
clružinu. Iielro1í jirrr byla prácc,
noční bdění, rnodlitba a p st. V'letrto tyderr slaví svátek sv. roce 1454 vznikl prvrrí klášter v

I.rantišck z I'a<ll7,, patrol1 Cosenze. P vorln í rtázev
poustevník , vzyvátl na ochranu ''pottstcvníci sv. Frarrtiška Z
p ed morem a p i manželské Assisi'' Se zrněnil na ád
neplodnosti. Narodil se v l)aole tt ''neJlnerršíclr brat í'', mtnirnťt nebo
Neapole v .jiŽní ltálií. Dloulro téŽ paulánri František choclil y
bczdětní rocliče si .1e.j vyprosili rra žíněnérn o<jěvu a stále bos, málo
p írnluvu sv. Irantiška z Assisi a spal, p itom lclral .jen na zetní
dali nru jcho.jrlérro Dle p íslibu z nebo na prkně. Korral také misijni

$$ffiffidilione

doby, kdy lnu |lo w,;; iť::11!}T'M cesty, na nichŽ zakládal

Iilff";rl"i,, 'i,'""i'i; ff [li,:iil';,""1"ii""'u,;"ili,1

$g;"##Í'igšuett "

25. 3. Pa íž. Centrum francoltz-
ského hlavního města opět
zaplniiy statisíce lidí, aby de-
rnorrstrovaly protr právní redefl-
nici mar-rželství, která je hlav-
nírn volebním p ísIibern prezi-
derrta F. HollaIrda. Horní korno-
ra francouzského parlarnenttr
btrde o ,,rnanželství pro všechny"
jednat od 4. dubna.
26. 3. Washíngtott. Hlavnírn
rněstern USA prošel "Pochod za
tnanželství'', inspirovany již
tradičním kaŽdoror]rrírn
"Pochodem za život''. Souvisí s
nadclrázejícím zasedánírn Nej-
ryššího sotrdu USA, které budc
rozhodovat o stavnosti federál-
nílro zákona <l manželství.
26. 3. Řítn. Řírnsk dopravní

' podnik vydal jízdenky s Íbtkori
papeže lrranťiška' Prohlásil, že
tak clrce vzdát pocttr papežr,
kter vždy vyuŽíval služeb hro_
madné dopravy. Jízdenky Ize
zakor.rpit u běžn ,cli prodejcťr
p edevším v centru liíma.
28. 3. Rínl. Svat ' otec zahájil
Velikonoční triduum v ímské
věznici pro tnladistvé Casal del
Marmo. NlIši svatou na parnátkrr
Veče e Páně slavil společrrě s
odsotrzcnj'tnr a dobrovo1níky z
katolicliycir }rnr'rtí, ]ite í za nirni
doclrázejí. Na v slovrré p ání
Svat ho otce bolroslrržba probí_
hala ve vclk jednoduchosti a
nebyla p enášena televizí. K
ob adu nrytí nolrou bylo r,ybrárro
dvanáct mladistvych obyvatel
věznice r znyclr vyznání, národ-
ností i pohlaví' Po euciraristir
nás]edovalo setkání v tělocvičně
nápravného zaÍízení' které]ro se
ťrčastnilo asi 1l")0 lidí. Mladí
vězni papežr věnovali d evěn
k íž a klekátko z vlastrrí dílny a
bak psan pozdrav (LH)

** Farrrost čte Bibli **

Jaky zázrak udělal Elíša
v ŠÍrnememu? 2l{rril4.8 -

,7/

Z č.eho měli velekněží a
farizeové strach? 

^,Ít 
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San Maroco. 'l-arn pomáhal
r, kr-rclryIri a vykorrával
clalší r rzné práce. Asi po
rocc byl s rodiči tta 1lotrli v
Ilítnč, r, Assisi, SpoIctě a
Monte Cassinč. l)o Ilávratu
se rozhodl pro asketioky

lctcclr dán do!,,
íiarltiškánsk lro kláštera v ii

p íkladerrr svérnu okolí
Těšil zarmouccné, trčil
nevědom 

' 
racl il clrybLr; ícírn

a h íšníky p iváděl na ccstu
pokání. I(láštery Frarrtišeka
z Pao|y se brzy ší ily po
lrrancii i ve Spanělsku a na
p elonlu stoIetí byly
I)aulánskc kláštcry uŽ i v

otcc děkan navštíví po Veli-
konocíclr, jako uŽ poněkoliká-
té, svého léka e a stěŽuje si na
ncustálé bolesti hlavy' ..I)ane
clěkane, n1ožná, Žc jítc pI'íliš
mnoho a p íliš clobt'e?" ,,Alc
ne, cloclržoval jsenr prist, tcd'
márrr dokorroe .ieště clietu.",,A
licjste silny ku ák?" ,.Naopak.
Za ce|y život jseni ncvykou il
jeclinou cigaretu." ,.A co pi-
večko?" ,'Nepijí." ,-A co spá-
nek - riechodíte p íliš pozdě
spiit?",.Ani to ne. M j derrrrí
rcŽirrr.ie p'esrrě uťčen. ,.I)ak už
je nroŽné jcdiné vysvětletrí,"
vyhrkrre otráveně léka': 

