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V tomto tydnu slaví svátek
sv. Kvido, patron
kostelníkri, poutníkri,
zvoníkri, zeměděIcri ; vz ván
p i infekčních onemocněních
hospodá skych zví at.
Narodil se kolem roku 950 v
Brabantsku, na
izemi dnešní Belgie,
do chudé rolnické
rodiny, v níž se žilo
Písmo svaté. Rád
navštěvoval chrám k
pokorné adoraci p ed
Pánem. Ve 14ti letech
p i delším setrvání v
chrámu v Laekenu ho p ed
oltá em Panny Marie
pozoroval místní f.ará a
nabídl mu pak službu
kostelníka. Kvido měl
p ekvapivé duchovní
znalosti, zbožnost a velkou
lásku k nové službě. S
horlivou pečlivostí a rictou
vykonával všechnu

''Chtěl 
bych ně^iaké-

ho slavného herce nebo zpěvákq"

prozrazuje mamince Pepíček.

,,Moje Žákovská by pak nebyla

plná poznárnek, dťrtek a pětek, ale

byla by plná autogram !''

,,Musíte si zvyktlt na větší Samo-

Statnost pr'i učení, '' oznamuie

dětenl učitelka. ,,Jste už ve t etí

t ídě a vaši rodiče brzo na probí-

ran'ou látku nebudou stačit.... "

služebnou činnost pro větší
čest Boží. obzvlášť rád
ministroval a zdobil oltá
Panny Marie. Kostel pro něj
nebyl pracovním místem,
ale místem bohoslužby a
sdílení se s Bohem. Ze mzďy
za kostelnickou službu si
pro životní pot eby nechával

podstatně větší díl
využil na dary pro
chudé. Po čase v
něm vzrostla touha
konat pouť do Říma
a do Jeruzaléma. od
pana fará e dostal

rozloučil se s farníky. Po
velkém putování uctil
všechna svatá místa, po
jejichž návštěvě toužiI.
Zem eI 12. zá í 1012
v Anderlechtu. Byvá
zobrazován jako poutník
nebo v selském oblečení, u
sebe má osla.

(M+ 7'l))
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,,Mami, JeŽíšek to měl odmala

těŽké!" ??? ,, Sotva se narodil,

uŽ bylv jeslích.''"

P ijde policajt v syn donni a

íká otci: ,,Tati, ve škole nli

íkali, abych šel na zvláštní

Školu." otec na to: ,,No, synu,

když na to n š'..''

se Žák u tabule: ,,VŽdyť

ten trojrihelník ABCD
ysoval správ_

ffi.,*,#g*;,,,
3. 9 . Jižní Korea. P edstavi_
telé katolické církve v Jížni
Koreji uvítaii rozhodnutí
nejvyššího souďu, kter; potvr-
dil platnost zákonaproti vyko_
návání potratri. od roku 1953
platí v Koreji článek zákona,
podle kterého je ,,právo na
život nejzákladnějším Ze
všech Jidsk ch práv".
4. 9. Ir Iz. Chaldejsk arcibis-
k,rp Kirkťrku, Mons. Louis
Sako, vysvětil soukromou
k esťanskou školu, nesoucí
titul ,,Myriamana" tedy
Panny Marie, Naší Paní. Škol_
ní budova stojí v blízkosti
kirkrické katedrály. Kromě
šesti t íd zák]adní školy je do
ní umístěna mate ská školka
a jesle. Jak uveďla agentura
Asia Neu.rs, patnáctičlenn
učiteIsk sbor se bude věnovat
zhruba stovce zapsan ch žákri
- chlapcri a dívek muslimské-
ho i k esťanského vyznání.
6. 9. Libanon. Papežská
nadace l{irche in Not finančně
podpo ila vydání l(atechismu
katolické církve pro mládež v
arabštině. Prvních padesát
tisíc v tískri arabského You-
Catu pi'edá Svat otec blízko_
v chodním mlad m p i své
nadcházející cestě do Libano-
nu. Benedikt XVI. se setká s
mláďeží L . záÍí odpoleďne v
Bkerké poblíž Bejrťrtu. očeká-
vá se ričast minimálně pade_
sáti tisíc mlaď ch lidí z celého
regionu. Jedná Se o první
katechismus, kter' se obrací k
mlad m lidem na Blízkém
v1 chodě.

