
$ť*t'ffi on"
11' listopadu slaví sváteir
sv. Martin, biskup, patron
vojákii, koní a jezdcri,
krejčích, ml5'p5i6,
vinaÍ 

'cestujících,
chudákri a
žebrák , zajatc'ťs,,
absťinentťr, dom.
zviÍat a hus, proti
vyrážce , hadítnu
uštknutí a r ži.
Pocházel z .zemí
ďnešníhcl
Maďarska a jako
Syn dristojníka 'írnsk
posádk5' 'zača1 v Itálii
vojensJrou ]<ariéru. Jako
voják se dostal do Arliens v
G;rlii, krle se v době svého
]<atechutnenátu poclělil o
svtij dristojrricky ptrišť s
chudákenr, trpícím nouzí.
l'cgenda vypráví, že N{artin

spat il v p íští noci .ležíše,
kter byl oděn p lkou jeho
pIáště. A usl},šel jat< 'íká
anděIrirrr: ,, 'I'írnto pláštěnr
rně oděl Martin, kter je

teprve na cestě ke
k 'tu." Po torn to
zážítku se dal poki.tít
a rozloučil se
s vojenslrou službou'
Po odchodu z armáďy
žil jako poustevník,
stai se knězem a v
Ligug poblíž
Poitiers založi|
nejstarší klášter.
Konal nrisic i
zázral<y. V r. 371 se

sťal bislrupetn města 'lours
a irpoštolsky prisobil V
širokém oi<olí až do B0_ti 1r:|.

13,vá zobrazován jalro voják
na koni, jeho atributy jsou
tneč, plášť, žebrák, husa,
bislrtrpská nritr'a, berla,
liniha"

ii:l,iil;':',.i.:.':,, : :,"'.-: .'
ii{i|$ijxev,,ue 

světě' t

3l. 10. Ugan,da. 1,5 tisíc
ugandskych dětsk clr vojá_
hri uniklo z rukou svych
vězrrite1 dílr1, In1u1ic]rérnu
lladiu Wa. ltádio V),Sílá
poi'ady, Ve ktelj'ch bí'valí
ciěti_vojáci vyprávějí o svétrr
osudu a vybízejí své vr'stev_
níky k ritěku a začátku nor-
rnálního života

31, 10. Dantašeh. I)oL-ozu-
rnění nrezi ki'esťany, ktery-
tni se Sj.rie pyšnila, je ohro_
ženo" Všechn}. Iri'esťany
světa prosím o modlitbu -
apeluje malonitskj, arcibis-
k.,p S. Nassar. P'ipornínár.
že S 'rie je donroveln 1 llril.
ki'esťarrri, což je 5 % všech
obyvatel zetně.

1. 11. Bo.gd'ád. Stovky věi':í_

cích se včcra večer zťrčastrri_
ly trrše svat' za oběti alerr-
tátu, pi'i němž p't'.ed rokelri v
katec]rále P. Marie pi'išlo o
život 44 ]<i'esťarrrf , sedtn
policistri a dva kněží. K
ritoku na syrskoirzrtolickou
katedrálu se tehdy pi'ihl1rsili
extrenrist , trapojení na
skupinu r\1-Kajda.

3. l1. Atétry. V zetni je cha-
os, vláda je naprosto izolo_
vanáaVreferendubude
většina hlasovat proti škr'-
tťtrrr. r\ nejen to: liecko, ab5,

se rnohio odlazit ode clna,
nrusí v5z31oupit z euroz n5'.

Tak vidí současnou krizi své
zerrrě pi'edseda i'eckyclr i<a_

tolicliych biskupri, Fran-
ccsco I'aparnanolis. kts)

nese, Se nráttrre dívat jako rra
povinnosti' díky kter'j'ln se
dostávárrre bliže k lJoiru.

(M+7'P)
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3 Jakou vymluvu proti vyvolení má Jeren áš? - Jer
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:ilÚš'ffiě,Ý;,,''b.i** -, .-''''
Ccl bylo d'ív - vcjce neb<;

:';:"'""' 
.I <i. dilív bylo všccir_

.Ie ti snttLtno? Nildo lě ne-
cllce? NikcJo l'ě nemci rár1?
Clrceš pocllovctt? Talc ná'nt
zavolej ! My lě pochovcinte.
'I'v j pohi1ební u.stav.

I'eŽí moucha na záclcclr a
l<ope noŽičkanra. Letí kolcrrr
druh1i lnoucha a pLá Se:
"Acrobic'/" "Ne, biolit."

Vydárro pro
\r p ípadě nírvrlr

l, 6

,,ll4cínrc novy trezor", chlub[ se
náčelnílc poIicístťtnt.,,oíevírá
se pomocí pětintíslné číselně
kombinace" Mezi námi, jsou to
sa'nté sedmičlty, ctle v rťimci
ulajení vátn nei1eknu, v jalcént
po adil "

I)olicista kárá hráče u autotnatu:

".Ty asi rrikdy nedokážcš skon_
čit s tírn hazar<letn!" I.Iráči se
zaleskrrou oči' ,,Vsa<Jín1e se?"

vrrit rlí pot ebu írnskokatollck ch ťarrrostí D]otrlrz1 Loučká, rnvald zr Paseka
k obsa}ru se obracejte osobně na P' Pavla rrebo pište rra e-rrrail

Náklad 70 t.'tiskťr. Neprodejrré, zdarrna!
'T|ext rreprošel jazykovotr korektttrou.
w ww. farnos t" s urnvald. cz

