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23. 10. slaví svátek .Y. l ',-ffi1.', I vykonal zďe mnohoJan I(apistrán=t y, l "#ilffi'i$' l zázraki. Poté cestoval

:"[::"3ťffi í;x'':Hl ffi lÍ;.,",?fil""}1? ."r::
Nu'rodil se 3. 6. 1386 v | :i;;,';<,,i,],';i,;it! |vrátil do Brna a založil
Capestranu v ltálii" otec byl zde kiášter-. Cesta do naší

Děti promltnily:

,,Vě ínt v Boha, otce všenrohou-
cíl-ro, spo itele nebe i zerné ..."

.,vstoupil na nebesa, sedí na
krabici Otce..."

,,K est'an se má p ipravit lla
r]obrou smrt tak, že se pěkně
ob]eče a lelrne si.'"

,,Noe s rodinou se zachránil .. ' v

auro e."

,,Svatí čty i evangelisté byli t i:

Petr a Pavel."

,,i)án Ježíš byl rra poušti pokousán
od d'ábla."

',10. 
zastavettí: Pána JeŽíše svlékají

zkť e."

,,'retr" kdo všeclrno vidí a slyší je '.'
naše souse<]ka."

17. I0. Filipíny. I)nes ráno
byl na ostrově Mindanatl
zabit misioná ' otec Irausto
'lentorio, kterj' zde žII 32
let. Neznárn , pachatel se k
němu p iblížil, zast elil jej
dvěma ranami do hlavy a
uprchi na motorce. Otec
'Ientorio je t etím ehoirrí-
kern, kterj' zem'el násilnou
smrtí na ostrově Mindarrao.

17. 10. Vatih n. Dnes zve-
:ejněn 'm apoštoIskyrn iis-
tem Porta fi,dei Benedikt
XVI. vyhiásil Rok víry, kte-
ry bude zahájen 11. íjnrr
2012, tedy v den 50. vyročí
zahájení Druh ho vatikán_
ského koncilu a skončí 24.

listopadu 2013 na slavnost
Iftista Krále.

18. 10. Brescia.
,,Genderová ideologie zauja'
la místo marxistické ideolo-
gie a obdobně jako marxis-
Inus v minulérn století po_

zvolně proniká sociálnírn i
církevním tkanivem...'', 'ekl
rnons. 'fony Anatrella S.I.,
psychoanalytik a znnlec
sclci ál n í psyclriatrie.

18. 10. Lucentburle. Jako
vítězství žívota by se dalo
označit včerejší rozhodrrutí
Soudního dvoru Evropslr
unie. Bylo jím zakázáru:
patentování technik, které
využívají embryonální knre_

nové bu ky, ziskávané niče-

ním lidskych ernbryí. uŠ)

Nebudeš m
Sestry a brat i,
rlnes se dostáváme k 1. pi'i_
l<ázáni Desatera. P iporne ii-
l}Ie si, že zní: V jerlnolt'o
Bolru, uě iti butl,eš. Dnešní
vaha je pouze jedním po-

hlodem na toto térna, které
tr1rln nabízí projekt ,,Učící se
církev". V KKC najderne v
článcích 2710 - 2127.
Skrze toto p ilrázání se l]rih
dává poznat jako jedin '.

'luto víru vyznávají žiďé,
k'esťarré i rnuslimové. Jedi_
ny B lr je p vodcem všeho
na nebi i na zemi. Jaké hi'í_
clry mohou bí,t proti 1. p 'i-
kázání?
Pouět'a _ katechismus ji
definuje jako tichylku víry.
l'ověrčivj' člověk ďává ná-
hodn m věcem či skutečnos_
tetn ,,tnagickou" rnoc (černá
kočka p 'es cestu, lrlepání na
dr''evo, podání rukou do k í-
že, "..).
Modlosltlžba - je skutečnost,
kdy člověk uctivá tvora nebo
pi'edrnět místo Boha a klaní
Se mu (b žci, kamen5', stro-
l}ly' p'íroda, amulety, po_

hanští bozí,...).Člověk
rrrodloslužbou popírá, že
jedin 'rn Pánem je l]rih.

šlechticem z Německa, země však není hodnocena
matka ltalka. Vystudoval ;ako rispěšná. Zapráva a začal kariéru ve nejvj,znamnojsí prisobení je
službách neapolského krále. porázorána jeho činnost veZ vysokého postavení s9 vojsku, s nímž byl ve věku
dostal do vězení, kde prožil zďtet u Bě1ehradu, kdy byla
obrácení" V roc.e. 

