
5. íjna s]aví svátek sv.
Flora. palrrrnka opuŠténych.
konvcrtt{u. obělí zrad;':
v'zyvána pi.i olrrožení bou.kou.
Narodila se kolem ťoku 1300
v Maur's ve Francii. 1\{ě1a t i
bratry a šest sester, z nichž si
ti'i zvolili eholní povolárrí.
Flora ve čtrnácti letech odešla
ďo kláštera 2. ádu sv. Jana
Jeruzal msk ho, a to i pi.esto,
že ji rodiče chtěli provdat. V
kláštei'e, zejmérra zpočátku,
prožívala mnoho těžkostí.
Jsou p ipomínány její
deprese, od někter ch sester
se jí dostávalo posměšk a

točr1a na ni pokušení' Ďábel
k nírn vyrržil i L}ožího slclvir
vyi'čcného v ráji: ''Plr;ďte a
množte se.'' SnaŽil se bojovat
proti Její čistotě a
zneklidiiovat ji. Proto začala
velmi časťo c]rodit ke zpověrli
a denně se posilovala ,ičastí

Pan fará domlouval rlinistranto-
vi, kter mu se vťrbec rrcchtělo
učit. ,'Víš, Žc svat]i Vojtčclr byl uŽ
ve vc tv trt věku v Magrleburku a
pIIně tanr studoval?" ,,A vítc vy,
Že ve vašem včku uŽ byl svat1Í
Vt1tčch biskupcrn?'"

Paní latechetka vylrt|ví děten.L o
Sl oi1ení světa: ,, B h stvo il
vŠecltna zví á.tka a palr Adana tt
I]vu .'. Ti se pak odívali fíkov1,nt
listítll'" Ze zadní lavice se p"ihttisí
lv(atysek: ',7-o byclt rt1d vědět, čím

na rnši svaté. Volba :právě této i.e}role i

zavazovala zejména k ;péči o chu<lé a)',
nemocné ve špitále i'
p ipojeném ke
klášteru. Flora se Zde
snažila podávat svědectví
I(ristovy lásky skutečně
věrn m životním p íkIadem.
B1'la obda enu mimoiádnymi
dary levitace, stigmaty a
prorokování. P i jedné extázi
o svátku všech sva!('ch,
p estala na t i t dny požívat
tělesnou stravu. Za nreditace
k Duchu Sv. se povznesla nad
zem i tělesně a z'istala nad ní
v pi'ítomnosti svědkri. Byll'
vidět i probodené ruce. Ujejího hrobu docházelo k
zázrak m na její piímluvu a
ridajně za necel ch 13 let'
11.6. došlo k vyzdvižení jejíclr
ostatk . G.p)

26. 9. Vatil+dn. Pro vati-
kánsk rozhlas zho<inotil
německou apoštolskou cestu
rnluvčí Sv. stolce, o. Lorn'
batďi: ,,Jecln'olo se o tlelnt,í
jednotn'ou, ceslu,, co se t če
jejílto pojel,í, proslouťt. u. sott-
st edělrcst.i Suo,télrc o\ce rt,a

ntuLlo "Iklp je lluh, turtr ja
budottcnost."

27, 9. Moshuo. Patriarcha
Moskvy a celé Ilusi Xiril
vyjád il ,, ctu a bratrslré
sympatie" papeži Benediktu
XVI. Sta1o se tak včela pl.i
setkání s lrardinálern Joze-
fem 'fotnlrem' kťerí' navšti_
vil hlavu ruslré pravoslavné
církve v Moslrvě. I(ardirrál
zde v nedě1i ve fulrkci pir-
pežského legáta p edseclal
oslavám 100. v ročí posvěce_
ní tarrrější katolické ka_
teclrály Neposkvrrrěn lro
Početí P. Marie.
28. 9. VatílLán'' Yíce rtež
stovka českjlch poutníkLi ztl
Zlíns]<a a Chruclilnska, zá-
stupci českého dip1orrratic-
]<ého sboru i krajané se rltles
ráno sešii p i svatovác1av_
sk pouti ve Svatopetrsk
bazilice. Bohoslužbě pi:eclse_
tlal kard. Mibslav Vlk.
29. 9. čína. Běhenr 30 let,
kdy byla zavedena tzv. ytdi-
tika jednoho dítěte' bylo v
Cíně usmrceno ,,t00 miliorl
nenarozen 'ch dětí. Sdětil to
p ed nedávnem Gao Qirrlrg,
b val rninistr zdravrltníctví
Cínsk 1idov republilry.
29. 9. Castel Gan.tlolfo.
Benedikt XVI. pi'ijal clncs
na audienci pravoslan ho
metťopolitu llilariona' p ecl_
scdu vnějších vztahr.i mos-
kr'vskoho patriarchá1u. 1ls7

Lidské ctnosti
Sestry a brat i,

dnešní Zastavení v našem
putování Katechismem
nás p ivádí k zamyšlení
nad lidsk 'mi ctnostmi. V
I(ateclrismu Lrlto térna
najcleme ve č1áncích 1804 _

181 1.

