
tydne
31. íjna slaví svátek Sv"
Wolfgang, patron past z ri,
tesa', d'evorubcri, proti
clně, obrně, bolestem lrohou,
záchvatu mrtvice, zlrnětrim
ktiže, proti neplodnosti a
potratrirn. Pocházel Ze
Svábska. Studoval v
klášterní škole v Reichenau.
Potom prisobil na d rnské
škole a byl děkanem
kapituly v 'frevíru. Již v
roce 965 vstoupil do
benediktinského kláštera v
trinsiedeln ve Šv 'carsku.Zde se asi po pěti letech stal
}lnězern a po ročním
rnisij n ím p sobe ní v
l'{aďarsku byl ve vánočním
c'bdobí ustanoven Za
biskupa v liezně' Vynikal
ctnostmi i moudr 'm 'ízenírn
diecéze, p i kterém p 'edal

ustanovenyrn opattim Íizeni
klášter , pozvedl rirove
duchovenstva, velkou měrou
p ispěl k založeni pražského
biskupství a s velkou láskou
pomáhal tam, kde bylo
t eba, zvláště mu záleželo
na školství a zajišťování
pot eb chud 'ch. Zem eL v
Puppingu u Lince ve věku
asi 70 let. B 'vá zobtazován
v biskupském odění nebo
v benedikt'nském hábitu. U
sebe rná berlu' sekyru,
model kostela, knihu, vlka a

23. 10. Vatih. n'. P'ibližně
50 000 se dnes dopoledne
sešIo na náměstí sv. I)etra,
kde Benedikt XVI. běhern
rnše sv. níž kanonizoval t .i

nové světce: biskup Giudo
Maria Conforti (18G5-1981),
kněz Luigi Guanella (IB42-
1915) a eholní sestra Boni-
facie Rodríguez de Castro
(1837-1905).

24. 10, Brusel Zástupce
generálního sekretá e Svě-
tového židovského kongresu
Maram Stern, kter r se ve
čtvrtek rná zričastnit Světo-
vého setkání Za pokoj a
spravedlnost v Assisi ocenil
ťrsilí Benedikta XVI. p i
dialogu s judaismem.

24. 10. IQjeu. Vánoční
sťťom do Vatikánu bude
letos poclrázet z Ukrajiny.
Jak oznánrila ukrajinská TA
RISU, ecko-katolick ' bis-
kup Svatoslav Ševčuk navr-
hl biskupovi ukrajinské
pravoslavné církve, aby se
p 'edání sttotnu ve Vatikánu
ričastnili oba dva.

27. 10. Assisi. Rodišbě sv.
1rrantiška se Znovu stalo
městenr tníru a tnísbenr
dialogu světovych nábožen_
ství. P ed 25-ti lety' kdy
svět děIila Berlínská zeď,
odsud zazněIo historické
poselství bl. Jana Pavla 1I. _
nábožensťvi, an|ž by zasalrt-r_

vala do politiky, rnohor"r

světu tlumočit rnvšlenku
míru.

ďábla. (M+T',P)

Modli se! Tvtij B h

** Farnost čte Bibli **

Kdo se srražil najít ,,vystižná slova.,? - I{qz 12, 8 - 14
o co žádají Ježíše brat i Jakub a Jan? - Mte 10' 35 - 45

Wrl;r'Í'i,"tri
}.Ja louce leŽi rezavá podkova
r'edle čty líslku. ,,I)roč nás ještě
r,čkdo trcnašel?" stěžuje si pod-
kova. ,,Jednocluše nemáme štěs-
(i"' tlí na ttl čty lísÍ.ck.

,, Dobry den, pane učiteli, jntenu-
j i se VotYíšek. " ,, Vo íšelc, Vo í-
Šek.." Ach, ctno, už si vzpomín nt.
l,Ie1větš í ttličník ve škole' P edpo-
v'ídal jsem vcÍnt, že špalně skončí-
te. Co pot ebrqete? '' ,, Ptrišel
j'sem pož dat o ruku vaší dcery!"

,.-fak nátn šéť zakáza! v pracovtrí

době pít kávu a číst noviny. No,
tak pr1eme čaj a čterne časopisy."

Věštkyně íká panu Béntovi;
,,Vidím vaši budoucí ženu." ,,Jak
se jnrcnrye? " ,, Béntovťt' "

V jedné společnosti došla eč na
Lo, že duše zem el]l7ch, obzvláště
těch, kte í zentt'eli násilnou smrtí,
se vracejí na zeln a straší. Zeptali
se p ítonlnélro léka e, co o totn
soudí. odpověděl:',Kdybyclt torrru
vě il, tak bych nernolrl byt olrirur-
gem!"

