
ffigsy$téc t dne
V tomto tj'dnu slavi sv/rtoh

sv. Jan Gualbertus, patron
lesníli a lesních dělníliri;
vzyr'hn plotr poscdlosti-
Naroclil sc :rsj. r' Í)95 jalrrl
potor-nelr starého šlechticli ho
loclu u Irlorcncie. Otcc byl
vojálr a rně] s .Ianem svĎtsk
plány. Ne 'ítlil se proto p íliš
poclle zrisad evangelia,
ale spíše podle zásad
rozrna ilé světs lié
společI-rosti. Poté co byl
zirvr'ažděn jeho bratr,
vz;rl na sclle povinnost
l<rcvní rnsty. I(dyž alc
vraha dopadl a on
prosil o srnilov1rní
kvrili l(ristu, .Ian Gualbcltus
poslechl hlas sr'ědorní 2I

oclpust,il mu. I{r'istctn pali
ujištěn o sprr:rvn nr jedn1iní
vstoupiI clo bcnodilrtinskélrtl
]<láštera' l)o čtyi'ech 1etccli
oclešel do ridolí Vallonrllr'osy.
\/ mísl.ě se sot]ral s clalšírna

Prl)r'rr!4 4 ;+4

,#$-mj"ev,:..,
I'}otká rrllacl1Í šnck star- ho a pt1r

se: '.Člověče, 
jak ty to clěláš,

cclci 7irtlt lczcš pi'es siltticr: lr

nic tě nepr'c.jeclo?" .''l'o.je jetlno_

tlLrr:h ." povídá stary. .,.Ietrotrl se

k,rttkltcŠ rlrlluva. kdyŽ nic lr.'ie_

ile tak sc podíváš cloprava. Kclyž

uviclíš v dálcc 2 světla. ryohlc

pi'ctlĎIrneš cloprost ctl druh ho

pr'ul'ru. tanr počkáš rnezi koly
auta a pak v klidu dojdeš

tra korieo."Všcchno nru p crlvc-

cle' počká nrczi koly a do.jclo

tta k<lltcc. 'fcd'to zkouší nrlacly.

Kouknc cloleva. nio nejcclc.

koukne i dopt'ava. v <l1rlce vitlí
světla. utíká co lnu nolra stačí

dvělna poustevnílry a záhy
zirloŽil poustevniclrou osildu.
l)i'o své drrrhy rrapsal cholní
pravidlir. P ísné zásady,
včetnč: l<lauzury, vša]<
kupodivu neodrazovaly
zájemce' Vystavěli klášter a
pal( teplve, po sv ch
zkušonosi'ech, dal Jan eholi
trval zrihlad. V loce 1070
papož Alexandr 1l. ioiich ád

schválil a potvrdil jako
benedil<tirrskou větev'
J}ojoval proti jakékcl1ir'
lakotěv ádursrrahám
o luxus v budovirní
jelio staveb. Vystoupil
i proti nělrtcryrn
nei'cstem doby, lr nimž
pati'ilo sr'atolrupectví.

Nenechal IlÍl pokoji
flrlrentsltéln biskupa, Irterj'
si atl koupil. Zem el asi ve
věku 78 lct. Mezi je ho
atlibuty pat í lr 'íž, linihrr
pr'avidel, rnniclr, obťaZ
I(r'ist,a.

(44 | 1'l')

doprost ecl druh ho pruhu.

auto p cjcdc a ,.k ach" šncčck
je na kaši. Star ' sc tak koLtká,

jak v dáloc mizí korrcová sr,č!
la auta a íkír si: ,,Ty brd'o.

tr'íktrlkir Vt']ot'cr. lrr.jscttt ttcvi-

clěl ani ne1lanlatuju..."

l'ijclc nlladík do cukr'árrry a

ptá sc prodavačky:
,.Máte perníkové srdc9
s r-rápiscm .Isi rrro.je iediná?"

'.Álro, lllátnc "

,.1'ak pčtkl'át."

