
30. června si církev
p ipomíná souhrnnou
památku svatych ijiryiiliii
p rv o mu č e d n í k ťr iiili,il''.
ímskych. Jsnre v

roce 64. v prvním
velkém
pronásledování
k'esťanri. Byli to
tnuži, ženy i
rrrládež, duchovní i
laici, mnozí velmi
brzy po p ijetí víry.
Padli Ve velkém
množství během
prvního z mnoha
pronásledování k esťanri.

sdvz vyho ela velká část
Rírna, kterou podle
historika Tacila dal zapálit
Nero, císa uvalil podez ení
na k esťany a vyhlás1| je za
žhá e. Usmrcování k esťan
pokládal lid Za d vod k
zábavě. Vedle Tacita o totn

ailovník l'udovyc)t
rradicii

pluralistidcj

/an šik
pop. ntusic

nrluví pohanri nap .

Seutonius, z k esťanskych
!pisovatelri Klement
Itímsk . MučerJn'ictuí je
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18. 6. Řínl. V městečku Nepi
severně od tiíma proběhla
beatifikace Cecilie Eusepi,
servitské terciái'ky, která
zem ela v r'oce 1928 ve věku
18- ti let. Prefekt l(ongregace
pro svato ečení uvedl, že Ceci-
lie zanechala po sobě poselství
srďnatosti a naděje. Ukazuje,
že mlaďí lidé jsou schopni
kráčet odvážně k ížovou ces_
tou, doprov ázet na ní Ježíše.
l9, 6. VatíIean. I>apež Bene-
dikt XVI. navštíví 26. 6. st e_

doitalsk kraj Emilia Romag-
na, postižen silnrm zemět e_

sením 20. května. obyvatele
tohoto kraje Svat;'otec opako-
vaně ujistil svou modlitbou a
duchovní blízkostí a věnoval
na pomoc posťižen 'm oblas-
tem 600 tisíc EUR ze sv ho
osobního charitního fondu.
21. 6. Australie. V pastorač_
ních listech, adresovanych
vlastním vě ícím, zástupci
katolické, i'ecko - pravoslavné
a anglikánské církve protestu_
jí proti návrhrim zákonri pŤed_
ložen1 m v australsk m parla-
mentu. Usilují o zavedení
homosexuálních s atkri' Arci_
biskup Har'kianakis uvádí, že
,,změna formy tradičního man-
želství je proti posvátnosti
manželství".
21. 6. Vatih n. Ve vatikán_
ském tiskovém st edisku byl
prezentován Rok víry vyhláše-
rr papežem na období od 11.

l0. 2012 ďo 24. 11. 2013. Má
povzbudit víru vě ících na
celém světě. (LH)

** Farrrost čte Bibli **

Kdo si ,,vyprosil" utrpení
pro Joba? - Job 1,6-2, 13

Komu sv. Jan nechce
Svě it d ležité věci, ale
neclrává je na osobní
setkání?- 3Jon13-15
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G,l,tydne

l1ii1ilri poharué, uídou,ce
4,'i, radšení k'i'est|an a

jejich sta,tečnost U
n'ejbolestiuějších
nr,u,kci,ch, uolali po
k tu' A tak církeu
rostla, čínt uíce ji
prondsledouu Ii .

I{reu ntučedník , je
sínlě n,ouycIt
k est'artťt,. Jelikož
pro uellté nlnožstuí

nejsou jnténa ušecll
íntslzych pruonlučedníle ,

ztt,<i,nt., slauí církeu
po.nt ,tlzu jejiclt, Jvdinné
sntrti společnynt suritkenl
hned po duou p edníclt,
apoštoleclt', Petru o, Patllouí,
popro'tlen clt rouněž za
císo. e Nera,.
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Khéz? Ze by takto?
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Drahé sestry a brat i,
dnes, v den slavnosti Naro-
zení sv. Jana K titele, nám
církev p edkládá téma kněž_
ství, o kterérn se mrižeme
dočÍst v článcích 1577
1580. Možná je dobré si
p ipomenout, že kněžství je
svátost, skrze kterou pokra-
čuje v církvi poslání, které
svě il sám Ježíš Kristus
sv m apoštolrim. Kněží se
tak stávají zástupci Krista
na zemi - odborně in perso-
na ClLristi (u osobě l{rista).
Sv. Tomáš Akvinsk' íká:
,,I(něžské suěcení není uděIo-
urítto jen jako nějakj, ponloc-
nj, prost'edek jednotliuce,
t$,brž je to dar pro celou
ch'keu"' Kněžské svěcení
mriže p ijrnout pouze rnuž,
kter ' byl pok těn v katolic_
ké církvi, sánl víru p ijal za
vlastní, a kter ' je také pro
tento ri ad povolán církví.
Kněžské povolání bychom
měli vnímat a zárove , i
p ijímat jako nezasloužen ',ale p esto obrovsk ' dar
Iloha Otce lidem. Nikdo si
tento ri ad nemriže pi'ivlast-
nit. Muž k něrnu musí bj't
povolán Bohem a zárove l
církví, stejně jako píše sv.
Pavel ,,IIodnost uelelu ze st

