
ťoce 70. Jako jedin '
z novozákonních pisatel
nepocházel ze židovství a
h evangeliu naps;rl i
p'lkračování z dějin prvotní
církve Skutky apoštol .
Pcl'házel ze syr'ské Antiochie.
Vystudoval Iéka ství a
n'lkonec se ulrázal jako

Kdy jsi byl naposled u zpovědi? Tv i B h
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Nad k 'rn král David zazpiva| žalozpěv? - 2 Satn 1

Jaké chtějí p íbuzni dát jménu novorozenétnu Jarru
K titelovi? - Lk I, Sr - 66

1l3. i'íjna slaví svátek sv.
Lukáš' evarrgelista, patrorr
1éka'ri, lékárníkri, chirurg ,
hniha , spisovatel,
krajkáÍek. malíi.ťr,-._
socha ri a
kí'esťansk 'ch umělc
všeobecně, právníkťr,
i'e zníkri a zlatník .

Jako společník
apoštola Pavla se
setkal i s dalšími
apoštoly. Sesbíral a
sepsaI svědectví o
Ježíši Kristu asi po

schopn; spisovatel a
znalec lidí s velmr
citov m postojem.

lloku 50 - 51 se p ipojíl k
PavlovivTroadě apodle
někter ch risudkri ho
provázel do konce ieho života.

P i Pavlově návratu ze
tŤetí apoštolské cesty,
na jaŤe roku 58, šel po
jeho boku do
Jeruzaléma. Zďe se
setkal s apoštolem
Jakubem i s
jetuzalémsk; mi
staršími a zŤejmě také
se ženami, jejichž
jména v evange1iu

uvedl pouze on. Lukáš zem el
ve věku 84 let. Znakem a
hlavním atributem sv.
Lukáše je b; k, protože jelro
evange1itrnr začiná
Zachariášovou obětí a b:ík byl
pro Zídy obětním zví etem.
Dále pero, kniha nebo svítek.

(1'P)

9" 10. Serra San Bruno.
Papež navŠtívil nejjižrrějši
region apeninsk ho poloostro-
va, I(alábrii. Nejprve dopoled-
nc s]ouŽiI mši svatou na peri-
ferii města Lamezía 'ferme, a
odpoledne navštívil kontem_
plativní mužslrj' klášter kar'-
tuziánského ádtr v Serra San
Bruno.

10, I0. I{dhira. Pi.i zásahu
egyptsk;,ích ozbrojen ch sil
bylo zabito 36 lidí a dalších
několik set osob bylo zrarrěno.
Incident vyvolali islámští
extrémisté, kte í napadli
pokojně manifestující koptslr
k esťany, nrezi nimiž bylo
pi'ítomno také mnoho sympa-
tizujících muslimťr.

11. 10. Vatilzdn. Od 10. do
22. Ííjna probíhá kanonická
návštěva "ad 1rmina" pi.edsta_
vite1ri austra1ského episko_
pátu. Adelaidsk arcibiskup
NÍons. Philip Edrvard Wi1son
hovoi'il pro Vatikánsky roz-
hlas o situaci australsk kato-
]ické církve, k níž se v šesté
největší zemi světa hlásí
čtvrtina z necel 'ch dvaadva_
ceti milion obyvatel.

13' 10. Mogadišo^ obětí
sti'et mezi vládními jednot-
kami a opoziční skupinou Al
Šabab v severní částr hlavní_
ho somálského města se stal
zaměstnanec sdružení SoS
dětsk;('ch vesniček, Ali Slrab1.e.

Děti z vesníček byly naŠtěstí z
bezpečnostníclr dťrvodťr p estěho-

vátry do jiné oblasti již běliem
srpna.

Božské ctnosti
Drahé sestrv a brat i,
aniž bychorn si to po ádně
uvědomovali, t kají se rraše-
lro ]raždodenního života.
St'l kávárno se s niml
v rrizn ,ch obnrěnách. Drreš-
tlí téma se netj,ká nikoho
jirrého než vÍny, NaoĚ,m a
LASKY' Díky nirn mrižeme
žít v d věrnénl vztahu
s Bohenr, jelikož mají svrij
privod v něrn samém. Mohli
bychorn je pťoto nazyat'.
krti.Ioult,y ct Lostí. O téchto
královnách se pak rnrižerne
dočíst v čIáncích kateclrisrnu
1812 - 1829. Božské ctnosti
pronjl<ají a oživují všeclrny
nlravní ctnosťi (rnoudrost,
spraved1nost, statečnost,
mírnost), aby člověk b:'1
sclropen jednat jako dítě
Boží, a tak si zasloužil věčn
život.
vÍna je ctrrost, díky které
pi'ijírnárne Boha i všechno,
co i1ekl a zjevil. Vytvá íme si
lr němu osobrrí pouto. Jejím
obsahern není nic jinélrtr,
než pravdy, ktei'é vyznává'
lne ve Vyznání vír5'. Jdg 26.
o drivěryplnj' vztah k l}ohu,
jak rozurnem, tak i srdcern.
Rozhodující je uíra, která se
upla,ttiu.je lcísleou. (Gal 5,6)

