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7. ledna slavíme svátek sv.
Rajmunda z Pe afortu,
patrona učitelri cílkevního
práva. Narodii se lrolenr
roku 1I75 blizko Barcelony.
Jeho rodina byla p íbuzná
s králern aragonskj'rrr a
hrabětem barcelonskj'm. Po
absoivování vynikaiícího
vzďěláni byl vysvěcen na
kněze a roku 1222 vstoupil
do dominikánského ádu.
Napsal mnoho driležitÝch
spis , nap . pro zpověďníky.
Zalc:žil tnnrrho škol, později
zastával funkci generálního
p edstaVeného
dorninikánského rYádu.
V době, kdy aď zastával,
zcela p epracoval pravidla
ádu" Zerrr el Ve V)zsokétn

věkr"r asi 100 let. B,vá
zobrazován jako i'eholník
v dorninilránsk m hábitrr,
jak jede na nro i. Jeho plášť

mu s]ouží jako plachta, nebo
sám lriouže na plášti p .es

vodu.
(M+aI'P)

Ntr#,#$;íÍÍ#.Íffi 
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23. 12" Praha. Vkatedrále
sv. Víta, Vojtěcha a Václava
se naše země a reprezentan_
ti z celého světa rozioučiii _q

Václavem Havlenr.
23. 12. Vati,hdn. Kondolen-
ce Benedikta XW.: ,,S hlubo-
kou lítostí jsern se dozvědě1
o smrti někdejšího preziden-
ta Václava Havla a chtěl
bych projevit svou up ímnou
soustrast v této chvíli ná-
rodního smutku..."
24. 12. Vatik ,n. Benerlikt
XVI. oslavil Narození Páně
p lnoční mší svatou ve zce\a
zaplněné bazilice sv. Petra'
Papež v homilii ekl, že ie to
pt'edeušínt stl .telt srdce.. 

"

26. 12. Nigérie. Nejrnéně
39 obětí na životech a více
než 50 zraněnj'ch je bilance
ritolrri islamistické sekty
Boko Haram na kostelv v
Nigérii. Nejkrvavější z nich
zprisobila nálož u katolické_
ho kostela sv. 'lerezie v
Madalle, která explodovala
25. prosince ráno ve chvíli,
k dy vě ící vy cháze|i
z kostela z rannt mše sv.
27.l2. Berlín. Renedikt
XVI. zaslal poselství ričast_
ník m setkání miádeže,
které na pi'elornu roku kaž-
doročně po ádá ekumenická
kornunita z'Iaize. Letos se
koná v Berlíně a jeho motto
zní ,,Pouť d věr5"'. ,,Drivěra
_ píše papež - není slepá
naivita. Tato d věra vás
totiž osvobozuje od otroctví
h íchu... (r.N)

Mukačevu a rrvidí na Synagoze
nápis, Žc Se p ijrrre šánres
(kostelník)' ,,7'o by ntolllo b1it
ttěco pro našeho Icika", pornyslel
si Sanruel a poslal lto tanr. ,,I]míš
počílttÍ? " pt1r se rabín. ,,Trochu
a'no," od1lověclěl Icik. ,,A číst a
psát ttn š", ptal se rradále rabin.
,'To ne ", po pravdě p iznal lcik.
,,No' Íak Ío by p!l6. Ale ab1,5
ne ekl, že nuim špatné srdce, lak
tady tnáš dvacet ketun a zkus
ŠÍěstí 1inde", trkončil rozlrovor
rabín. trcik vzal peníze, šel do
velkoobchodu, nakoupil cigarety,
postavil se u nádraží a prodával

-1e. Za StrŽené penize zase v1'lrodně
nakoupil zboží a jinde lro opět
prodal. Po čase si vytlělal na cestu
do Ameriky. Tam pokračoval
v obclrodování, prvně se zbožírn,
pak s akcienri, až se stal vlastníkern
velké části akcií koncernu a byl
zvolen jelro prezidentenr. Na valné
ltrorrradě nlěl pak podepsat p evzetí
funkce: ,,Na to ntáru tajenníkcl'',
odvětil Lc1k. ,,Ale to ntusíte pode-
psat vy", naléha|i. ,,Neun m číst
ani psčit", pYiznal Se. ,,]Ýeun te
psdt?" divili se všichrri., ,,A jak
v),soko jsíe to vytrihll Čím by iste
byl' kdyby 1ste ttnĚl číst a psdtl?''
Icik se zasnil a ekl: ,,J rj, kdybych
uměl čist a psaí, lak to bych byl
šdmeseru v Mrtkačevu... " (L |'LN)

