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Nedčle
17. ncclčle v mczidobí

Dloulrá Loučka 7:45 za+ yladíl|rlíraŽáka

Sumvald 9;30 Za Atttru Kyselou a nranžela

Pascka I l:00 Za rodiče orságovy, 3 syny a dvo

30.7.

I)tlnrlělí

Sv. Petra Chryzologa, biskupa a
učitele církve Dloulrá Lotrčka l8:00 tla dobryi ťrnlysl

31.7.

Útcry
Sv. lgnáce z Loyoly, ktlěze

1.8.

St cda

Sv. Alfonsa zLiguori, biskupa a
učiteIe církve Suutvald 18:00

2.8.

Čtvrtck
Partrry Marie, Královny andčlťr

Dloulrá Loučka

16:30 -
17:30

adoroce Nej'sl'ětější sváto'rti oltáhí, ne,šprlty a
.svti tos ttté požehnán i

17.30
'yl avny sva Íy rtiženec

18:00 za poželrnírní pro těŽce zkoušenou ro<jínrr

3. 8.

I'átck
Vo{'ivní mše o Nejsvětějšírn srdci

Páně Paseka l7:00 Za * a 1- rodirru Kolkovotr a Krajčovotr

4. 8.

Sobota Sv. Jana Marii Vianrreye, kněze Sauatoriurn -
Paseka I2:30

7o farni.lii,
5. 8.

NcclčIc
l8. nedčle v mczitlobí

Dlouhá Loučka 7:4i't

Sunrvald

Paseka

9:30

1 1:00

Za potrtrríky od sv. Antotlíčka z Karlova

ZaEmíla Lachrrita, tnanželktr a cclotr ro<Jitrri

Dr'ahé sestr1l a braLi'i,
dnes rrás Kaťecliisrnus kato-
lické církve uvádí k čIán-
k rn 2184 - 2IBB, které se
vztahují ke t etírnu bodu
Desatera Božích pi.ikázárrí:
,,Patnatttj na d,en or\počinlztt,
že ti nl.ri' bj,t sua.ty." @x 20,B)
lVIožná je dobr'é, pro pocho-
pení smyslu tématu, si hned
na začátku .íci, že neděle,
zvláště palr ta kr'esťanská je
složena z několika oblastí.
I)rvní z nich je ono p ipome-
nutí si stvo ení světa, čas,
lrdy Brih šest dní tvo il a
sedm den odpočíval. Dru_
hou je p ipomínka drre, kdy
b1'1 svět slirze Ježíšovu oběť
a ztnrtv 'chvstání vykoupen
a znovu obnoven. T.etí ob-
IasLí je pak samotn odpoči_
rrek těla od práce a obnova
ducha.
Den Páně, jak b vá neděle
obv1lk|g zvána, si tedy za-
slouží, aby byl náiežitě sla-
ven. 'Ioto sIavení se však
net 'lrá pouze nedělí, n brž i
Z,asvěcen ch svátkri. Pojďme
si pi'ipornenout, jak tyto dny
prožít.
Hlavním prvkem siavení je
učast rra mši svaté. A to
bud' v p edvečer svátečnílro

dne (což by však rnělo byt
vyjirnkou a ne pravidlem),
nebo v den samotn '. Učast
na mši svaté by totiž rněla
bí't pro každého k esťana
zásadní, vždyť. právě z ní

čerpá sílu pro další dny
svého života. Proto tedy,
nep ítomnost na neděiní
rnši je klasifikována jako
těžk h ích, pokud tedy
k esťan nemá nějak ' závaž-
n drivod ke svému jednání
(nemoc, péče o kojence, prá-
ce v pomáhajících profesích,
apod.), či mu nebyi udělen
dispens od kněze. V neděli
se také nevykonává žádná
práce, která by měIa b t
p ekážkou bohopocty a l-a_
dosti. V rámci nedělního
klidu jsou dovoleny pouze

rraléhavé rotlinné povinnos-
ti, driležité společenské
rikoly a ona v še zmíněná
činnost pornáhajících profe_
sí. Dalšírn prvkem je odpo-
činek, kter je velmi drileži-
ty pro rodinn , kulturní a
společensk žívot' Proto
není vhodné pi'esouvat prá-
Ci, kterou salni vykonávat
nechceme, na někoho druhé-
ho. Právě sern mriželne za-
'adit i tolik ,,oblíbené" ne-
dělní nakupování. Pr-otože
každ člověk má právo na
čas, kdy bude moci tzv. na-
brat nov dech a .ádně si
odpočinout.
,,Dopl'ejte sué du.ši n.ed'ěl.i,!
Teď ol,e plo.tí: Vd,ecltn'ěte sué
neděli duši!" íká rakousky
spisovatel Rosegger. Vdech-
rrout neděli duši nernusí b t
těžké. P íkiadern nám mriže
b t milosrdn skutek, v
podobě návštěvy nernoc-
n ch, či ztišení se a naslou-
chání Bohu. Postačí b t
naladěn na nebeskou notu,
která zná mnoho zplisobri,
jak krásně a p itom naplně-
ně trávit sváteční čas. Jen
p em šlet a mít odvahu b t
Boží. Tuťo odvahu vyprošuje

P. Vlad,inth.

V p ípadě návrhri k obsahu se obracejte osobně ná P. Pa.r]a nebo pište na e-mail fadlouha]or.rcka@ado.cz.
Náklad 75 vj'tisk . Neprodejrré, idarrna!

Text neprošel jazykovou korektrtrorr.

