
V tornto tydnu slaví svátek
Sv. Františelr Xaversky,
patron vychodních misií,
námo 'níkri, Za dobrou
hodinku smrti, katolického
tisku a proti boui'i. Narodii
se 7.4. 1506 na hradě Javier
(Xavier) ve Španělsku, jako
nejmladší z pěti sourozencri"
V roce Io24 odešel na
univerzitu do PaÍiŽe. Měl
živou až ohnivou povahu,
byl ambici zni,
nadpr měrné inteiigence a
také tolerantní. Na studiích
bydlel společně s tich m
studentem Petrem lravre.
Petr svou rozvážností častěji
rnírnil ost ejší projevy
Irrantiška. Později k nim
p ibyl Ignác z Loyoly.
Společně založíIi eh lní
společnost jezuitri. Učiniti
slib žít v chudobě, čistotě a
službě dušírn ve Svaté zerni

nebo b t k dispozici papeži
coby Kristovu zástupci. od
' L537 byl knězern a od

roku 1541 horiivě a rispěšně
hlásal evangelium v ]ndii,
na Ceylonu, na Molukách a
v Japonsku. Pi návratu
p 'edpokládal obráceni Činy,
doplul na ostrov San Čoan
poblíž Kantonu . Zďe
vyhladovělj' a v horečkáchz
podchlazeni 3.L2' ve věku 46
let zemi'el. Skoro na všech
vyobrazeních drží lr íŽ, další
atribr-rty jsou iilie, planoucí
srďce a pochodně. (M+t'P)

NšŠÍ'i,1íílíL]]]':]|iílíií:: 'i:: :] :: 1': : r ' :

$t!0írRev.lve světě:t
t$!:\_!ir;9ítriii','lli'|,,li.i',:,-.;,l:i,':,::,'::,:',':

2l. 11. Vatih .n. P edsedo-
vé afr'ick'ch biskup. konfe-
rencí, ktei'í včera od Sv. otce
p evzali posynodální exhor-
taci Afl'icae Munus, zrjstáva_
jí nadále v Beninu, aby se
na čty dcnním syrnpoziu v
Cotonou seznámili s jejím
obsahem a navrhli konkrét-
ní zp soby jeji aplikace V

životě místních církví"
23. I1. Ir ,h,. V kurdskérrr
ilrbilu'na Seveťu zerně byla
12. 11. otev ena k'esťanská
základní a sti'ední škola,
pojmenovaná po sv. Mar
Qardakhovi, patronu erbil-
ské arcidiecéze.
24, 1 1. Waslt itt gton. Knéží
USA jsou z naprosté většiny
lidé šťastní, spokojeni s tínr,
čínl jsou a co dělají. Vyplj'vá
to z pr z-lrumu provedeného
v 23 ametick ch diecézích.
90% kněží se označilo Za
šťastné. B0% z nich tvrdí, že
jsou v dobré formě. Zklama-
nych je necelych 5%. Prri-
zkum se zab,val talié celibá-
tern. Nezkoumal tentolrrárt'
kdo je pro a kdo proti, nj,btž
zda |<něz vtrírná celibát jako
pro sebe pozitivní a zda se
cíti bj't povolán Bohern k
živoťu v celibátu. Na první
obázku odpovědělo pozitivně
75o/o kněží' na druhou'78%.
24. 1l. Vídeti. Rakušané
chodí do kostela častěji než
pred dvěma lety' vyp| vá z
pr zkumu Institutu pro
v 'zkurn volnočasovych a
turistickj'clr aktivit. @Š)