(1. t LN)

NLffi*#li*r*.
Z, 7. Votih n. Ilenedil<t

XVI. p 'ijal rezignaci preíel<t;a
I(ongrcgirce pro naul<u víry,
]<ardinála Williarna .I. Ler'a-
dy, podanou z dťrvodu dovrše-
ní ]rarronicl<ého vělru, a rlo
čela ri adu povolirl dosavarl_
ního ezens]<ého brskupa,
Gelharda Ludwiga Miillera,
]<ter ho zátovcl pov'šil do
arcibiskrrpské hodnosti.
3. 7. Vati]zdn J'cle o svátost
nranžclství tr poh ebrrí ob a-
dy' Nově prornulgovan text1'
zakotvené v anglrkánsI<é
tradici odedneška obohacují
litrrrgii katolic1r círlrve. \r
tom smyslu je to plojev clob e
íirngujícího eltrrmenismu,
lromentor'al událost I). 1(eith
Nelvton, nejvyšší p edstave_
rr or'dinariátu pro b 'v;rl
a Ilglikány rt' \'r.lk lJr'rtánir.
5. 7. Sonti.ago de Conr-
postela. I(odex Calixtinus se
Vťilci na svc p vudIri Inísto.
Po rtlčním pátt'ání objcvila
španělská polície tento lite_
rár'Irí skvost z 12. století v
garáž,i v Milladoiro nedale]ro
Santiata.
6. 7' Cína. Oi'ganizace pro
liciská práva zaklžily nadaci
na ponoc dětem v Zemi st e'
du. IVIá pomrihat r'odír-rám,
l<terynr hrozí nucerry potrat.
Zap\ati jim právnílra a v
pr'íp;ttlc ntltnostl pok)fjť
saIlkce za narození neClo\'ole_
ncho díti.tt.. \'z.nili nadace jt'
r'eirltcí na p ípad t iaadvace-
tilcté F-eng.Jianrnei, ktcr 3.
červrra zabilr dítě v sednrém
měsíci těhotenství

** Farrrost čte Bibli **

3 Jalr dlorrho lrraloval Ša-
lonrorrn? - I l(rril ll, 41. 43

= I(do jsou podle Pavla
syny Abralrámovynri ? -
Ga|3,6,12

Sestry a brat i,
poutníci Katechisrnetn kaLo-
1ic]< církve,
drres naše kroky brrdou pu_
tovat k čl/rnk In 301-i]14,

vt.alo'! 7,lo juko tt.mnci a ; '

bolcstné taiernství světa.
Snad bychorn mohli jeho
p íčinu hledat opět na pťv_
ních stránkách 13iblc, kdy

dťrležité rnít na paměti, že
t]rih je nclronečně ctobl j'l
on, jako J,áska, ttrdíž nemri-
že bj,t privodcern zla, či věcí
zlj'ch. Sv. Tornáš Akvinskjl
píše: ,,Brill Ue sUé nehuLeÚLé
ttt,oci' by nt.olt'I užd1 stuo it
něco le.pšíllo." Nicrn ně je to
právě orr, kterj' chtěl svo-
bodně stvo it ;r stvo i] svět,
jerrž je na cestě ke koncčn
dokorralosti a ješLě nedclšel
svého naplnění.
Zlo, či utrpení InriŽr:nre roz-
dělit do dvou rr-rvin, fyziclié a
tnravní. N'lezi fyzické zlo

bychorn rnohli za'adit vroze-
nj' handicap, či nějakotr
živclnou poltromu jako jc
nap . povode . Ále nrnolrem
horší než z|o ťyztck , ie bez-

pochyb5l zlo tnravní
(nor'ální, duchovní). P íkla_
dem nám mohou b ,t sebe_
vťažedné atentáty, či kon-
centrační t1rbory. \'Iravní zlo
je následkern zrreužívání
svobody, kteťou Brih rc_
spt,ktujc, alo lnusímc si

u\.ědomit, že se zdc jcdná
jen a jen o clílo lidské! Avšalr
neexistuje žádné zlo, Ze
kter ho by Boži proz etel_
nost nedokázaja vytčlžit
al e sp o ri něj aké do tl ro.
Yž:dyt ,,kde se rozntolil l 'ích,
ttt,nl se 'ješt,ě nlltoh,enl ui<:e