U.H)

** Farnost čte Bibli **

3 Kolik let od vyjití začal
král stavět chrám a ktery
král to byl? - llftdl6, 1 - 10

3 Kdo se zakousl Pavlovi
do ruky? - Sk 28, 1 - G

umvald a Paseka.
fadlouhaloucka@ado. cz.

Sestry a brat i,
tradice k esťanského sociál_
ního myšIení odedávn a roz-
lišovala bídu (člověk nemá
to, co nutně pot ebuje), chu-
dobu (člověk má jen to, co
vskutku ke svému životu
pot ebuje a nic navíc) a
bohatství (čIověk má víc,
než pot ebuje).
Bída je zlo, které má byt
p ekonáváno či alespori
mírněno všemi rozumnymi a
spravedliv mi prost edky.
Bohatství rizikov'm sta_
vem' kterj' mriže vést
k zatvrdnutí srdce.
Chudoba je tradičně chápá-
na jako ideáIní stav pro
člověka, kter se chce věno-
vat ,,duchovnímu životu":
nemusí se rozptylovat p e-
mírou starostí, ani zápasem
o holé p ežití, ani odpověd-
ností za správu majetku.
oproti člověku chudému je
bohatj' člověk vystaven
mnohem většímu rizíku, že
propadne lakomství, p še,
nenasytnosti i ostatním
ne estem vedoucím ke h 'í-
chu. Zristat ,,chudj' du-
chem", to znamená zachovat
si ,,ducha chudoby", není
snadné_

Jako bohatství samo o sobě
není zlem, tak zase chudoba
není ještě morálním dob-
rem. Reč o chudobě se zde
net ká stavu peněženky,
nybrŽ stavu srdce a mysli,
stavu ducha.
Bohatíl člověk
rnriže b 't chudl
v duchu a nao-
pak člověk chu-
d nemusí b t
vždy chud
v duchu, když
záviďí ostatním
a je nespokojen.
Chud' v duchu
je spokojenj'
s bím co má, n
raduje se
t z cizích věci,
z cizí krásy, užívá věcí
k prospěchu svému
i druh 'ch lidí.. Touha po
opravdovém štěstí osvobozu_
je čIověka od nezÍízeného
Ipění na statcích tohoto
světa, aby dosáhla svého
naplnění v pat ení na Boha
a v Boži blaženosti, kde jak
nám p ipomíná sv. Pavel je
náš prav' domov. Řita to i
sv. Ileho : ,,P-íslib, že bude-
nLe uidět Boll'ct,, pi''esalruje
jakékoliu štěstí. v Písnlu

'uidět' je tolilz co ulastnit.
I(do uidí Boh,a, dos lt'l ušeln
dobra, no, které je nt'ožno
pontyslet". My ki'esťané,
bychom měli když hovo íme
o majetku hmotn ch stat-

cích, vždy sm š_

let v myšlenkách
sv. apoštola Pav_
la a sv. Ileho e. I
sárn Ježíš Ve

,,dvou největších
p ik ttzáních"
nám v tom prv-
ním p 'iporníná,
že ,,Boha je t eba
milovat nade
vše."
Dnešní doba se
stále bojí o bu-
doucnost. Jak to

bude? Budu rnít dostatek?
Duch evangelijní chudoby
nás učí odpoutanosti od
bohatství a odevzdanost do
Boží proz etelnosti nás zba-
vuje obav ze zítŤka. Žít ti^-
to zprisobem je b 't svobod-
ny. Stačí začit ce]r,m srdcem
hledat toho, kdo dokáže
napinit naši duchovní
prázdnotu a kdo naši chudo_
bu dokáže prorněnit
v bohatství.