SestrS, a brati'i,
dnešní nedělí vstupujeme do
novéno církevního roku, a
tak zároveri do adventu.
,,P ijde, p'ijde, V)'kupitel,
zbožně zajásejne, ..." jsou
slova jedné adventní písnič_
I<y. Začínáme se p ipravovat
rra sváti<y l]ožího narození.
lrláš advent je krátkz. Kolilr
času však liďstvo čekalo na
narození Mesiáše?
Adam s llvou dosiaii zasli-
bení, že pi'ijde ,,Někdol', kdo
iejich vinu napraví. Sarrri
lid nejsou schopni t to
nápravy, Briir si je toho
vědom, proLo slibuje Za-
clrránce. r\ v tuto clrvíli začí_
nají dějiny čekání na Vyku_
pitele. Kdy p ijde? Brzy'?
otáz\<y na které lzraelslr '
národ hleďal často odpověď,
často skrze proroky, ktei'í
Izraeli dávali naději, 1rte í
povzbuzoval k vytrvalosti a
k věrnosti Božírnu zákonu.
Je ti'eba íci, že lzraelsky
národ je nositelem i]ožího
zaslíbení. Hospodin si tento
národ vybral, aby z něho
vyrost světu a lidstvu ten,
i<tery zionrí v1ádu kietby,
lrterou na sebe č1ověk uvalil.
o tombo zcela zvláštnírn

Jsi rntlj ... Tvtij BtTh
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3 l(am shromáždil Jozue liď k obnově smlouvy? - Joz
24, 1 nn

} Ze lrteré hory byl Ježiš vzat do nebe?

Zaklepe suchy chleba na
íáry a íká fará i: ''Prosil
posledrrí potnazátrí. "

I;ará se ptá na hodině nabožen-
ství dětí.' "Kdo chce jít do nebe?"
I"]l sí se všichni kroruě I;rantíka'
"Proč ty do nebe nechceš?"
"ProÍože nnntinlca ílcala, že nánt

1ít ze školy roynou doru !"

I) i1de duše clo nebe. Svaty I)etr se
ptá na povolání.''Doktor|" praví
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duše hrdě a uŽ se ltrne dovnit "

''Moment, stát|'' povídá Svat Petr.
''Vy nrusíte vchodem pro dodavate_
le!"

]Javí Se dvě duše v ráji:
'iJaká byla poslední věra, kterott isi
slyšel na zemi?" "Byl to hlas rué
ženy." "Á co i",íkala?" "Když nĚ na
cl'tvíli pustíš k volanítt, budeš tipltly
anděl'"

(L+LN)

vyvolení nám svědčí i po_
hanská náboženství, lrterá
pi'ipouští, 

"že ,,I{r'ál světa"
vzejde ze Ziď ,. 'loto potvr-
zují i nárrr zn(lni,,T i králo-
yé". oni jako zásttrpci po-
hanslrého světa se p 'icházejí
poklonit Zrozenéntu. Vínre,
Že kažďá žiďovská dívka
byla p'ipravována na to, že
se stane nrat]<ou N{esiáše.
Izrael byl prodchnut touhou
a očekáváním toho, kter '
bude Vyhupitelern.
Ve Starérn zákoně čteme o
nrnoha vyhnanstvíclr a utr_
pení lzraeiitli. Proto se V

tomto národě v5'pěstovalo
vědomí politického Mesiáše,
kterj' svrhne cizí utlačova-
telské národy a obnoví slav-
né lzraelslré království. ona

očekávání se posunuia Z,

ducIrovní t'clviny do rovrrr5'
politiclré. Proto .Iežíš p 'ed_

stavitehirn Zid nevyhovo-
val.
B h si svrij lid na pi'íchod
svého S)'''a p 'ipravova|
posttrpně. \re Starénr zákoně
naleznerne rnnoho p'edobla-
zri toho, ktery se stane \4e-
siášern Ježíše. Až p išla
,,pi'íhodná doba" pÍichází
Ježíš v městě I]etlémě Z
Panny jako dítě. Liďstvo se
dočkalo! P ijme však toto
I]r>ží dij.o'?

'fato otázka neplatí jen plo
židovsk nárotl, ale dnes pro
liažd ho z nás. Každérrru
člověku je dána svoboda,
tedy i možnost se rozhod-
nout. '1'o platí i pro pi'ijetí či
nep ijetí Ifuista jako Vylru-
pitele" llozhodnout se mohli
Zíďé; rozhodnout se tn .žetne
i rny.
Vstupujerrre, ďtazi, do ad-
ventu. Myslírrr, že je to čas
ticha, protože právě zďe
nr žetne objevovat veliké
I)oží ďila, právě zde mrižeme
nacházet j3oží dotelry a sl)r-
šet Boží hias. Kéž rrás ticho
prorrrě uje.