Srazí se nrotorká na silníci s
ptáčkem' Clrudinka ptáčck spad_
ne na zcm, crrká sebou, ale ještě
ncní mrtvy' Motorká í se ho ZŽelí
a opatrně 1ro odveze domťr' Tam
lrrr 1ltlloží dr.> klecc, roztlroli ntu
ohleba, do misky nalcje vodu a
čeká, jestli se uzdraví. Ptáčck se
za několík dnťr skutečně probere,
rozhlídne se kolcm sebe a vidí
nr íŽe, clrleba a vodu. V
tom n.tu všeolrrro dojde,
a íká; ',To nerií tnoŽnél
Já ho zabil!"'

Zenli'e prog'anláíor a doslane se
do pekla' Po lydrut zavolá Lucifer
Páttu Bohu: "Co jste n sem posla-
li za blázna? Zničil mi všechny
kotle-uškrtil všechny čeríy a již í'i1i

dny bezhlavě běhá po všech cJlod-
bách pekla a ve: Kde je p echod
do druhého kola? "

,,I]ínarrční kize dorazila už
í na mě. Jírrr plesrriv s1'ry,
piju stará vírra a jezdírn v
autě bez st echy."

Nebojme se víru žít naplno
abychorn došli naplrrění
Ježíšov ch s]ov: I{e luždé-
nttt, kdo se lre nL,Lě p izlLá
p erl lidn , i j se p'izn ,nt
p ed, su nr. Otcent u nebi. Mt
10,32-33)
NADEJE je ctností, kterou
vytrvale toužíme po věčn m
životě jako po svém koneč-
nérn štěstí. Zde na světě
jsme proto, abychom chválili
Bolra a sloužili nru. V čemž

Lak spoč:ívá naše štěstí _
hledat své naplnění v Bohu,
jak íká sv. Augustin: ./)ou_

fat, ztn,nten odu žit se ke
sÍ.toJul, do nezltá,rlta O' ila.pros-
to se od,euzdo,t Bollu. A p i
těchto skocích se nern žeme
spoléhat sarni na sebe, ale
rrrárne spol hat na polnoc
Ducha Svat ho, kter ' nás
vecle a rnít v sťdci pevnou
naději, abychom se uchránili
pi'ed malornyslností, osarně-
lostí a podobn nri nástraha-

Žalmová odpověď plo liturgií dnešní neděle:

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

mi Zlého, kter se pokouší
nás svést na svou stlallu.
LÁSK^ je nejdriležltější ze
všech ctností. Je to
,,lrrálovna královen". Vždyť
sám apoštol Pavel i'íká ''.rzle
ILe.iUěÍ.ší z nic]l' je l<i.ska'.
(lKur 13,L3; S jcjí pornc'cí se
dokážeme Bohu odevzdávat,
jelikož on si nás zamiloval
jako první. A žádá od nás,
abychorn milovali jako on.
Jcrr si vzpornc rnc. jak jc
někdy obtížné b t nablízku
tomu, pro kter ho jsme
trnern v oku, či jalr
s ihostejností pi'ehlížírne
chud a poti'ebné bratry a
sestry ..' Láska je nevyšším
darem. A je tomu skutečně
talr! Všechny vj'sady, služba
i dolronce ctnosti _ nárn bez
lásky njc n,eprospějí _ p ipo_
rnírrá sv. Pavel. (1Kor 13,3)
Zivot v lásce pak nese p1ody
jako je radosť, pokoj a rnilo-
srdenství.
I{éž je nadcházející t;i'den
naplněn opravdovou vírou,
pevnou nadějí a dokonalou
láskou, aby náš život rost1
stále vzhriru k lrašenru ne-
bes]<érnu otci, on ať je naší
si1ou.

s pontocí JV
P" Vlo,d,i,nt,ír

.. I t ,,,,,,i\*.)
r'ffiw

V p ípadě návrh k obsahu se obracejte osobrrě na P. Pavla nebo pište na e_rnail fadlouha]oucka@ado.cz.
Náklad 70 v 'tiskil. Neprodejné, zdarma!

Text neprošel jazykovou kolektulou.
w w w. farn ost. s umv ald. cz

neděle V mezidobí,



Společné
. Stolní kalendá 'e

šternberskélro děkanátu
na rok 2012 jsou
k odběru v sakrisťiích
v ceně 55,- Kč za kus.
. od této nerlěle je možno
zapisovat si rimysly mší
svat ch na kalendá ní
rok 2012. Komu to

whovuje, m že si zadat
rimysl i na mše, které
v tozmezi 5. ledna až 14'
b ezna 2012 budu slavit
,, Ří-ě, jeho ťrmysl
odsloužím tam.
. P ipomínám, že mši
svatou nelze zaPlatit!
Peněžní obnos je
dobrovolnjl dar a slouží
na podporu kněze,
pi'edevším jeho
dopravních vjlloh' Tímto
vnějším milodarem Se

vě ící vlastně p ipojuje
k mešní oběti. Nejde
však o plať svěcenému
služebníkovi za
odvedenou práci.

