
dne
2rL. 11" slaví památku sv.
Ond ej Dung Lac a 116
d ru lrťr. 'la to p a m átka
zahrnuje 96 Vietnamc , 11
španělskych misroná Z
ádu sv. Dominilra, ktei'í

p sobili ve Vietnamtr a I0
člerr francouzské nrisijní
společnosti z PaÍíže. Jedrrá se
o 8 bislrupri, 50 krrěží a 59
Iarhri kanonizovanych 19.0.
1988 papežem Janem Pavlem
I1. Bvangeliunr začalo byt na
uzemi ďrrešního Vietnamu
hlásáno od poioviny 16.
století. Zasloužili Se o to
dominilráni a Íranťišlr1rni,
lnrsioná :i z Portugalslra a
Španělslra. Církev v této
zemi od samého začátiru po
ti'i století prožívala S
ltrátlij'mi p estávkarni
prorrásledování. Velmi mno1ro
trpících pronás1edovárrínr pr'o
rril'u zetn 'elo v horách a
lcsích nebo nezdravych

lrrajích, liam byli odsouzeni'
Církev p iponrírrá, že spaďirjí
ďo rámce skr"rpiny mtrčedníkli
uvá dě n c h Za j rné ne rrr
Ond'eje Dung Lzrc. 'fen jal<o

dítě chud ch poharrsk ,ch
r<ldič byl dán do péče
jednoho hatechety a v roce
1823 se stai knězem. Prisobil
na r 'zn,ch místech země,
vícelrrát byl uvězněn a
p r'op uště n n a lia uci, n a
lrterou se vě ící složili. Ač
sám by ďaI jíž d íve p ednost
mučednic]ré smrti, byl si
vědom svého poslání. Pi'es
prožívané potiže, byl
nerinavrry ve svém \<ázání a
s1ovem i p'íkladem
povzbuzoval vě ící, pro které
byt vzolem.
I)ro věrnost
a horlivost
pi
evangelizaci
byi 21.12.
i839 sťat v
Ilanor.

(M+:I'P)

i'i"i iitJ;',;" svě tě *
ii::::'t,iil'i ;r', ir,,:r.:-1.,: .1: ,,r',:., . :,. . ,

15. 11. Pa íž. Ve Fr'ancii
praktikuje sVou víru více
muslimri než kaio]íkri. Mus-
lirrrové jsou také vicliťelnější
a pr'riraznější. Mnoho opuš-
těrrych katoliclrí,ch k<_isťe1ri

pr''echází do vlastnictví rnus-
lirnri' I)odle lrlavního iurátna
PaÍíže, Daliia Boubakeura'
dnes ve lrrancii poti'ebují 4
tisícc ntrvych Inc'ŠjL.

15. 11. Ti,bet. Podle zprhvS,
agentury l.icles byly v jcdin
tibetské kz-rtolické far nosti
Mang l(ang nalezen)/ nepo-
rušerré svazky I)ísttra a p 'í_

běliri o Panně Marii ze t icá-
tych let. I)odle odborrríkri
jsou to jediné katoliclr texty
v tibetštině.
17. 11. In.die. V cliec zi
Dumka se dtres ráno konal
poh'eb 'eholnice Valshy
Jo}rnov , lrterá byla zabita
nezlránryrtri pachateli v noci
111. 11. 53 letír sestra pclchá_
zela z jihoinclického státu
Kerala a náležela do kongre-
gace Dcer lásky sv. Jarry r\.
'f lrouretové. Misioná ka
však žiia satna a více než
dvacet let se vělrovala pasto-
raci hmene Santhal.
17. 11. Vatihťtn. Afiická
republika T3enin p'ijme Sv.
otce v pártek 18.11.'Iento
západoaÍi'iclrj' stát se 120
kilornetl dlouh 'm rnoi'-
skj'rn pobi'ežín rná rozlohu
tak'ka o polovinu větší než
Česká republika. Cb1,yn1o1

rná vširk trochu lrr rrě, nece_
lj'ch 9 rrrilionri" QŠ)

laik
Sr:sl,r5' 1 b1lti'i,
clnošrrí s'Iavrrost jal<o by rrirs
trochu p 'iv/rděla do pohádlry
- Ježíš je Kiál. Když hovo í_

nte o kráiovi, asi rrárrr hned
rraběhnou prlrvě pohÍrdlry, i
kclyž i drres pár králor'ství
rra svěťě mánre. Ale neclrrnc
pohádky pohádkanri. Titul
Ježíšriv fuál _ nánr tn1r
p'ipomenout velihou lnoc,
l<ťerou on _ Ježíš, pravy
I]rih a člověk, tná, a kteror-t
nad celj'rrr světetn a lici_
stvem s láslrou vykon1rvá.
obr'ázek k ťextu jseln v5'|12}
Ježíše l]obrého past i'e'
Márrre tnnoho vyobrazení
I(lista jal<o ki'ále, ale nejvy_
sťižnější o Božím kráIovství
hovoi'í obraz Dobrého pastj,'-

