
vztahem vnímáme,,otev ení
prostoru" pro církev, ve
kterou se má lztaeI
,,proměnit". Věčn otec
stvo il svět a ustanovil,
že povznese člověka
k ričasti na Božím životě.
Sv j vyvolen lid neopustil,
ani když klesl, ale stá_
le vždy nabízel v 'chodiska
ke spáse. K tomu sám p išel
na svět ve svém Synu . Určil
též, aby ti, kdo v Krista
uvě ili, se shromáždili v
církvi: ta byla p edobrazo_
vána od začátku světa, podi_
vuhodně p ipravována
v dějinách Izraele a ve sta-
rozákonní smlouvě.

P. Vladin r
S pontocí: http://
www.hostely.bh. cz / 20 I 2 / 06 / I I /
ucici- se - cirhev - p roro c t v i - o - o so b e.
mesiase-a-jezis- 15-6-20 12 /

Žalmová odpověď pro líturgii dnešní neděle:

oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.

11. neděle v mezidobí,

Text neprošel jazykovou korektrrrou

www.farnost.s umvald.cz



Společné
. Školní v,let: Vážení rodiěe,
na zakončení v uky
náboženství po ádám p'o sué
žáky za odměnu v let. Prijde p
st edu 27. června. Účastníci
v'letu budou mít tento den ve
škole volno. Program ještě
up esním na webov ch
stránkách farnoiti
(www.farnost.sumvald.cz).
Pojedeme autobusem s
panem Vrbou z Oskavy. S
následujícími body však
mr]žete počítat:
- Děti z Paseky p ed obecním

adem p ibereme v 9h, z
Dlouhé Loučky u Modré
Hvězdy 9:2o, ze Šumvaldu na
návsi v 9:35.
- Dále se bude pokračovat na
exkurzi d evěného kostelíka v
Zárové (se mší svatou). oběd
na místě nejspíše z vlastnÍch
zásob
- P ejezd do Dlouh ch strání.
Exkurze p izprisobená dětem
ode 13 h: projekce filmu, dolnÍ
nádrže, lanovkou na horní
nádrž. Rozchod, nákup
suven rri. Návrat domrj okoÍo
17h. P íspěvek na školní v let
je_ nepovlnn , doporučuje se
však 35o Kč (pri nástupu do
autobusu), zbylé náklady
uhradí srn m dětem farnosti.
Dospěl doprovod: Dětí bude
nanejvš 23. o dospěl
doprovod se kromě mě
postará PanÍ lveta Kyselá a
ZoÍie Curdová, obě ze
Sumvaldu, dále paní Berková
z Dlouhé Loučky.
Pokud se Vaše dítě nebude
moci z častnit v letu, oznamte
mito laskavě co nejd íve.
. V sobotu 23. června se
bude konat v olomoucké
katedrále kněžské svěcení.
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. Ještě jednou oznamuje-
me' že príští sobotu, tedy
23. června chtějí p ijmout
svátost manžetskou slečna
Hana Pet íková ze Šumvald
a pan Adam Vitešník.
. o p íštÍ neděli si p ipomíná-
me Narození sv. Jana K titete.
Krorně Pána Ježíše a Matky
Boží slaví církev narození jen u
tohoto světce. Jde o natolik
v znamn svátek, že sev p ípadě, že p ipadne na
neděli v liturgickém mezídobí,
neruší ani nep ekládá. Vystou-
penÍ sv. Jana K titele a jeho
uloha jako P edchridce Éáně
jsou totíž z rozhodnutÍ Božího
klíčov. m mezníkem v dějinách
spásy. Bible a liturgie nám
p edstavuje Jana K titele jako
nového Elijáše. V poslední
knize Starého Zákona prorok
Malachiáš končí slovy: oHle,
posílám k vám proroka ElUáše,
d íve než p ijde den Hospodi-
nriv velik a hrozn . on obrátí
srdceotc ksynmasrdce
syn k otc m, abych p i svém
p íchodu nestihl zemi klat-
bou." Evan$elium, zvlášť patr_
né je to v Lukášově podáni
navazuje: "Anděl ekl Zachari-
ášovi: Neboj se, neboť tvá
prosba byla vyslyšena; tvá
manželka Alžběta ti porodí
syna a dáš mu jméno Jan.
Budeš mít radost a veselí a
mnozí se budou radovat z jeho
narození. Bude velilc pred
Pánem, víno a opojn nápoj
nebude pít, už od mate ského
klína bude naplněn Duchem
svat m. A mnohé ze synri
izraelsk ch obrátí k Pánu,
jejich Bohu; sám pr]jde p ed
ním v duchu a mocl Ellášově,
aby obriátil srdce otcr] k synrim
a vzpurné k moudrost! spra_
vedllv ch a p lpravll Pánu lid
pohotov ."