Zá|<]aďni c:tázka tolrotcl
t;ématu zni'. Co je to ctnost?
Pokud',scticneme" články
I(atcc1risniu, mťržerne i.íci,
že ctnost je sklon k ďobru.
Jc l,r tcdy (.usi povncho -trvaIého, a1e p edevším
dobr 1ro v nás. Poclobně
irovoi'í i sv. Řeho z Nyssy:
'.Ctnostny Živol spoČívá v
tonr, že se stáváme poďob_
nÍrmi Bohu." Záklaďn,
někdy oZnačovány také
jako kardinální ctnosti,
jsou celkem čty i: rnoud-
rost, spravedlnost, sťateč-
nost a mírnost.
MourJrost nud d.uě oči; jed-
tto, ltteré hleclí kup edu no,
to, co je zapot ebí uyl.onat'
o rlrulté, které h,Iedí na-
zp telr na to, co bylo uyl<,o-

náilo. (sv. Ignác z Loyoly)
Z]<rátka, člověk obda en '
moudrostí umí rozeznávat

vše podstatn od nepod-
sl atnriho. stanovuje sl
správné cíle a snaží se
Volit co nejlepší prost edky
jejiclr dosažení. Moudrost
(rozvážnost), ídí všeclrny
oStlrtní ctnosti. Ten, kter1f
chce ž|t dobr;ím životem,
by mť'l včdět, r.rr jc d,'br.ť' a
podle toho jednat, proťože

teprve moudry člrlvěk clo_

kilže využít a up1atnít
ctnosti následující.
Sprauedlnost usiiuje o to,
aby se každému Božímu
dítěti dostalo tr;1ro, co nru
náteží. Člověk spravedlivy
clbá a snaží se o to, aby
respektoval práva osťat-
ních a nebá1 se jim dávat
to' co jim náleží. V nepo_
s1ední adě, však rnusírne
byt spravedliví vriči Bohu,
cltf m žcmc nczvaL
zbožností a neustále mu

Žalmová odpověď na dnešní neděli:

D m lzrael vje uinicíPtíně".

prokazovat lásku i rictu
statečnostjako t etí hd;ká
ctnost nírm ukazuje, co to
znamená byt statečn -'
Díky ní dokíržcme p eko-
nlrvat nejen p ek1ržky
nrravního života, ale tak
p emáháme strach a doká-
žeme čelit rtizn m zkouš_
kám a pronásIedoválrínr.
Pi'íklzrdem nám mohou b 't
rnučedníci, jenž ncváhali
obětovat pro správnou věc,
správn p esvědčerrí do-
konce i své životy.
Poslední, ir1c nem ně dťr1e_

žitá je n rrtost. Nerlej se
s!rltnortt su1,nt i !ou.lt.a ni a
drž na uzdě sué cl'toutlzjt.
(Sir 1B'30) Mírnost; st íd-
most snižuje p itažlivosti
rriznj'ch vášní :r ťužeb,
]<tcré tak dokážeme udržet
v nrezíclr počestností.
Ríká se, že ctnost je jakcl
parf nr. Navoněn1l člověk
ho necítí' ale všichni ko_
lem něj *rno. Usilujme tedy
o 1,o, aby ten náš Život byl
provoněny ctnostrni, a tak
sc za námi každí' otáčel.

s pontocí J|/
I'. \4rl'clíntír

** Farrrost čte Bibli **

3 Jak dopadl rla srnrt nemocny Chizkijáš? -2l{rti.L20, 1-
7

3 l{teré lidi Pavel jmenuje, že ztroskotali ve ví e? - 1
T'int 1, 18 - 20

.í. 
"ffiž,i

se teda živili šatní ntoli? "

Babička se ptala nrinistranta, kdyŽ
viděla,-že se v kostcle clrystá po-
h eb, kdo zem el. ,,1'en v té rakvi,..
oclpovčdčl tázan1i'

Jeden chlapec pro}.tlásil: ',Za sednt
Jttí lo buJe už tyden' co plltitn svoje
p edsevzetí.