. 1416 poražena velká p esilavsloupil k františkán m, iureckého vojska. Brzy pakstal se knězem 
_ .u_ - bvl na následky vyčerpánosti,

pově en zakládánírn po ošet ení 
-umírajícího

p'isnějších františkánskych ve[tele nakaženého m.reln
klášterri. Stal se věhlasnym a po povzbuzení vojska vkazatelem a strhoval lloi<u, zetn'el. Je zobrazován
posluchače po ce]-e st ední jako irantiškán, u sebe má
Evropě. KázaI v Čechách u r.r'irr..r, k íž, korouhev sena Moravě. ZvIášLé je iménem Ježíš nebo
za'tnamenáno jeho prisobení nronogťamem IHS. Q,P)

Boha mimo mne

Věštění _ touha mít vládu
nad časem, dějinami a iidrni
a naklonit si skryt mocnos-
ti (horoskopy, kyvadélka,
astrologie, věštci, vykládání
karet, hádáni z ruky, ...) je
jednak projevern pohrdání
Bohenr a talré projevem rn

,,nezŤizené" zvěďavosti.
ohledně budoucnosti se
mátne s drivěrou svěi'it do
I3oži prozÍetelnosti.
Magie a čarodějnictuí - zďe
jde o to, abychom si my lidé
podrobili skrlrt{ 

'i1u" 
Dílry

těrnto silárn (síly ďábelské)
si nl žeme podrobit druhé.
U věštění a magie b)'ch
chtěl v jednotě s církevním

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděIe:

Miluji tě, I{ospodine, má síIo.

Ít jiného

V kostele čekárn ... na tebe. Tv j Bťth

** Farnost čte Bibli **

Co sklidí ten, ktery si clrce lásku koupit? - Pís 8, 5 - 7

I(olro Pavel posílá do Korintu, aby p ipomenul
,jednání v l(ristu"? - 1Itor 4, 14 - 21

učenírn drirazně varovat
p'ed takovyrni praktikami,
protože velrni často se zde
dovolává sil, které člověk
ngní sclropen ovládnout
(Dábel a jeho andělé).
Sua tolu'ridež - znesvěcování,
zneuctění a nedristoj né za-
cházení se svátostttti a oso-
bami, rnísty a věcmi zasvě-
cenymi Bohu.
Suu,tolutpectuí - tento h 'ích
spočívá v kupování nebo
prodávání duchovních hod-
not.
t\teisrtttt,s - popírá nebo od_
lnítá existenci Boha. Za
falešnou touhou po d stoj-
nosti člověka, kterého ,,Brih
zotročuje" se I]oží existence
popírá. Často i na
,,vědeckych zákIadech",
lrteré však často s vědou
rnají pramá1o společného.
IJ'íkladem nárn rnriže b t
komunisrnus.
tlgrtosticisnnts jak si
,,laxní" postoj k l3ohu, kterj'
se zdá buď nedosažitelnj'
nebo nedohazatelni,.
Kéž hledáme Boha up írrr-
nj'm srdcem, které o Boha
dokáže bojovat. K mnoha
vítězstvím v životrrích bojích
posílárrr poželrnání.

P. \4a.d,int,ír
Vydáno pro vnit ní pot ebu ímskokaťolick 'clr farností Dloulrá Loučka, Šurrrvald a Paseka.

V p ípadě návrlr k obsalru se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e-mail faďloulraior'rclta@ado.cz.
Náklad 70 v 'tisk . Neprodejné, zdarma!

Text neprošel jazykovou korektrrrotr.
w ww. farnost. sumvald. cz



Společné
. Stolní kalendá 'e
šternberského clěkanátu
na rok 2012 jsou
k odběrrr v sakristiíclr
v ceně 55,- Kč za krrs'

' Je možno zapisovat si
írmysly mší svat 'ch na
kalendá ní rok 2012.
Komu to vyhovuje, mriže
si zadat mysl i na mše,
které v tozmezí 5. iedna
až 14. b ezna 20L2 budu
slavit ,, Ří.''ě, jeho ťrmysl
odsloužím tam.
. Dnešní sbírka je určena
na misie' Mějme i my
podíI na hlásání
evangelia, což je naší
k esťanskou povinností.
. P ed polednem zaznina
Prog1ase duchovní
sI .vko, které jsem
tentokrát p ipravii já"
. Společn ustavující
Zasedání nově
jmenovanych ekonomic-
kych rad' farností Dlouhá
Loučka se bude konat na
fae v Dlouhé Loučce
v sobotrr dne 29. íjna
2011 od 15h"
. P'íští neděli se mění
letní čas na zimní.
Mrižeme o hodinu déie
di'ímat"

tvtĚsÍc ŘÍ"lnN -
Čns H,tooLlTBY SV.