Pohled na Marii, kťerj, dnes
s celou církví konáme, je
také pohledern na nebe, kde
je náš pravj' domov. V dneš-
ním dílu rivah na Katechis-
mem se zastavíme u tématu
věčného štěstí.
Brih je tvrircem veškerého
stvo ení. Jako majitel a
tv rce díla vede a určuje
všenru i cíl. B h člověku
stanovil konečnj' cíl u sebe
v nebeskérn království_ Člo-
věk všai< sátn na něj nedo-
sáhne. Cílem člověka není
p irozené štěstí, uspokojení
tužeb těla či duše, rozumu,
vrile nebo srdce. Cílem čIo-
věka je čast na nekoneč-
ném živoťě Svaté Trojice,
Boha Otce, Syna a l)ucha
Svatého. Boži láska chce
člověka napInit nezměrn 'mštěstím, které nekonečně
p'evyšuje vše,co by si člověk
mohl i v nejvelkolepějších
snech p edstavovat jako
vrchol a naplnění svého
štěstí, jak íká list Korinťa-
nrim: ,,Ani oko nevidělo, ani
ucho neslyšelo, ani na lid_
skou mysl nevstoupilo, co
Brih p ipravil těm, kte í jej
rnilují." Pro dosažení tohoto

štěstí
vznešeného a konečného cíle
B h chce, abychom se
k němu vraceli cestou, kte_
rou nám p ipravil. Je pouze
jeďen B h, a tudíž také
jeďiná cesta k Bohu (otázku
rriznj'ch k esťanskych vy-
znáni a náboženství nechme
dnes stranou). Člověk má
Bohu dát, co Bohu náleží,

svym
živo te m
odpoví_
dat na
Boži
Lásku.
Vše má
sněrovat
k cíli, pro
nějž byl
stvo en.
Avtom
je smysi

jeho života. Člověk je stvo-
i'en pro lásku! Má p ijrnout
dílo Vykoupení a tak Za-
chr'ánit duši. JestliŽe se
nevrátí k Bohu, neobrátí,,
bude navěky zatracen. Je,
h íšníkem, neustále pot e-
buje očišťující milost BoŽí,
jež Se k němu láskyplně
sklání jako milosrdnj' Sama- '

ritán" Kristus je jedinj'm
Spasitelern všech lidí. Díky,

Žalmová odpověď pro litulgii dnešní neděle:

Bože, buď mi]ostiv a žehnej niím.

spasiteln 'm prost edkrim,
které zanechal, se člověk
očišťuje, vrací k Bohu, pro_
kazuje rnu svou lásku hleda-
jíc možnosti naplnění vrile
Roží, žtvota podle jeho p i'
kázáni, žívota s Kristetn,
jenž je jeho Pánem, Ifuálem
a nejlepším prítelen. Cel 'rrr
srdcem také miluje člověk
i\4atku Spasitelovu, k-,erá se
pod k ížem stala NÍatkou
všech lidí. Skrze ni se člově-
ku dostává všech nilostí
nutn'ch pro spásu. Miluje
Boha z celého 'srdce a ze
všech sv ,ch si1. Brih je je-
ho dobrodincem, kterj' jedi-
ní, je schopen obdarovat
ho všeni, pro něho dosud
nep'edstavitelnyini pokla-
dy, ukazuje nru nádherny,
velik palác na vysoké ho e.
Podívej, íká, to vše jserrr ti
dal, ab5'5 rnohl vytrvat na
dlouhé cestě za sv m cílem.
Tam budeš nelronečně šťast-
nj,, tarn tě čeká dobro mno-
hokrát p esahující tvoje
nejsmělejší p edstav5l"
Jestliže však svéh,l cíle
nedosáhneš, budeš rlavěky
nešťastn ! P. Vl,ar],i.n r

S ponocí': ltl'tp: / /tlltuw.lnstzly'bh.t:zl
cu l c1;ory,/ projcl -uaicí-se-cir]teu /

Touha po
Sestry a brat i,

vecnem

** Farnost čte Bibli **

3 I(terá žena je prababičkou krále Davida? - l}tit 4, 13n,n,

3 Co je podle Pavla pravá moudrost? - 1 l{or 2, 6 - 16

V p ípadě návrhťr k obsahu se obracejte osobně na P. Viadimíra nebo pište na e_mail fanovahrade cna@ad'o'cz'
Náklad 70 vytrsk . Neprodejné, zdarlnaI

'l'ext rreprošel jazykovotr korekturorr.

opět rnáš no-
vou šanci!