'''flirčí vás SVatoZá ...'' 0' I.N)

Život por"rstevníka. Zprvu Čccháclr u Krunrlova v Kuglva1tu
poustcvrričil blízko roclištč \/c a další pak u Nové Byst ice. Po
skal1rolr pod l)aolou a pak, aby p ípravě I]a Svou smrt, ktcrou si
ncbyl rušen návštěvarrri, v l.'rantišek p cdpověděl, zcrn cl na
roklinatcrn lno skcrn b clru, kcle sí Vclky pátek, položcrr na lcžicí
vyhloLrbil .1eskyni. Asr po Šcsti d evo k íŽc' zazpčvttpašrjía slov
letech asketiokélro živoLa, p l ''Dokonáno jest'', B 'vá
ričtrrŽ se bičoval, jedl bylrny a z'obrazovlttl v ác]ovÓrn hábitu
věnoval Se roz-jímání, vytvo il s kapucí a Ilápisern Charitas.
kolcm sebc poustcvnickor.r (M+TI,)

$H$x$iffi $jé'ffi é' :š,u,,1, 1 
l

Paní Nováková dlotrho tor'rŽila
po koŽiclru. KdyŽ se jí manŽcl
zepta|, co by chtěla k narozeni-
tt/ttn, bcz váhi|rrrí oclpověděla:
''Norka, ntiláčku.'' ''Není pro-
blétn''' ekl rr-ranžcl, ''to ti ale
povíclánr, klcc si bucle š čistit
sAlna!"

Manželsk rozllovor po jcu.nínt
svátečtlím obědě rut proslttněné
l)ercnnclě: ,,Sedí Se ti tam dob e,

ntiláč]ctt?",,Áno.",,A pohocll'
ně?" ,,An.o." ,,Netdhne n(l Í.e-

be'?" ,,lÝe." ,,Tbk si pojtl' secl-
t1olll Sel1\ a jťt si sednu n0 tvé
tn íSto ... "

Vydáno pro vniť rrí pot ebu írnskokatolick c}r farností DIouhá Louč]<a, Šu'o'"ld a Pn*ku
V p ípadě návrhťr k obsalru se obracejte osobrrě na P. Pavla rrebo pište na e-mail fad]ouhaloucka@ad'o.cz

Nákiad 75 vytisk ' Neprodejné, zdarrna!
'lext lrcprošel j azykovott kolektrrr-or'r.

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděie:

W FARh{I LTSTY
Zmrtvychvstání Páně, 3 L. b ezna

Ročník 2oI3, číslo 13

Aleluja! Pán vstal z hrobu!

že Brih nárn projevil nesrnírnou lásku
a skrze kÍiž a znuttvychvstání svého Syna

nám otev el brány ráje
p eje a vyprošuje

P. Pauel (a p ídduá. se i P. Vladímír.)

Velikonoční radost, která prarTrení z vědorní toho,

Toto je den, kteqÍ p ipravil Pán, jásejme a radujme se z něho.



Společné
. Srdečně děkují všem,
kdo se letos zapojili do
p íprav svátkrj' Těm, kdo se
nep idružili, vyprošujeme
více chuti a odhodlánív
roce p íštím.
. Hasičské p ístroje
v našich farních kostelech
a na farách prošly revizí.. Pasty sk list Mons. Jana
Graubnera, arcibiskupa
olomouckého a metropolity
moravského, ktery se čte
dnešního dne pri
bohoslužbách, je
k nahlédnutí i na našich
webov ch stránkách
(www.fa rnost.su mvald.cz).. Dnešní neděle máte
poslední možnost odevzdat
pokladničky s postní
almužnou.
. o této neděli si mrjžete
naposledy vyzvednout
cenově zv ,hodněné
Kancionály.
r noci z neděle 31.
b ezna na pondětí 1. dubnapechází st edoevropsk
čas na letní (neodborně
ečeno o jednu hodinu
méně spánku). Věnujte
proto laskavě pozornost
změnám v po adu
bohoslužeb'
. Vpoledne bude udílet
Svaty otec František
požehnání městu a světu,
k němuž se mrjžete pripojit
prost ednictvím televize
nebo rozhlasu.
. Ve st edu 3. dubna
navštíví otec Pavel naše
nemocné se svat mi
svátostmi.