P. I4adíntír
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Vydáno pro vnit ní pot ebu ímskokatolick 'ch farností Dlouhá Loučka,
V p ípadě návrhri k obsahu se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e_mail

Náklad 75 v 'tiskji. Neprodejné, zdarma!
Text neprošel j azykovorr korektrrrorr-

ŽaLrnová odpověď pro liturgii dnešní neděie:

Duše ffiá, chval Hospodina.

www.farnost.s umv ald.cz

mít za učitele



31 . tYden

9. záYí 2012 _ 16. záÍí 2012Společné
' Na pátek p ipadá svátek
Pov šení sv. K íže, jemuŽ je
zasvěcena mj. i lesní kaple
v paseckém sanatoriu!
. V pátek si p ipomeneme
21- let od rimrtí
olomouckého arcibiskupa
a moravského metropolity
ThDr. Františka Va áka'
. Římskokatolická farnost
Jívová zve o slavnosti
Panny Marie Bolestné na
pouť do svého skvostného
barokního chrámu: 9:15 _

modlitba rrjžence ve farním
kostele; 1o:o0 - slavnostní
poutní mše svatá /hlavní
celebrant P. Petr Bulvas,
biskupsk delegát pro
pastoraci/; 11:00
mariánská pobožnost'

Dlouhá Loučka
. o 22. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
949,- Kč.PBz|
r pondělí jsem nucen
kvrjIi z osobních dťrvodťr
p esunout večerní mši sva_

tou na brzkou ranní hodinu
- na 6:30!
. V pátek o svátku Pornšení
sv. k íže jsou farníci zváni
na slavnost k tu malé Do_

rotky Hrabalové z Dubicka
od 15h!

Šumvald
, o 2!. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo t.7oo,- Kč. PBz!
. o 22. neděli v liturElickém

mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1.450,- Kč. PBz!

' Do naší obce prijíŽdějí u
príležitosti 45. v ročí od

mrtí P. Romualda Filipa
jeho někdejší f arníci
z Metylovic a Palkovic.

Paseka
. o 22' neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1.066,-
Kč. PBz!
. Dnes slavÍme
patronku naše-
ho farního koste-
la sv. Kunhutu a
současně děku_
jeme za rodu.

bJeděie 1.9' 23. neděle v mezidobí
St ecla 12.9.:Jména Panny NÍarie; nezávazná památka

Čtr't"k 1'3.9.: sv. Jana Zlatoristého, biskupa a učitele cítk-
ve; památka

Pátek 14.9.: Pow.fšení sv. I( íže; svátek

Sobota 15. 9.: Panny Marie Bolestné; památka
Neděle 16.9.:24. neděle v mezidobí

,,!en se Yytrvdle

moďli a

neslevui, osÍatní

nech na Bohu."

bl. Honorát
Kožminski

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

9.9.
Nedělc

23. neděle v liturgickém
mczidobí

Dlouhá
Loučka

7.45 Zafamíky

Šumvald 9.30
Za P. Rornualda Filipa, Anežku, sourozence' rodiče a * a *

famíky z Palkovic

Slavnost sv. Kunhuty, titulární
patronky farního chrámu Paseka

I l:00 na poděkování za ťlrodu

10.9.

Pondělí
Pondělí 23.tydne v mezidobí Dlouhá

Loučka
6:30 !

11.9.

Úter
Útery 23. t dne v mezidobi

72.9.

St eda
Jrnéna Panny Marie Šumvald l8:00 Za ++ rodiče a * rodinu

13.9.

Čtvrtek

Památka sv. Jana Zlatoťrstého,

biskupa a učitele církve
Dlouhá
Loučka

16:30

17:30

a d o ra c e N ej s v ě t ěj š í sl, to.s t i o l t á n í, n e šp o ry, sl, t o s h é
požehnání

17:30 svalv ruzenec

18:00 Za * a * rodinu Berkovou, Gonglíkovou

t4.9.

Pátck
Svátek Pov''šení svatého K iže

Dlouhá
Loučka !

l5:00
I

svaÍy k esl Doroty Hrabalol,é z Dubicka

Paseka I 7:00
Za syrrovce, nete e ajejich rodiny s prosbou o dar k tu a

pravé víry

15.9.

Sobota
Památka Panny Marie Bolestné

Paseka -

sanatorium
12.30

16.9.

Nedělc

24. neděle v liturgickÓm
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7'.45 Za farniky

Šumvald 9:30 Za Miroslava Axmanna a rodiče z obou stran

Paseka I 1:00 Za nanŽela, za * a * rodinu

l Stránka 2 t Stránka 3