I'. Vlod.í,ntíl'
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k obsalru se obracejte osobrrě na P. Pavla nebo pište na e'rnail fadloulraloucka@ado.cz
Náklad 70 v 'tisk ' Neprodejné, zdarrna!

Text neprošel jazykovotr korekttrrorr.

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Bože, obnov nás, rozjasni svou tváž a budeme spaseni.
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Společné
. P ipomínám změny
v po adu bohosluŽeb kvťrli
rorátr]rm.
. Ve st edu 30. listopadu
2oLL navštívím naše
nemocné se svat mi
svátostmi.

; Dlouhá Loučka
. Minuly t den se p i sbírce

lvybralo 2.190,_ Kč. PBz!
,. Odpoledne ve 14h p ijme
,svat1i k est malinká Lenka
lHádková z Dlouhé Loučky.

i. V p edvečer 2. neděle
ladventní p ijmou p i boho_
lslužbě slova od 17:oo po-
i mazání olejem katechume-
. 
nť' Ve farním kostele sV.

l Bartoloměje naše katechu-
' menky panÍ Jana Měrková
z Dlouhé Loučky a slečna
Hana Petríková ze Šumval_
du. Provázejme je modlit-
bou na cestě ke k estní
lázni.
. P íští neděli p ijme svaty
k est maly Zdeněk Snrékal
z Karlova.

šumvatd
. Minulou neděli se p i

sbírce vybralo 2.o00,- Kč.
PBZI.
. V sobotu 3. prosince p i-
jmou svat k est ve farním
kostele Bronislav a Vojtěch
Filipovi.

Paseka
. Minul t den se p isbírce
vybralo 775,- Kč. PBZ!
. SobotnÍho ,,církevního
silvestru" pro mládež naše_
ho děkanátu se učastnily
dvě osoby pod m m dopro-
vodem.

Vystava betlémri

Na fa e v Libině bude 3' a
4.; 10. a 1 1. prosince vždy
od 1,4 do 11 hod. Jste
srdečně zváni!

48. tyden

27. |istopadu _ 4. prosince 20LÍ
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Neděle 27.11.: 1. neděle adventní. P.rvnírzli nešporami títo net!ě-

: ^ - le 7ačíná 7a'íná nou;y clrkeuní rok (t1k/lls B)'
:St eda 30. 11.: sv. ondi-eje' apoštola; srráteir
Sobota 3- 12': sr.. Františka Xar.erskélro, kněze; památka
Neclěle 4.12.:2. neděle adventní.

,,asifui o Ío,

dby všechnol co

ík í vych zelo

ze srďce."

sv. František

Salesky

Den Liturgická oslava Místo Cas umvsl

27 . 11.
Neděle

1. nedělc adventní

Dlouhá Loučka 7:45 Za*a+196inLl Hniličkovou, Fišerovou, Rťrženu Kubovou a
Annu Podolovou

Sumvald 9:30 Za Marušku BartorŤkovou

Paseka 11:00 Za Íarníky

Dlouhá Loučka 14:00 k est Lenky Hádkové

28.11.
PondělÍ

Pondělí po l' neděli adventní Dlouhá Loučka 6:45 roráty

29.11.
Úten'y Utenj'po I. nedělr adventní

30. í1.
St eda

Sr'/rtek sv. Ond ejc,
apoštola Sumvald 6:30 roráty

1. 12.
Čtvrtek

Čtvrtek po l. neděli adventní Dlouhá Loučka 17:00

2.12.
Pátek

Pátek po l. neděli adventrri Paseka 16:00 votivnÍ mše o Nejsvětějším Srdci Páně

3.12.
Sobota

Parnátka sv. Františka
Xaverského, kněze

Paseka 7:00 roráty

Sanatorium
Paseka 12:30

Šumvald 15:00 k est Bronislava a Vojtěcha Fitipa

Dlouhá Loučka 17:00 ob ad mazání olejem katechumenťt

4.12.
Neděle

2. nedělc adventIrí

Dlouhá Loučka 7:45 Na mysl dárce
se k tem Zde ka Smékala z Pa<ek

Sumvald 9:30 Za Jana Filipa, manŽelku a dvoje rodiče

Paseka 1 1:00 Za tarníky

W Stránka 2
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