Vydánopr<lvnitnípotebuírnskokatolickycIrfu.''u
V p ípadě návrhri k obsalru se obracejte osobrrě na P. Pavla nebo pište na e-rrrail farllotrha]oucj<a@aclo.cz

Náklad 70 v tisk . Neprodejné, zdarrna!
'lext neprošeI jazykovotr korektttrotr'
w ww.farnost. sumvald. cz

Plnomocné odpustky
Sestry a brat i,
jsttre na prahu dušičkov lro
tj,dne, kdy clrcerne zvláště
inťenzivnírn zprisobern pr'o-
sit za naše zemÍelé, kte 'í
ještě nedošli věčné blaženos-
ti u Boha. Je to neslrrírně
dťrležity tjlďen, jehož čas
neneclrejme bez užitku
uběhnout.
Itád bych p 'ipomentrl jednu
driležitou možnost potnoci
našim zern el rn _ plnomoc-
n odpustky. Zv|ášté v
tydnu 1. 8. listopadu je
rn žeme získat právě pťo
duše v očistci; v ostatních
dnech roku také pro sebe.
Co jsou to odpustky? Chtěl
bych na těchto ádcích p 'i_

blížit to, čemu v církvi íká-
rne odpustek.
Clověk když udělá h ích, a
teď nep enryšlejme jestli
téžkí, či lehk , stává se vin_
nym a zárove na sebe p 'i-
vádí trest. Má vina za spá-
chaná lr íchern ,,korrčí" nebo-
ii je odpuštěna p .i sv. zpově-
di. Trest za h'ích však z _

stává. Jak se ho zbavit? Po
stnrti člověk p ichází do
očistce, kde probíhá onc)
zbavení se trestri a všeho
zla. Vírne totíž z evangelií,

Zalmová odpověď pro

Opatruj, Pane, mou

že do nebe nic ncčistého
pi'ijít nemriže. Vzpome me
t eba na evangelium, které
jsrne nedávno slyšeli, o hos-
ťu na svatbě, kterj, nebyl
slavnosťně oblečen. 'Iato
očista po smrti je jedna nrož_
nost. Existuje však i ďruhá.
A to rrrožnost si své tr'esty zir
hi'íchy odčinit již zde na
zemi. Sem pati'í odpustky a
také p ijetí svého utrpení či
nemocí. Je t eba íci, že
odpustky jsou církevního
ustanovení a odpuštění
trestri se děje na p 'írnluvu
církve. Církev tak pro své
vě ící využívá to, co ji Kris-
tus svě 'il. Abych použil
pi'ílrlad, i lrdyŽ vědorn si jeho
:rn'ezí.

Rozbijeme sousedovy okno.
Vznikne nám škoda za 1.
000,- korun. Jelikož náš
soused je grand, tak hned
zapomene na to, co se stalo

liturgii dnešní neděle:

duši Ve sYém pokoji!

(odpuštění). Zristává ale
napravit vzrriklou š]<odu.
ap& zá|eží na sousedovy,
jalr se zachová. Mriže clrtít
zaplatit celou částku, nebo
její část, ti'eba 500,- nebo
kromě odpuštění také srrra-
že celou tisícikorunovrlu
škodu a já nemusírn p}atit
nic. Tolik p íklad.
Jsenr povinen nápravou
škody. očistcern nebo od-
pustky jí snazávárn. Církev
rozlišuje čásťečné a plno_
nrocné odpustky. Částečné
umazávají část škody
(zmíněná pětistovka) a plno-
nrocné zcela tnažou vzniklou
,,škodu". odpustky jsou tedy
velkou možností jak si po_

moci a jah pomoci zem:e-
l ,rn, aby se dostali rychleji k
Bohu. Mají sv podrnínk)l: 1.

Svatá zpověď a nernít zalí_
bení ve h íchu; 2" svaté
p'ijímání; 3. rnodlitba na
r"irnysl Sv. otce a 4. dany
skutek. Pro následující dny
je tírrr slrutkern toto: 1. 1. o,

2. 11. se pornodlit v kostele
modlitby Vě ím a otče náš;
2. 1. - B" 11" p i návštěvě
h'bitova se pornodlit jakou-
koliv rnodlitbu za zerni'elé.