nikdo nenl že p'isuojit s nl,
nybrž pouol u ho Btih." !\
samotné povolání k zasvěce_
nému stavu je pak tajem-
stvím duše, které se
mllže zďát Iidskému
rozumu nepochopi-
telné. Je to mi]ost,
kterou muž mriže
p ijmout a odpově-
dět na ni ANo,
nebo také se jí vzc_
p ít a ve svobodě
jemu dané, odpově-
dět NE. V každ m
p ípadě je ale dobré
mít na mysli, že povolání, ať
už k zasvěcenému stavu, či
povolání k manželství, je
darem, kterj' bychom měli
zkoumat, Íozeznat a snažit
se jej p ijmout. Následně se
pak vydat na onu dobro-
družnou cestu, které to, či
ono povolání nese.
S kněžstvím je neodmysli-
telně spojen celibát - život
samoty, p esněji je to ten,
kdo žije sám. Mohlo by se
zďát, že se jedná o ožehavé
téma, jelikož birvá velmi
často napadáno nejen ze
stran noviná ri, aie i v cír-
kevních kruzích se diskutu_
je o jeho aktuálnosti. A p i-
tom je to tak prosté. Jestliže

známe p eklad slova celibát,
mrižeme si íci, že sám Ježíš
v něm žiI. A pokud tedy
kněz má b t Jeho zástup-

cem na zemí, citi
povolání k tomu_
to stavu, pak se
zceIa dobrovolně
zÍiká manželství
pro nebeské krá_
lovství. Dokonce
nám o tom mluví
sám Ježíš: ,,...Q
n'ělzte í nežijí U
ntanželstuí, pro-
tože se ho z ekli

pro kr ,loustui, nebesJté." sl/It
19,12) Rozhodnutí pro život
v celibátu je svobodné roz-
hodnutí pro tento styl živo_
ta.
Na závěr bych p ipojil riry-
vek z modiitby sv. Faustyny
Kowalské která Se mriže
stát inspirací pro naše mod-
litby:
,,M j Ježíší, dej slout|t'nt kn,ě-
ží ntoc, aby se zaturdl srdce
obn kčila a ur tila se k
Tobě, Pane. Pane, dej n nt
suaté lu ze. Ty sdnl je udr-
htj ue suatosti."
Všem čtená rim žehná a o
modlitbu prosí

P. Vladintír
c,leganrny

Vydáno pro vl"rit rrí pot ebu ímskokatolick 'ch farností Dlorrhá Loučka, Šurnvald a Paseka.
V p ípadě návrh k obsahu se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e-mail fadlorrhalor'rcka@ado.cz

Náklad 75 vytiskri. Neprodejné, zdarma!
Text neprošeI jazykovort kor'ektur.ott.

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.

NarozenísV. Jana
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Společné
. Ještě jednou upozor uji na
st edeční školní v let. Děti z
Paseky p ed obecním
ri adem p ibereme v 9h, z
Dlouhé Loučky u Modré
Hvězdy 9:2o, ze Šumvaldu u
školy v 9:35.
. V pátek 29. června slaví
ímská církev svaté apoštoly

zakladatele petra a pavla.
Ve všeobecné církvi jde o
zasvěcen svátek. čeští a
moravští biskupové v ele
vybízejÍ k učasti na
Eucharistii.
. P íští rok si Moravané
budou p ipomínat 1150.
v ročí od p íchodu sv. Gyrila
a Metoděje na Velkou
Moravu. Aby si i naše děti
lépe zapamatovaly
jedinečnost této památné
událostí, dostanou o této
n ed ěli kn Ížečku, která
propojuje omalovánky
s možností vlepovat si po
nedělní mši svaté barevné
obrázky do prázdn ch
ok nek. Kdo si nem že
v neděli dáreček vyzvednout,
ať se pro něj zastaví u otce
Pavla jindy.
. Římskokatolická farnost
Město Libavá nás srdečně
zve na tradiční pouť ve Staré
Vodě. Hlavní poutní mše ke
cti sV. Anny, p i níž bude
kázat P. Pavel H dl, bude
slavit místní duchovní
správce P. Vladimír Ziff er
v neděli od 15h. Poté
následuje procesí ke
Královské studánce. Bude-li
mezi farníky zájem o to, aby
se p idali k otci Pavlovi, ať se
mu p ihlásí.
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Dlouhá Loučka
. o 11' neděli v mezidobí
se p i mši svaté vybralo
1.150,- Kč. PBz!
. Dnes odpoledne ve 14h
se koná svátostné požeh_
nání.
. O slavnosti sv. petra a
Pavla prijme ve farním
kostele sV. Bartoloměje
krest mal Mathias Micha-
el Šopík. obrad začne
v 15h!