. Mše svatá se nedá
uhradit proto, že se v ní
nekrvav m zprisobem
obětuje Ježíš Kristus za
našr spásu, a to je čin,
lrtery žádnou linančni a
ani jinou hodnotou vyvá_
žit nelzel o v'ši almužny
si dárce rozhoduje sám.
Čá.tka se v našiclr pod_

mínkáclr zpraviďla pohy-
buje od 100,- do 200,- Kč.
ale vždy podle možností
dárce.
Pro zajímavost dodávám,
Že ne všechny prost' ed-
ky, jež kněz p evezme
v souvislosii se slavením
mší, si smí ponechat.
Stipendia z druhé, t etí,

'p ípadně čtvrté mše
] v jednom dni za normál_
lních okolnosti musí ode_

vzdat svému bislrupovi'
:kter s těmito prost edlry
l nakládá v duchu solida_
, rity.

Paseka

,v liturgickém mezidobí
lse p i mši vybralo 751,-

'I<č.PBZ|

Dlouhá Loučka
. o 28' neděli
v liturgickém mezidobí
se pi'i nedělní mší svaté
lrybralo 728,-Kč.PBZ|

šumvatd
. o 28. neděli
v liturgickém mezidobí
se lybralo p i mši 1.650'-
Kč'PBZ|

Do 1. lístopadu 2011 tru ,

mand.t d,osa,uad.n,ích,
člen ehonomich ch rad
n.ašicll, t í fo,rností.
Vzhledem k tomu. že na
základě kanonického
práva je elronomická
rada povinn 'm orgánem
každé farnosti, je t eba,
aby byla jmenována no-
vá. D íve než zve ejním
jako farái' složení ekono-
mick ch rad, bude vhod-
né našim farní]<rim ob_
jasnit, jaké je poslání
tohoto tělesa a kterak
funguje. Věnujte laskavě
pozornost proto neděIním
oh}áškám. Vjltah
z p ísiušnj'ch stanov je
k dispozici i na našich
internetov ch stránkách.

42. tyden

16. _ 23. íina 2011

Ne<lěle 16. 10..: 29. neděie v mezidobí
Pondělí 17 ' 10.: sv. Ignáce Antiochijskélro, bislrupa a mu

čedníka; památka
Útery 17.10.: sv. Lukáše, evangelisty; svátek

Sobota 22. 10.: bI. Jana Pav1a, papeže; nezávaztá památka

Neděle 23.10.:30. neděle v nrezidobí. Misijní neděIe.

,,NevkIdďeite
ndďěii v sehe

somé, ale do

Rohd."

sv. Augttstín

f)en Liturgická oslava Wísto Cas Umysl

16.10.
Nctlčlc

29. ncdělc v tnczidobí

Dlouhá Loučka 1 .45 Za Adárrrka a otnr Kova íkolry, *a* rodinu

Šumvald 9;30 Za Jaromíra Grusse' tnanželku a rodiče z obou strau

Paseka I l:00 Za farniky

17.10.

Pondělí

Parnátka sv. Ignáce
tiochii<tého bis]<l! á

t 6:30 r žencol, Pobožno'\t

tnučednika 17:00

18.10.

Úter

sYátek sY. Luloášc,

evangclisty

19. 10.

St eda
st eda 29. tltdne v mezidobi

Šumvald
l5:30 rli že n col, p o b o ž n o.s !

l6:00 Za*a*rodinrr Bracllllovu a za kamarárla Mat1inr

20. 10.

Štvrtcl<

Čtvrtek z9. tydne

v mezidobí Dlouhá Loučka

l5:30 -
16:30

V11stav Nejsl,ělější svrjto'sti oltrj ní o sl,átostné požehntiní

16:30 .l alj, 1'í''e11ec

17:00

21.10.

Píttcl<
Patek 29 tydrre v mezidobi Paseka

l5:30 r žencov Pobožttost

16 00

22.1,0.

Sobota

votivní mše o sv' Hubertovi Paseka I 0:00 Za*+lesuíky a myslivce

Sobota 29. t dne v mezidobi Sanatorium -

Paseka
t2 30

23. 10.

Nctlěle

Slavnost V ročí
Posvěccní lrostcla

Dlouhá Loučka 7 .45
Rťtženu Dttltanskott,{nranžela Jana a*roditlu Janulíkovou

a Sarnsonovou

Sumvald 9:30 Za farníky

Paseka ll:00 Za tnattŽe]a,*a*rodinrt
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