Tv j Bťth



Společné
. od dnešního dne se
v p ípadě jakékoli
pot eby obracejte na
P. Vladirniy:a l'{rázka z
Nové Hradečné, ktery
na dobu
nep ítomnosti P.
Pavla p ebírá správu
farností D. Loučka,
Šumvald a Paseka; tel.
731 402 188.
. Do Nového roku V
írnskérn ob adu

vstupujeme nádhernou
slavncstí l\,{atky Boží Panny
Marie"
. Svátkem K tu Páně končí
doba vánoční. Jesličky
zristanou i nadále až do
svátku Uvedení Páně do
chrámu(1idově do
,,htotnnic").
. Urr:ysly mší svaté Za
farníky bude celebrovat otec
Pavel o Ří-ě. V drisledku
toho je stále mnoho volnych
nedělních rimyslri mší
svatjlch V D. Loučce,
Sumvaldu i Pasece. Vě ící si
mohou zaďat svrij rimysl
p'írno u zastupujícího
kněze"
. Neprigh|édněte zmény V
po adu bohosltržeb v
souvislosti s odjezdem P.
Pavla na studia"
. Ještě malou poznárnku
lr rikonrim duchovní
správy: V našich farnostech
sice vykazujeme
nezanedbatelnj' počet k t ,

ale upozorriuji na to, že ve
valn většině šlo v
uplynulém roce o p espolní
žadatele, byť s rodinnj'mi
ko en5'v našich obcích.

E Stránka 2

l Dlouhá Loučka
'l o ,,prilnoční" mši svaté se
,vybralo 1.219,- Kč., o Božím
; hodu vánočním se vybralo
, 2.981,- Kč, o svátku sv' Ště-
.pána 1.135,_ Kč.PBZ|.
' ' V pátek 22. 12. jsme slavili
]y našem farním kostele
:requiem za zesnulého Václa_
'va Havla.
,. V roce 2011 p ijalo v naší
farnosti 6 lidí svat' k est, z

.toho 2 děti do jednoho roku,
'2 děti od 1 do 7 \et a 2 ďo-
:spě1í. Svátost manželskou
'p ijaly dva páry (které však
:,trvale nepob .vají v obci).
,Svat ch p rjímání bylo rihr-
:nem 1000. Pomazání nemoc-
, nych pi'ijalo I osob, z toho 4
:p i společné bohoslužbě.
K esťansk'm poh bem jsme
,se rozloučili s 5 farníky;
bohužel, jen jeden z nich
um el posílen svat mi svá-

' 
tostmi! Do náboženství cho-

1dí pravidelně 4 děti.
. Pro zajímavost uvádím,
kolik se během celého roku

;p i mších vybralo: 93.815,-
.Kč, pr měrně zajednu sbír-
,ku I.400,22 Kč. Do této
částky jsou však započitány

]všechny odvod5' (sbírka na
lkněžsk seminá , charitu,
, misie, sdělovací prost edky,
: svatopetrsk halé ).
l Na čištění a z\acení kalicha a

, relikviá e Sv. K íže se dosud z
dar vě ících vybralo 7.300,_ I(č,
Up ímné Pán B h zap|ať| Záto-
ve jsme požádaii obec Dlouhou

, Loučku o p iznání jednorázové-
ho daru ve v'ši 10.000,_ Kč na
obnovu těchto drobnych kultur_
ních památek v obci. Dodávárn,
že bychom do budoucna mě]i
nechat zrestaurovat vzácnou
sošku od

, barokního umělce Heinze, ucho-
vávanou v našem farním arclrí-
vu.