Dlouhá Loučka
. o 10. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
6L7,- Kč. PBz!
. o minulé neděli p istoupi_
la poprvé v Uničově ke
svatému prUímání naše
farnice slečna Zuzana Ho-
ráčková. Ať se jí setkávání
se svátostn m Spasitelem
stane neutuchající radostí i
touhou. Zárove zahájila
svou p ípravu na svaté
bi mování.
. P íští neděli odpotedne
se jako obvykle o slavnos_
tech koná od 14h svátost_
né požehnání. Všichni jste
srdečně zváni.

Šumvald
. V neděli 10. června se pri
slavnosti Těla a Krve Páně
vybralo pri mši svaté
2.7oo,- Kč. PBz!

Paseka
. o 10. neděli v mezidobí
se pri mši svaté Wbralo
855,- Kč. PBz|
r Q poutní mši svaté na
Karlově ke cti sv. Antonína
se vybralo 7..4L8,- Ké,. PBzl

25. ! den
17. června 2012 - 24. června 2012

,,P iiďe doba, kdy se
liďé zbltízní a aviďí.li

někoho, kďo není
bI zen, baďou ho

nopaďol slovy: ,,Íy isi
bl zen neisi iako

ilf","
sv. AnlonÍn z Padovy

Den Liturgická oslava Vlísto Cas Umysl

t7. 6.
Neděle

l1. neděle v mezidobí

Dlouhá Loučka 7:45 Za farniky

Sumvald 9:30 Za Jaronira Grusse, manželku a rodiče z obou
stran.

Paseka I l:00 Za* a* rodinu Černou

lE.6.

Ponděli
Pondělí l l. !dne v mezidobi Dlouhá Loučka I 8:00

19.6.

Úter
Uter l l. t'-idne v mezidobi

20.6.

St eda
St eda l l. t'_ dne v mezidobí Sumvald l8:00

21.6.

čtvrtek

Památka sv. Aloise Gonzagy,
eholníka Dlouhá Loučka

l6:30 -
17:30

adorace Nejsvětější svátosti ollá ní a s|,áb'ríné
požehnání

1.7:30 svaty r ženec

I 8:00

22.6.

Pátek Pátek l l. t dne v mezidobi Paseka

l6:30 adorace Nej'svěrěj.íí svátosti olt ni a sváto'stné
požehnáni

I 7:00

23.6.

Sobota
Sobota I l. t'-idne v meziclobl

Dlouhá Loučka I l:00 svalebni nt.še za Adanta Vitešníka a jeho chot,
Hanu

Sanatorium -
Paseka

I2'.30 Za celou obec

24.6.

Ncděle

Slavnost Narození sv. Jana
K titele

Dlouhá Loučka 7:45 na poděkování za 6 let kněžství

Sumvald

Paseka

9:30

I l:00

7'a Jaroníra cntsse, manželku a rodiče z obou
stran

Za farníky

Dlouhá Loučka l4:00 svtitostné požehnání
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