Šumvald
. o 11. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
2.2oo,- Kč. PBz!
. P i requiové mši sv. 13.
června za pana Jaroslava
Senka se vybralo 3.400,-
Kč. PBz!
. P i poutní mši sV.
v B evenci se vybralo
L.400,- Kč. PBz!
. Vsobotu 30. června 2oL2
bude sloužena od 14h ve
farním kostele sv. Mikuláše
poh ební mše svatá za naši
farnici paní Marii Krest no_
vou (Šumvald 52). Ať odpo-
čívá v pokoji!

Paseka
' o 11. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
1.406,- Kč. PBz!
. Ellen Zbitek-Jonas a Re-
ínhard Jonas ze Stutt$artu
(Josen hansstrap e tT A,
70499 Stuttgart BRD;
OO4971-1838006S; re-
i n h a rd.j onas@teleso n-
mail.de) se obrátili na náš
farní urad s následující
prosbou: Budou vděční za
jak koli poznatek t kající
se paseckého Božího hro-
bu, kter vyrobila olo-
moucká firma Zbitek tech_
nikou skleněné mozaiky.
ocení jakékoli opisy, obra-
zy, t eba i v digitálním for-
mátu atp. Komunikace
probíhá bud' německy,
nebo an$licky. Pamětníci,
kte í by pot ebovali pomoci
s p ekladem, ať se na mě
obrátÍ.

26. tyden

24. června 2012 _ 1. červen ce 2012
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Neděle 24. 6..: Narození sv. Jana l{ titele; slavnost
Črrtek 28. 6.: sv. Ireneje, bi"skupa a mučeclník a; památka
Pátek 29. 6.: sv. Petra aPav|a, apoštolri; slavnost. Dopontčvn1

7asuěcen1 suátek
Sobota 30. 6.: Yyročíposvěcení katedtály; svátek
Neděle 1.7...:13. neděie v mezidobí'

,,I ska, čistotd a
pokora, lo isou t i
kr lorny, které

kr čí vždy společně
a nemohou bez sebe

exisloval. "

sv. Jan Bosco

Dcn Liturgická oslava Místo Cas Urnysl

24.6.
Neděle Slavnost Narození sv. Jana K titclc

Dloulrá Loirčka 7:45 na poděkování za 6 |etkněžstvi

Sumvald 9:30 La Jana a Bedi''išku Dubové a dvoje rodičr

Paseka I 1:00 Za tarníky

Dlouhá Loučka I 4:00 s l,ti t o's t n é p ož e lt n n í

25.6.

l'on rlčli
Pondělí 12. t1 dne v mezidobí Dloulrá Lor'rčka 18:00

26.6.

Útcry
Uteq 12. tjldne v mezidobí

2',1. 6.

St'cda
I)atnátka sv. Cyrila Alexarrdrijského,

biskupa a učitele církve Sumvald l8:00 Za Zde lka Grrrssa a rodiče

28.6.

Čtvrtek

Vigilie slavnosti sv. Pctra a Pavla,
apoštoIri Dloulrá Loučka

l6:30 -
l7:30

atlorace Nejsvělější sváÍo'sli olr ,-.ní a

'yvátostné Požehn ní

17:30 svaty r ženec

18:00

29.6.

Pátek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštol

Dlouhá
Loučka

t5:00 ! svaty k e,st Mathia.se Michaela Šopíka

Paseka l7:00 Za a a'| rodintr Skálovou, Mrltálkovou a
Štrbíkonou

30. 6.

Sobota

Svátek V ročí posvěccní katedrály Sanatorium -

Paseka
12:30

Requietn paní Maric Krestynové Sumvald l4:00 Za věčnorr spástr paIlí Marie Krestynové

1.7.

Nctlčlc
13. ncděle v mezidobí

Dloulrá Loučka 7:45 Za rodinu Ilcinzovorr a Kobzovou

Sumvald 9:30 Za farníky

Paseka I l:00 Za Áncžkrr Št.bíkouou a za rodiče
Kolarovičovy, * a * rodinu
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