Žalmová odpověď p.o tit"ffi
Hospodin je m i Pasty , nic nepostrádám.

www.fa rn ost.s um val d. cz



Společné
r pátex 20. července
zkontroloval pan Gottwald,
arcidiecézní organolog,
varhany našich farních
chrámr]r.
. Tento tyden jsme změnili
typ bankovních učtťr našich
farností u české spo itelny
tak, kter na základě
rámcové smlouvy
s Arcidiecézí olomouckou
sk tá spoustu v hod a
hlavně umožnuje vedení
učtu bezplatně.
' od 15h se koná pouť ve
Sta ré Vod ě, po níž
následuje tradiční procesí
ke královské studánce.
. od pondělí 23. do 26.
července 2072 doprovází
otec Pavel již tradiční
arcidiecézní pouť
ministrantťt, tentokrát se
mÍ í do Litomě ic. Z toho
d vodu jsem nucen zrušit
pravidelné mše (viz změny
v po adu bohoslužeb).

' P ipomínám, že o
památce Panny Marie,
Královny andělr] 2. srpna je
možno za obvykl ch
podmínek obdržet
plnomocné odpustky za
návštěvu kteréhokoli
f arního kostela. (Toto
privile$ium privodně udělil
papež f rantiškán m a
vztahovalo se na maličk
kostelíček v Assissi zvany
porciunkule. Što 'o jedin
majetek iádu za
Františkova života. Zde
tento světec také skonal.)

":+š
!i:.: .! .r' .4. ;)lrt
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Dlouhá Loučka
. o 15. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
934,- Kč. PBz!

Paseka
' o 15. neděli v mezidobí
se p i mši svaté vybralo
959,- Kč. PBz!

Z totality: Je pole dne, v

městské restauraci sedí nrístní

straničtí funkcioná i a pozoruji
vesnickélto sedláka v holínkách'
jak si objednává jídlo. KdyŽ mu

ho p inesou' ob adně se pok ižu-
je a pustí do jídla. "Pojd'te,
uděláme si z něj srandu.'' Tak jo.

P isednou k němu a p edseda se

ptá:
''otče, to se p ed jídlem vždycky
p ežehnáte?'' "Ano, vŽdycky."
''A tak to dělají u vás ve vesnici
všichni?" Sedlák spolkne sousto

a ekne: ''Jasně, všichni." To už
se nedá vydržet, tak naléhají:

'''lo není rnoŽné. YáŽně všiclr-
ni?"
Sedlák se zamyslí a pak íká:

''Máte pravdlt, všichni ne. Vril a

prase, ti p ijdou ke korytu a hned

žerou bez modlení.''

Šumvald
. o 15. neděli v mezidobí
se p i mši svaté vybralo 1.
1OO,- Kc. PBZI
. P i poh ební mši svaté za
zesnulého Aloisa Chlebníč_
ka se vybralo 2.500,- Kč.
PBZI

' SlavnostnÍ poutní mše
v horní kapli sv. Anny se
bude konat v sobotu 28.
července od 17:00. Všichni
ctitelé maminky Panny
Marie jsou srdečně zváni!

** Farnost čte Bibli **

3 JaIrá rána p ichází na
Tobiáše? -Tob2, 1-10

3 Co má dělat ten, lrdo
zh eší?- 1Jan2,1-6

Neděie 22. 7.: 16. ne<lěle v mezidobí. V Bed chouě: su. Betli-
cha, biskltpa a mučedníka; titu/ární slaunost

Pondělí 22.7..: sv. Brigity, elrolnice; svátek
St eda 25.7.: sv.Jakuba, apoštola; svátek
Ctvrtek 26. 7.: sv. Jáclryma a Anny, rodičri Panny lvÍarie;

památka
Pátek 27 ' 7.: sv. Gotazda a drrrlrri; památka
Neděle 29" 7.: ].7. neděle v mezidobí.

30. ťyden

22. července 2012 - 29. červen ce 2012

| | 
Modli se .. . Tvťi B h lll"r
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Ncdělc
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. I6. ncdělc l, rncziclolri

Dlouhá Loučka
'l:45 Za * synovce

Sumvald 9:30 Za Zde ka Tužičkrr, rodiče z obou stran,
sestru a bratra

Paseka I 1:0( Za fantiky

23,7.

Pnnd l

Svátck sv. I}rigity, cholnice

24.7.

Útcr
Sv. Šarbela Maklrlufa. krrěze

25.7.

St cda
Svátek sv. .Iakuba, apoštola

26.7.
Áf w r'f .l,

I)atnátka sv. Jáchyrna a Arrny, ro<tič Parrny
Marie

27.7.

I'átek Památka sv. Gorazda a drulrťr Paseka l7:0( Za a a 1'rodintr Bcrrnanovou a
Krarnelovorr

28.7.

Sobota

Sobota 16. Otdne v mezidobi Sanatorium
Paseka

12:3( Za rodírru Šeryclr

Slavnost sv. Jáchyma a AnIty, rodič
Panny i\{arie

Sumvald _ Iorní
kaple

I7:0( Za Jaroslava Blažka a rodiče

29.7.

Nedělc

'.r: -, ..

l7. ncdčlc v mezirlobí

Dloulrá Loučka 7:45 Za * VladiIrtír.a Ž.áka

Surnvald 9:30

1l:0C
- - i:1-]]:]:":":" 

nutŽela

Zarodiče orságovy,3 syrry a dvoPaseka

,,D vě ujÍe jako

bez rozumu v

EuchdrisÍii d v
Pdnnu l?lorii a
Uviďíte, co isou

zázraky, "

sv. Jan Bosco