P. Vladinír



Společně
. Nedělní ďuchovní
slri.vko p ipravené P"
Htjďlem bude odr,ysíláno
na Proglasu až V dnes
p eď poleďní modlitbou"
. Ttrto st edu navštívím
naše nemocné se svatymi
svátostmi.
. Věnujte laskavě
poZoťnos t změnám
v po adtr bohoslužeb'
p edevším pobožnostem
na h bitovech"
. o slavnosti Všeclr
svatjlch odpoleďne a o

památce všech věrnych
zesnuljtch po cel t den je
možno p i návštěvě
kostela či kaple získat
plnomocné odpustky,
p ivlastnitelné pouze
drrším v očistci. I(romě
obvyklych podmínek (sv.

zpověď, modlitba na
rimysl Sv. otce) je

podmínkou pomoďlit se v
kostele modlitbu Páně a
vyznání víry.
. Od 1. do B. listoPadu je

možno získat po splnění
obvykt'ch podmínek
denně plnomocné
odpustky, p ivlastnitelné
pouze ďuším v očistci,
navštíví-li někďo h bitov
a pomodlí se tam t eba
jen v duchu za zemÍe|é;
v ostatníclr c].neclr lze
takto získat odprrstlry
částečné.
. Na tento tyden p ipadá
také první pátek
v měsíci.

E Stránka 2

Dlouhá Loučka
. Minul tj'den se P i
sbírce na misie vybralo
2.032,- I(č. Celá částka
byla odeslána na p ísluš_
ny ličet" Všem dárcťrm
up ímné Pán B lr zapla'i.

Šumvald
. Minulorr neďěli se p i
sbírce na misie vybralo
1.300,- Kč. Celá částka
byla odeslána na p 'íslrrš_

ny ričet.
. V pondělí 31. íjna se
p i requiové mši rozloučí-
me s naší zesnulou
sestrou paní Boženou
Petěrovou.
. Čle.'y ekonomické rady

' farnosti byli jmenováni:

,paní Žofte Čurdová, paní
PhDr. Jaroslava Cajová,
pan Hynek Filip, Pan
Ing. Dušan Kysely a paní
Mgr. Eva Richterová.
Mandát jednotlivych
'členri potrvá do 1. 11.

'201b.

Paseka
. Minuljz ti.clen se P i
sbirce na misie vybralo
1.302,- Kč. Celá částka
byla odeslána na p ísluš-
n ričet.
. ČIeny ekonomické rady
farnosti byli jmenováni:
pan Václav Maria Lolek,
pan Rostislav orság ml.
a pan MUDr. B etisiav
Bolard. Mandát jednotli-
v 'ch členri potrvá do 1.

11.2015.

44. tyden

30. íjna _ 6. listopadu 2011

Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Neděle 30. 10': 31.

Út.o.1 1,.11.: Všech svaryclr; slavno st. D oJ>ont čv nj yasuěrc njl

.ruátek.

St 'eda 2. 1,1,.: Všech věrnyclr zemi'elyclr; vzporninka.
Pátek 4.1,1'.: sv. I(atla Boromejskélro, biskupa; památka

Neděle . 11': 32. neděle v mezidollí

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

30.10.
NerIěle

l. netlěle v liturgickén
mezidobí

Dloulrá Loučka 1:45 Za*-|otce a otčírna

Šurnvald
9:30

(se k tent Marie }Jlažkové)

Za P' Romualda Filipa, rodiče a solrozence

Paseka I 1.00 Za farniky

31.10.

I'ondělí

Requiern paní Boženy
Petěrové Šumvald

15:00 Za věčrrou spásu parrí Božerry Petěrové

Parnátka sv. Wolfganga,
biskupa Dlouhá Loučka

l6:30 r žencov pobožnost

17:00

1.11.

LItcr
Slavnost Všech svat 'ch

Dlouhá Loučka 17.00 Za+*kněze

Šumvald

l8:30 Za Jos. Hrubélro, dceru, vnr'rka a rodiče

posléze po božnos t na h 'b i tol,ě

2.71.

Str"'etla

Památka všeoh věrn ch

zesnul ch

Dlouhá Loučka
16.20 pobožnost na h bitot,ě

t7:00 Za všeclrny zerrr elé

Paseka
l8:30 Za{sestru, *a*rodinu

posléze pobožno.s t na ]l b i !ot,ě

3. 11.

Čtr'rtek
Dlouhá Loučka

I 5:30 -
1 6:30

Vyi.stal, Nejsvětější svritosti olt ní a svátostllě požehnání

Památka sv. Martlrra de Porres
I 6:30 svatv ruzenec

17.00

4. tt.
Páte k

Votivní mše o Nejsvětějším
Srdci Páně

Paseka
16:00 Za++rodíče, dceru a*rodinu

s.11.

Sobota

Sobota 3 l. tydne v lit.
mezidobí

Sanatorium -

Paseka
12'30

6.11.

Ncdělc

Dlouhá Loučka 1"45 Za farníky

L.
mezidobí

EIL
Sumvald 9:30 Za Miroslava Axnranna a dvo_je rodiče

Paseka
1l:00 Za Markétu I{ubenou

,,Pro ďobré je

smrl pozv ním

k oďpočinku,

pro špaÍné

koÍaslroÍou. "

sv" Antbrož