nŮŽpNcp
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l Dlouhá Loučka
il o 29. neděli
iv liturgickém mezidobí
;se p i nedělní mši svaté
ivybralo 1.075,- Kč. PBZ!
l. ČIeny ekonomické rady
'farnosti Dlouhá Loučka
' byii jmenováni: slečna
,Magďaléna Kova íková,

'pan Jan Nepomuk Peká-
r rek a pan Jaroslav Sko-

, 
palík pod p edsednictvím
,P. Pavla Hijdla, fará e"
I

, Paseka
'. o 29. neděli
lv liturgickém mezidobí
,se p i mši vybralo 452,-
,'Kč.PBZ|.
,. V souvislosti se státním
svátkem 28. íjna budu
;slavit mši svatou
, z formulá e o sv. apošto-
liech Ši*o.'.' a Judovi ve
,farním kostele ráno od 8
,hod. jíž brrde p edcházet
, rrižencová pobožnost.

Sumvald
. o 29. neděli
v 1iturgickém mezidobí
se vybralo p i mši 1.100,-
Kč. PBZ!
. V sobotu 22. Ťíjna jsme
se rozloučili ve farním
kostele s naší sestrou
paní Helenou Richtero-
vou. Ať odpočívá v pokoji!
. P i nedělní mši svaté
30. íjna buďe pok těna
Marie Blažková.
. občanské sďružení Dia-
konie Broumov vyhlaštrje
sbírku použitého ošacení,
lrižkovin, ručníkri, utě-
rek, záclon, látek (min.
1*2), domácích pot 'eb,
vatovan ch p ikr tvek
(nepoškozené), polštá ťr a
dek, obuvi a nepoškoze-
nj'ch kompletních hra-
ček, která se uskuteční
na fa e v Šumvaldě 3. a
4. listopadu od 16 do 1Bh
a v B evenci 5. listopadu
od 9 do 12h v klubovně
Čt< (No). Bližší informa-
ce, poskytnou pracovníci
OU Sumvald.

43 tSiden

23._ 30. íjna 20l1

Dlouhá Loučka, Šumvalcl a Paseka
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W$ffiffiigk ,,'kalendá
Neděle 23' 10.:30' neděle v mezidobí. Misiiní neděIe.
Pátek 28.1'O.:..r. Ši-or'a aJucly, apoštolii; svátek
Sobota 29.1'0.: bl. ivlarie l{estituty l(afkové, pann)r a mu-

čednice; nezáv azná p arnátka
Neděle 30. 10.: 31. neděle v mezidobí

,,Cím je kďo

pokornější, tím

vělší svatosti
ďos hne."

sv. Maxntilictn

Maria Kolbe

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

23. r0.
Ncdčle

Slavnost V ročí
Posvěcení lrostela

Dlouliá Loučka 7'.45
Za Rťržerru Drrlranskou,*trranžela Jarra a*roditru Janrrlíkovotr

a Samsonovott

Šumvald 9:30 Za fantíky

Paseka I 1:00 Za tnanže|a,+ a*rodintr

24..10.

Pondělí

Pondělí 30' t1idne

v rrrezidobí Dlouhá Loučka

16:30 rtižencoyá pobožnost

17:00

25. 10.

Útery'
Úteni 30. tydne v rnezidobi

26. t0.

St'cda
St eda 30' tydne v mezidobí

Šumvald
l5:30 r žencol, pobožnost

l6:00

27.10.

Čtvrtclr

Čtvrtek 30. t1i'dne

v mezidobí Dlor.rlrá Loučka

l5:30 -
l6:30

Vjl.stav Nejsvětěj,ší sl, to';Íi olttj'ní a svrjío.stné požehnání

16.30 svAl), ruzeneC

l7:00

2Ít. 10.

l'átclt
Svátek sv. Simonn a Jud1',

apoštolťr
Paseka

7 .30 r žencová Pobožtto'st

8.00

29.10.

Sobota

Bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice

Sanatorium -

Paseka
12.30

30. 10.

Ncdělc

l. neděle v liturgickén
nrezidobí

Dlouhá Loučka 1 .45 7,a1*olce a otčíIna

Šrrrnvald
9:30

(se ki1tem Marie Rlažkové)

Za P. Rorrrtralda Filipa, rodiče a sollrozel]ce

Paseka ll:00 Za fanliky
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