ie (tak dnes i žaln).
Clárrl<y Kateclrisrnu 90B
91l] lrovo'í o ričasti každ hrl
věrícího na Kristově klálov_
sk nr rir''aclě. liečerro jedrro-
dušeji. i já se podílírn na
vládě Boží" J1ž v 1táji Arlarn
s {lvou dostali rikol pcčovať
o cel Boží stvo 'clrí. ]3 h
človělru svěi'uje podíI na sv
vliidě, a talré poclíl rra svérrr
'stvcl'ení' Ktlždy z rrás věi'í_
cíclr trrá lr t l]oži
,,prodloužerrou ru]rou" taln,

na královském
kde nás I3oží pr<;zŤebelnost
postavila.
Když stát5' posílají své z(l-
stupce do cizích sťátrj, talro-
vé lidi ntlzyváme velvyslan-
ce, posílají je tatrr proto, ab5l
zastupovalr
zájny st1rtu,
od ktcr ho byli
vyslírni. l\si
talrto si rnr]že-
me p edstavit
svou čast na
I{r'isl.ově kr'á-
lovskérrr rii'a_
dě. Jsem po-
slán zastupo-
vat v tornto
s vě tě Brllž.i
]<ráIovství,
]]oží věci" Všu_
de hde jsnre
talr rnáme žit. Jako kněz,
trranžel, tlranžeika, starosta,
zasbupite1, ..., šlro1írk, sťu_
denL, zalrradrrík, zámečník,
tr uhlái', 1abr;rant, zerrlěclě'
lec, 'iďič;, ..' tatn všude jsenr
V}/Slancerl1 Božínr. Protožc
IJ ir clrce bj't všude, trrk nás
na roziičná nrísLa posí1á,
abychclnr tarrr bi'ii 1clro svěd-
i.y. Slrr'ze nás talr rltťtže
clzdravovat rozličné světslré
instituce a životrrí podnrírr-

JeŽiše Krista Krále, 20. LI.

k5'" ;"''' p iportrelru, že tento
kol jsme p'ijali na hi'tu a

bi'nrov1rní. I(atechisrrrtrs i<

tomu 'íl<ír, že ,,kažďi,laik je
vlivem svych pr''ijatych ciar:

svěd]<errr a z1rrove živytll
n1rsLrojettr poslání
cír']<vr:..."_
Že každ , trrátrre
jirr poslárrí rr jiné
schopnosti? O torn
hovo'ilo evangeli-
urrl minul neděle.
Jeden služeblrí]r
ilostai pět lri''iven
(rrebo darťr), druhj'
dvě a ti'etí jcdnu.
A co t'e nárŠ kol?
Naplno placovat s
tím co jserrr dostal.
Kažctj'z nás dostal
nějak , dar', schop-

nost, službu. Brih nás zná
dokonale, ncjsrne schopni ho

,,obizrfirouť" nějaliyrni vy-
mIuvatrri. Pr"'iznejrne si, že
jich časťo mátno velnri trrrro-
ho. Dostal jsern dar, hter
nrátrr v}'užít prn sebe, alo i
ve prospěch Božíiro kr'álov-
ství.
]-]rilr lr1rnr rrrnoho svě 'il a
trrnoho n1rm věi'íl 1}uďrrre
jeho cbbrymi velv5,si21ngl
tatrr, lide nás posťavii.

l?" \4,od.i,nt,ír

Učast uíadě

** Farnost čte l]ibli **

3 Kolih toho dostal Melchizedech od Abrarna jaho
dar? - Gn, 14, 17 - Z0

= V čem se rnají lidé učit vynikat? - I,i.t 3, 12 - 15

V záIrreol<é kapli se otcv ou clvc c
a v Itioh se objeví pan lrrabč s paní
hrabčnl<ou a hlásí: .,Nesctne ke
l( ttl Alberta l]enedil<ta Cypriána
Dion;lsa Eusébia Felixe hrabčtc
z Baltnlrofu a Nentašajnu"' 

','fal<pojd'te clál a za tínl poslecltlíln
zayŤete dve c !" oclpoví z1rrrrccky
l<aplan.

,-Itíš proč trlÍo1ží.š cJndil s I:raelity
po poušÍi 40 let?"pÍá se ntanžellra
nttlnžela. ,,7'o neyím", oc{poví

ntanžel. ,,I3yl jako ly, lalcy bylo pod

'jeh.o tirove l zeplaÍ se na cestu ... "

V jeiitlotn kostcle se p i ranltí rrrŠi

svztté po prontěI"továttí otev ely
clve e a.jirlri se ltrlrula statrrá Žetra se
dvěma dětmi' Když se to opakovalo
i další ncděli, parr fará ji od oltá e
IlapoIncnul. ,,Vy ncvíte, k,ly Se
chodí na rrlši?" A ta sLatná žetra na
to kIiclně otlpovčclěla. ,,Ale rrty už
jdclne na hrubou!"