rozhojn,íIo, ntilclst" (liínr
5,20) Skvěle ťo m žcmc
vidět na sarnotném Ježíši
Kristu, kterj, sice zem cl,
ale vstal z rnrtv ch. Proto
tedy lze Ííci, že z nejlror_
šího zla dal B lr vyrťrst
absolutnírnu dobrrr! A m1'
se mrižcme radovat, pi'otože,
jsme právě poznali, že zk>

nemá v žádn m p ípadě
poslední slovo, a tak máme
naději budou<lího vělru, kde
se budeme moci l'adovať Ze

života bez ullpení. A právě
tam dojde naše částečn
poznáni plnosti a budetne
mrrci vidět Boha,'trrÍl'1 r'
turí "(lKor 13,12).
K Ž se nezastavujeme, ale
ať se naše kroky stanou
během do Božiho království.
K tonruto běhu várn ze srdce
žehná

P" Vl<lcLi,ntír
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Náklad 7l] v tislrťr Neprodejnc, zdarrn:r|
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Zalrnová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Naše oči lrledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.

14' neděle V mezidobí, B. 7.

Iriích vstupuju do déjin Iid- it

:,::^i_i'':'i:i..:."- ] : 
n"^ 

:::,lo:^ ííliLelnou sotrčástí. Avšak je
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SpoIečné
. Ještě jednou zvu farníky,
kterí mají zájem zričastnit
se svatoanenské poutě
v Městě Libavé, aby se mi
p ihlásili.

Paseka
. o 13. neděli v mezidobí
se p i mši svaté vybralo
1.330'_ Kč. PBZ!
' K 19. srpnu 2012 vyprší
pojistná smlouva č.
1675015 u Hasičské vzá_
jemné pojišťovny, a.s. od 1.
kvétna 2ot2 začala platit
nová rámcová pojistná
smlouva mezi Kooperati-
Vou a Arcidiecézí olo-
mouckou č" 772o5736oa
(dodatek č. 3).

' Pojištění je p itom hraze_
no z pravidelného ročního
odvodu do tzv. havarijního
fondu (ročně 1'0oo,- Kč).
Farnost tedy nebude mít
Žádné další v lohy a získá
lepší podmÍnky v p ípadě
pojistnych událostí.
. Príští neděli 15. července
2o12 bude p i mši svaté
p ijat mezi katechumeny
pan Štefan Kubiček, bytem
Litovel-Nová Ves. Provázej_
me jej ve sv ch modlitbách
a dobrym kresťansk m
príkladem.
. Vypověděli jsme smlouvu
o ostraze kostela s firmou
Elsi_Nero. Vysílací zaízení
si Íirma odmontovala
v pátek 6' 7'
V následujících dnech je
spouštěno nov , učinnější a
levnější zp sob ostrahy.

! stránt u z

Dlouhá Loučka
. o 13. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
1.798'- Kč. PBz!
. o 13. neděli v liturgickém
mezidobí p istoupily k 1.
sv. p íjímaní slečny Žofie
Vitešníková a Lucie Axman_
nová, obě z Dlouhé Loučky.
. K 19. srpnu 2o12 vyprší
pojistná smlouva č.
a674oa5 u Hasičské vzá-
jemné pojišťovny, a.s. od 1.
kvétna 2oL2 začala platit
nová rámcová pojistná
smlouva mezi Kooperat!
vou a Arcidiecézí olo-
mouckou č. 7720573608
(dodatek č. 3). Pojištění je
p itom hrazeno
z pravidelného ročního
odvodu do tzv. havarijního
fondu (ročně 9oo,_ Kč).
Farnost tedy nebude mít
žádné další v lohy a zÍská
lepší podmínky v p ípadě
pojistn ch událostí.
. V pondělí 2.7. nad ránem
došlo k pojistné události na
|emování věže farního kos_
tela. Událost byla ádně
nahlášena a klempí záva_
du opravil V pátek 6.7.
. Vypověděli jsme smlouvu
o ost aze kostela a tary
s firmou Elsi_Nero. Vysílací
zaíízení si firma odmonto-
vala v pátek 6. 7'