E Stránka 2

Dlouhá Loučka
. o Květné nedělise vybra-
lo pri mši svaté celkem
971-,- Kč. PBZ!
. Dnes odpoledne ve 14h ipríští neděli Ve stejnou
hodinu se koná ve farním
kostele svátostné požehná-
ní.
. o oondělí velikonočním je
státní svátek, proto p ede
mší ve večerních hodinách
up ednostníme hodinu
ranní (8h). Úmyst mše sva_
té na velikonoční pondělí
nenídosud zadán.
. Ve čtvrtek bude na obci
vyhodnoceno vyběrové
ízení na opravu obvodo-

v ch zídek okolo farního
kostela a fary.
. V sobotu 6. dubna 2Ot3
se koná od 16h duchovní
obnova pro naše bi movan-
ce na fa e v Dlouhé Loučce.. Na nedělí 7. dubna 2ot3
p ipadá vyroční den biskup_
ského svěcení Mons. Jana
Graubnera a Mons. Josefa
Hrdličky (199o).

, Nekrolog:
o bl. Jan pavel U. _ 2.

dubna uplyne g let
od jeho blažené
smrti

o kard. Štěpán
Trochta _ 6.
dubna uplyne
39 tet od jeho
skonu

Paseka
. o Květné nedělíse vybra-
lo pri mši svaté celkem
L.579,- Kč. PBz!
. Poh eb paní Broníslavy
Beranové, roz. Kučínské se
konal o Zeleném čtvrtku od
14h. Requiem za naši sest_
ru Bronislavu bude slaveno
s ohledem na Svaté t íden-
nt' v němž je zakázáno
sloužít poh ební mší, aŽv utery 2. dubna 2Ot3
v 77h.
. o pátku velikonočním 5.
dubna 2013 se koná pd
15:50 v sakristii farního
kostela sv. Kunhuty
v Pasece povinná informa_
tivní schrjzka pro rodiče
dě!í, které mají letos p i_

stoupit k prvnímu svatému
prUímání. S sebou si rodiče
p inesou doklad o k tu
jejich dítěte (nebo alespo
nějakou indicii).
. Pátek velikonoční je letos
také prvním pátkem
v měsíci, proto se bude
zpovídat jako obvykle od
16:50' Mešní formulá o
Nejsvětějším Srdci Páně
(včetně tématické písně)
nelze použít s ohtedem na

p ednost
velikonoč-
ního oktá-
vu.

' 3.: Zrntnyclrvstání Páně; slavnost. Nočvtí boho-
iluibou 7ača/ oktáu, ktery trv,i B ctní.

4.: 2. neděle velikonoční. Ir{edě/e Boryho rzilosrclen-
stuí.

14. tyden
31. b ezna 2AÍ3 - 7. dubna Z0I3

Den Liturgická oslar'a Místo Cas Umysl (pozndntka)

31.3.
Ncděle Neděle zmrtvychvstání

Dloulrá Loučka 7.45 Za Í'arníky

Surnvald 8:45 ZaBoženu l)eterovou, rnarrŽela, synzt a
dvoje ro<jiče

Paseka I 1:00 Za + Yěru Korotwitsclrkovou a rlvo

DIouhá Loučka l4:00 svtitostné požehnriní
1.4.

t'onděIi
I'onrlčlí vclikonočlrí

Dloulrá Loučka 8:00 !

2.4.

Útery
Ute r velikonoční

Pascka !
l8:00 !

l(equicnr za parrí Broltislavu
l}crartovou, roz. Kučínskou z Dolní

Sukolonti
3.4.

St'cda
St cda vclikonoční

Sumvald l7:00 Zapožehnáni pro syna Zdenka rra jeho
cestě

4. 4.

Čtvrtcl
Čtvrtck vclikolroční

Dloulrá Loučka

l6:30 -
l7:30 !

Ádot'ac e N ej svět ěj Š í svci tosti ol tťt tn í,

ttešpoty, s])ťl Íos t,1é pože hná n i

l7:30 ! svaty r ženec slal,ny
l8:00 ! adorace v GeÍsemanech

5. 4.

Pátek
P:itck velikonoční

Paseka l7:00 Za * roclinu a všechny ++ p íbrrzné

6.4.

Sobota
Sobota vclik<rnoční

Paseka -
sanatorium l2:30

IIorní Sukolorn 15:00
kt'est VojÍěcha Vodseš tka' z l.Iot.ttt

Sukoloni

7.4.

Neděle

2. ncrlčlc velikon<lčnÍ ncboli o
nilosrdcnství Páně

Dloulrá Loučka 7:45 Za+ olcg

Surnvald 9:30 ZaFrant. Wiedennanna, manŽelku a zeti

Paseka I l:00 Za ťarniky

Dltluhá Loučka l4:00 svrítosttté požehndní

Neděle

,,A hle, itÍ jsem s vtími po všecky ďny až ďo skon ní lohoÍo věka:Neclěle 7.