(r.N)

Vydáno pro vnit ní pot ebr.r írnskokatolickj'.clr farlrostí D]oulrá Loučka, rnvald a Paselia
V prípadě návrhťr ]< obsalru se obracejťe osoblrě na P' Pavla nebo pište na e-rnail

lÝá]<Iad 70 v 'tiskťr. Neprodejrré, zdartna!
'l'ext neprošel jazykovotr korektrrr.ort.

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Hospodia je m j pasty , nic nepostrádiím.

fa diouhalor-rcl<a(@a do. cz



Společné
. Prvními nešporami první
neděli adventní vstoupíme
do nového církevního roku
(cyklus B).

Dlouhá Loučka
. Minulou neděli se pri
sbírce na charitu vybralo
3.!42,- Kč. PBz|. částxa
byla odeslána na učet Cha-
rity.
. Ve st edu 23. listopadu se
rozloučíme pri requiové
mši od 14:3o s naším brat-
rem Ladislavem Jo enkou.
Poté bude následovat ulo_
žení do rodinného hrobu.

Šumvald
. Minulou neděli se pri
sbírce vybralo 2.000,- Kč.
PBz! Částka byla odes|ána
na učet charity.
. V sobotu 26. listopadu
jsme zváni od 16h do naše-
ho farního kostela na kon-
cert posluchačťr a absol-
vent Janáčkovy akademie
muzick ch umění v Brně,
členťr p edních profesionál-
ních orchestrťr v české
republice i zahraničí
(žesťové nástroje).

Paseka
. Minul t den se p isbírce
vybralo 2.t24,- Kč. PBz|'
částxa byla odeslána na
učet charity'
. 7-1. Lt.2OIl bylo poskyt-
nuto naší farnosti Hasič-
skou vzájemnou pojišťov-
nou pojistné plnění na
opravu poškozené st ešní
krytiny na farnÍm kostele
sV. Kunhuty Ve v: ši
15.579,- Kč. Faktura za
provedené práce byla za
22'257,- Kč, zbytek byl
hrazen z farního rozpočtu.
. o slavnosti Ježíše Krista
Krále 20. listopadu se koná
pri mši žehnání nového
ciboria pro náš farní kostel.
Děkujeme pasecké straně
lidové zapozorny dar.
. St edeční vyuka nábožen-
ství ve zdejší škole se 23.
listopadu koná o hodinu
d íve, tedy od 13h, a to na
žádost paní editelky. Dě-
kujeme rodič m za pocho-
pení.

47 . tyden

20. - 27. listopadu 20ll

Neděle 20. 1'1.: Ježíše iirista IQ'ále; slavnost
Pondělí 21.1I.: Zasvěcení Parrn;, Ndarie vJenrzaiémě; Pa-

mát]<a

Útety 22. 1L: sr.. Cecíiie, panny a mučedrri ce; nezávazná

. památlra
Ctrrrtek 24.11.: sv. ond eje Drrng_Laca,kněze a drulr ,

mučednílrťr; památi<a
Pátek 25. 11.: sv. Iiate irr1l r\]ga2nclrijské, panfl)/ a mrrčedni_

ce; nezávazná památka
Neclěle 27. 11.: 1. neděle adventní. Prunimi nešporami táto nedě'

k iačíná 7ačíná nou;y drkeuni rok (ryklus R).

Den LiturgicI<á oslava Místo Cas Urnysl

20.11.
Neděle

SIavnost Ježíšc
Krista KráIc

Dlouhá Loučka 7:45 Za+Jana Nezbedu a*a+rodinu Nezbedovu aŽakovu

Šumvald 9:30 Za Íarniky

Paseka 11:00 Za rodiče orságovy, dvoje syny a+rodinu

Dlouhá Loučka 14:00 sváÍosÍné požehnáni

21. 11.
Pondělí

Památka Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalénrě Dlouhá Loučka 17:00

22.11.
Úteny

Parnátka sv. Cecilie' panny a
mučedrrice

23.11.
Streda

I{equiern pana Ladislava
Jo enky Dlouhá Loučka

I 1_19

16:00

Za věčnou spásu pana Ladislava Jo enky

Sr'. Kolurnbána, opata Sumvald Za Luboše Wiedermanna, otce a za dar zdraví pro
maminku

24. 11.
Čtvrtex

Parnátka sv. oIrd eje l)trrrg-
Laca, krrěze a drulr .

rnučedník
Dlouhá Loučka

15:30-

19,e9

16:30

Vystav NeisvěÍě7ší svátosti oltá ní a požehnání

svaty r Ženec

17:00

25. 11.
Pátek

Památka sv' Kate iny
Alexalrdrijské Paseka 16:00

26. 11.
Sobota

Sobotní panrátka Panny Marie Sanatorium
Paseka 12:30

27 . 11.
Neděle

l. netlčle advcntní

Dlouhá Loučka 7"45
Za*a+rodinu Hniličkovou, Fišerovou, R ženu Kubovou a

Annu Podolovou

Šumvald 9:30 Za Marušku Barto kovou a otce

Paseka 1 1:00 Zaf arniky

,,ileposIušnosÍ
m seslru - ie to
nelrpělivosl. "

sv. Kate ina

SienslccÍ

ffi Stránka 2 ffi Stránka 3