1 kalendá

Sumvald
. 13. neděli v mezidobí se
pri mši svaté Vybralo
2.2oo,- Kč. PBZ!
' V sobotu 30. června jsme
se p i poh ební mši svaté
rozloučili s naší farnicí,
paní Marií Krest}inovou'
Věčtlé odpočitlutí dej jí,
Pane! P i té p íležitosti se
vybralo 4.800'- Kč' PBz|
. od 1. května 2012 je
majetek Římskokatolícké
farnosti Šumvald pojištěn u
Kooperativy (viz rámcová
smlouva mezi Kooperati-
vou a Arcidiecézí olo_
mouckou, dodatek č. 3).
Pojištění je pritom hrazeno
z pravidelného ročního
odvodu do tzv. havarijního
Ťondu (ročně 1.100,_ Kč).
Farnost tedy nebude mít
Žádné další v lohy a získá
lepší podmínky v prípadě
pojistn ch událostí.

28. ťyden

8. července2072 _ 15. července 2012

Neděle 8.7 .: 14. neděle v rnezidobí
St eda 11' 7.': sv. Renedikta, opata, Pat1.oÍ1a llvropy; svátck
Sobota 14. ].: bl. Ilroznaty, mrrčedrlíka; n.zárn ii parnátka
Neclěle 15.7 .: I5.lreděle v rr-rezidol;í

,,I kďyž ne

všichni niluií
praydu, ienom
olrd mliže b}it

z kloďem

Írvolého šlěsÍí-"

sv' jvÍaxntilián A4' Kolbe

l)cn Liturgická osIava lís to Cas Unrysl

8.7 .
NctlěIc l4' nctlčlc v ntezidohí

Dloulrá Loučka 7:45 Z.a farnlky

Sutnvalcl 9:30 Za Matii Scidlovorr, scslru, tlvojc rodl'čc' 2 švagry,
švaurovott a za Ladislava 1 Iofrnarra

Pascka I 1:00 la r\llIlrr Vlacltovou, rnattŽcla a + Ío(li!lu

9. 7.

Pondčli

Requiem pana Stanislava
Krcstyna Sunrvald t4:00 Za vččnou sprisu pana Stanislava Krcstyna

I'tlnclělí l4 t1i,dne v mezidobí Dlouhá Loučka I 8:00
za-l_ Vojtčch'l Pind'iika. aby skrze Boží nrilosr<lcnstvi

vciel do ncbcskc l)lricnostl

t0.7.

Útcry
Uterli' 14. tydne v rneziclobi

tt. 7.

St cda

Syritck sv. Ilcnedikta, opata
patrona Ev opy Šurnvald I 8:00 7.a * a l- roclinu lliegkl'ou

12.7 -

Čtvrtcl
Ctvrtck 14. tj,dne v nrczrdobi

Dloulrá [-oučka

l :30-
l7:00

a&)rucc Nej's ělěÍ'ší s| lo'sll ollá uí d s| lastné
požehnciní

17:30 s dÍ , rilžeilcc

l8:00 Za'r Vojtčclra Pind'áka s prosbou o BoŽi požchnárlí
pro * rodirru

13.7 .

l'átclr Pamartka sv. Jind icha I)aseka l7:00 Za knrot cncc a jcjich rorlinu

14.7.

Soboía
Srrbotnr parniitka I'anrry Marie Sanatoriunr -

Í)aseka
t2.30 Za'l+'Iocliče Pilrcí'ákovy a I syna Voitěclta

15.7.

NcděIc
l5. ncrlčlc r' mczit]obí

Dloulrzi Loučka l:4J za { t ro(Iiče KarIa a Štčpáoku lIradilíkol'y, +

sourozencc, * a I'rodinu

Sulrtvalcí

l)aseka

9:30

I l:00

Za Fcrdínanda Jordu a Draltontílu Jordovott

1's lhi'a<l,'nl piyttí ,l,l A,tte< ltttttt,,ttjttt I4ll!lt '*ICJ;ttn
Kubíčko) Za tatl ky
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