I{ozurnbrada:',Maniínka íká slovo
Ánten.na konci modlitby a tatínek
na korlci slova Staropranen.'"

V p ípadě návrlrri k obsahrt se obracejte osobně na P' Pavlaa nebo pište na e"lnail fadklulraloucka(Dado'cz.
Náklad 70 v 'tisk . Neprodejné, z<larma!

Text neplošel jazykovorr korektrrrou.
wrvw. fanros t. s umvald. cz



Společné
. Ve st edu navštívím
naše nemocné bratry a

sestry.

ŘÍ.lnN - mĚsÍc sva-
TÉHo nŮŽBxcn

Nezapomínejme na tuto
vzácnou modIitbu!

Dlouhá Loučka
. o 26. neděli
v liturgiclrém mezidobí
se p i nedělní mši svaté
vybralo 972,'I<č.PBZ\
. o slavnosti sv. Václava
se p i vybralo 4B0,- Kč.
PBZ\
' Zahájeli v trky
v místní ZŠ proběhlo
v pondělí' P ihlášeny
jsorr t i děti z první t ídy,
jedna žačka ze tÍeťt a tŤt
z šesté t ídy.

Paseka
' o 26. neděli
v litrrrgickém mezidobí
se p i rnši vybralo 9B3,'
Kč. PBZI
. o slavnosti sv. Václava
se p i mši vybralo 270,-
Kč.PBZ|.
. V'uka náboženství brr-

de zahájena tuto st edu-

šumvatd
' o 26. neděli
v liturgickém mezirlobí
se vybralo p i mši 1.300'-
Kč. PBZ!
. o slavnosti sv. Václava
se pi'i mši vybralo
V pátek byla zalrájena
vj,uka náboženství na ZŠ
Š,.rmvald. P ihtášeno je B

dětí orl 1' do 5' t írty.
. V páte}r zavitala ďo

Šumvaldu redaktorka
Rádia olomouc, aby se-
sbírala zvukov' materiái
pro po ad Dobru clen ze
Šumvaldu. Prošla si mi-
mojiné hroby našich kně-
ži, památník padl 'ch

v první světové války,
koste], věŽ a nahlédla i
do první hodiny nábožen-
ství.

40. t den

2. - 9. íjna 201l

NŘ-ffi ffif',#ffiIíjt$lud.ií",ffi t;:;
Neděle 2. 1'0..: 27 . neděle v mezidobí
Útery 4. 10.: sv. Františka z Assisi; památka
Pátek 7' 10.: Panny Made R žerrcové; památka

Neclěle 9. 10.: 28. neděle v meziclobí

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

2.10.
Nedělc

27- ncrlělc v mczitlobí

Dlouhá Loučka 745 Za ťarniky

Šrrrnvald
9:30 Za rodinu IJrunetríkovou a Kottttrort

Paseka li:00 za2 ++ rcdiče, p íbuz'né a dvo

3.10.

l'onděl

Votivní rnše z parnátky
Panny Marie Rťržencové Dlouhá Loučka

t7.30 rťtžen ctll, Pobožlltls l

18 00

4. 10.

Úte r
Parrrátka sv' Františka

z Assissi

5.10.

St eda

Votivní tnše sv' z parrrátky

Panny Marie Rťtžencové Šurnvald
l7:30 rť!ženco Pobožl1os/

18:00

6. 10.

Čtvrtcl
Dlouhá Loučka

16:30 -
17:30

Ví);Íq Nel; ětější sltitosti oltái'ní a požehntini

Palnátka sv. Bnura, kněze
17.30 ll,ttt)i rtiželtee

18 00

7.10.

I)átcl<
Votivní mše o Neisvětějšim

Srdci Páně
Paseka

17:30 ni že tt c', l v a P t l h t l ž t t t t's t

l8:00 1ll ut'ii t ;le,ltti, :|'til,,.it1L| rožtlndI1t

8. 10.

Sobota

Sobotní parnátka Panny
Marie

Sanatoriutn -

Paseka
12:30

9. 10.

Neděle
28. nedělc v mczidobí

Dlouhá LouĎka 7.45 Ze faruiky

Šurnvald 9:30 Za Bed'išku Dubovou a lnanŽcla

Paseka l1:00 Za Jana a Jarrnilu P)'ihodovy

,,Rodiče ďětem

uďělaií
pokdr ním

mdlou o

krátkou bolest,

dby ie uchr nili
od velk ho

lreslu. "

sv. Řeho Velilcy

E stránxu z E st'ántu e