Sumvald
. o ,,prilnoční" mši svaté se
vybralo 1.550,- Kč a o Božím
hodu vánočním se vybralo
3.200,- Kč.PBZ|
. V roce 2011 p ijalo v naší
farností B lidí svat k est, z
toho 6 dětí do jednoho roku,
2 děti od 1 do 7 let. Svátost
manželskou nep ijal žádny
pár ZeI Bohu, rozmáhá se
nárn mezí šurnvaldsk mi
katolíky jedovaté byIi, jimž
je civilní manželsk ob ad!
P ipomínám, že \<aždil
katolík má povinnost
uzav ít s atek církevní
formou! Svatj'ch p ijímání
bylo rihrnem 900. Pomazání
nemocn ch p ijalo 10 osob, z
toho B pi společn
bohoslužbě. K esťanskym
poh bem jsme se rozloučili s
6 farníky, k našemu
uspokojení, žáďn, nebyl
zpopeIněn. s lítostí
oznamuji, že jen dva byli
zaopat eni. Do náboženství
chodí pravide1ně B
šikovn ch dětí, které
duchovnímu otci dělají
velkou radost.
. Během roku se p i mších
vybralo 121.35B,- Kč (včetně
odváděn ch ričelov 'ch
sbírek), prriměrně 1.B96,22
Kč zajednu sbírku.
. Veikou v 'hodou je, že jsme
v upiynulénr roce zvládli
uhradit všechny zb,v ající
dluhy a do roku nového
vstupujeme s čistym štítem.

T íkrálová sbírka
proběhne v našich farnos-
tech v pátek 6. I' a V so-

botu 7. 1.

DíIql za vaši štědrost!

1. tyclen

1. - 8. ledna 20Lz

Den Liturgická oslava Místo Cas Unrysl

l" l.
Ncděle

Slavnost Matky
Boží Panny Marie
v oktávu NarozcIrí

Páně

Dlouhá Loučka 7:45 Za ]ana a I{trženu'l'oušovou a * ro<linu'lilušovou

Surnvald 9:30 Za larniky (s clrvalozpěvern Te Deun)

Paseka ll:00 Za rodičc Annu a Martitra Grcgovslryolr, syna Aloisc a
rtlrJinu (s chi'alozpčr,ctn Te Dem)

Dlouhá Loučka l4:00 svtito'stné poželm ní

2. t.

Ponděl

Památka sv. Bazila
Velikého a Řeho e

Naziánského
Dloulrá Loučka l7:00 Za rodinu Vogtovou

3. 1.

rÚnetŤi
Nej světěj šílro Jnrérra

Ježíšova

4. t.

St eda

Patrtátka bl. Anděly
z Foligna

5. 1.

ČtvrteIi

Ctvl'tek po ol<távu

Narozerrí Páně

. 1.

Pátcl<
Slavnost Zjevcní Páně

Pascka ! I'ou

Sumvald ! l5:00 Za r'oclinu Liškovou

7. 1.

Sobota

Parnátka sv. Rajmuncla z
Peí]aforl-tr

Paseka 12.30

E. t.

Nerlěle
Svátck K tu Páně

Dloulrá Loučka V:45 Za l-adisl al'a .Toi'crrka, r<l<li nu Pavlátovtlu a .loi'onk<lv<lu

Surnvald 9:30 Za lrrantišku Stcnclovou, rnanžcla. <.lccru I',idušku a rodirru

Paseka I l:00

Paseka
' o ,,p lnoční" mši svaté se vybralo 3.378,_ Kč, o Božím hodu vánočním 1.640 ,- I<č. PBZ|.
' V roce 2011 p ijali v naší farnosti 41idi svat k 'est, všechny do jednoho roku. Svátost manžel-
skou nep ija|žáďnr pár! Svatjlch p ijímání bylo rihrnem g00. Pomazání nemocnych p ijalo 36
osob, Z toho 12 p i společné bohoslužbě. K esťanskym poh bem jsme se rozloučili s 6 iarníky, k
našemu uspokojení, žádny nebyl zpopelněn" I v Pasece až na jednoho nebyli zesnulí svátostně
p ipraveni na cestu do věčnosti. Do náboženství chodí pravidelně B dětí.
' V roce 2011 se p i mších vybralo celkem 87.B11,- Kč (včetně odváděn 'ch ričelov 'ch sbírek), což
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odpovídá prriměrn m I.37 2,05 I<č.