K esťanská moudrost
Sestr5, a brat'i,
prvlrí liturgické čtení
z linihy Moudrosti rrás pr"'i-

vádí k t lrrat'u dnešní nerlě_
le, o kterérn se nlťtžetrre
dočíst v čIánku .l806 KKC.
,Iedná se o jedntr ze zá]<laď-
rlích (kar'c1irrálrríclr) ctrrostí -
N4oU])ltoST, rrěkc1y ťalr
oztrlrčr;vána jal<cl pr'ozírir_
vclst"

,Je r;ttrostí, l<tcr'á d1rvá lozu_
rtru schopnos|, aby v ]<aždé
situirci ďokázal tozeznat, co
je naše pravé dobro, a ta]< se
srražil zvolit vlrodné pro-
sti'cdhy k tor-rlu, abychonr
b),li schoprrí toto dclbro ko-
rrat. l\4oudrost se srraží v st
rraše svědorní, dík5' l<terérnu
se nrj.ženle správně roz1roď-
trout a ,,rl,tiua.t sí, pozot. ttct' sué
krolq" (P ' 14,15).
Sv. 'lorrr1rš piše: ,,Motuh'ost,
je spr('ut pt'uui,c!.l,o ^jedlt(ttt.í."Jalr tottru aIe porozurrrět?
N1oudrj, člově]< ví co chce,
z-rrá svrij cíl a snaží sc volit
dobr prost edky k jeho
dosažení. Nechat Se vést
rnotrdrostí znarrrená nepi'ed-
bíhaL, rrec1rtít víc, trcž ttrá-
rtre, jít pevrrě a vytrvaie po
cestě vytyčené Bohern. Na
rikol5,, ]rter život s sebou

'len, kdo dosírhne v),sol< lrr-i

stupně tél"o ctrrosti se nrťtže
radovat, protože došel k
vr'clrolu štěstí. Správn ,lu
jednáním tot|ž tílrnerrrc l(
pr':rvénru T)obru - ]]ohu'
Proto tnriženre í:íci, že rnottd-
rost je jak 'rnsi souhlncur
doironaiosti' ]<tcrá obsahuje
všechlro šťěstí čiověka. od_
straiiu.;e z našich živoťri věci
trrar'rr i zbytečné :i učí n1rs
tla všecirno hledět v ]Jožírrr
světle. Pak ntťrže n:rst:rt v
rriršic1r dušíclr 1rlid, jenž jc
rrezbytrw pro náš osobrrí
vztah s llohenl.
Mcludr'ost se tí''ká všelrcr
jodrrání člověka. Proto by
vždy rrrěla trašenru ieclrr1rní
pi'edclrirzet rozvalra; Zar}r)/š-
Iení zdaii to, co chcemc vy-
kclrrttť, je ve sirodě s I]clží

Zalnová odpověď pro liturgii dnešrrí neděle:

Má duše po tobě žízní Hospodine, Bože m j!

v lí nebo se jodrrá pollzc o
náš vyrrrysl _.. Pokud do]<á-
želnc pr'acovirt s rlirší zab\e-
děností do sebe a rrzručínre
se lrledat nejen své dobro'
svrij prospěch' trr žeme si
byt jisti, ž,e pak sc naše
je<lnání stane tírrr spr'ávrrj'rrr
a In)/ budenre o ]<r'ok b'ížo k
v'šc zrrri ovatrérrru w'clt,oll.t,
ší,ěsl.í. Cjcero 'ckl, že'.

,,Mottdl'ost, .je tt.n lt,í uěr],ěl,

r\r;lt,o se U:),st ílt,rt(;." A j:rl<?

Z]<tát]ra srražit Se hledat
rtrdu u stal'ších a zkr"ršeněj_
ších. Čirnž se jeclnoduše
tll žctrre ucirr itnit, pi''ed ne-
jedrrínr párletn, c1lvbou, či
otn1rlg111.

I)íky rnoudrclsti urnítrto
uplatriovat tlrrirvrrí z1rsady a
dokážerne pi'e}ron Llvzrt po-
clr5l[n6c1i, jenž Se tykaji
dobra. Praktic]<á lnoudrost
je pal< vťrle ]ronirt správn
věci. x4ěIa by se stát dove<l_
rrostí, kterii by byla derrrrě
používánrr, irb5, 1o1. rrrolrla
i'ídit upIatriování rnorá1ních
zírsad v na.šetrr 1raždoden-
nírrr žjvotč.
P 'cji n1rrrr dostate]< .síl1, pro
v 'stup na horu nroudlosti,
l<de nás čelrá ono - ol)ťav-
dov štěstí.

P. \4,ar],í,nt,ír

fad Io u Ira Io uck a@a do. cz.



Společné
. V pondéIí 7. listopadrr
si p ipomínáme vyroční
den pŤevzetí ťr adrr
olomouckého arcibiskrr-
pa. Proto brrde slorržit
v obvyk1ém čase
v Dlorrhé Loučce clle
mešního formulá 'e za
biskupa"
. Ve st edu 9. Iistopadu
oslaví své padesátiny
paní fai'á 'lra církve
československé 1rusitské
Ing. Naděžda l(a áková
Ve svém trotrbelickém
kost,ele od 9:30.
Vyprošrrjeme jí hojnost
Boží1ro požehnání clo
c{alšíclr let.
. P'íští neděIní sbír]<a
(13. Iistopaďu) brrcle
rrrčena vyhradně na
clraritní dílo'
. V neclěli 13" listopaclrr
2012 si také p 'ipomíná-
me ťrmrtní den Sv'
Anežky P emyslovny
(730 let).

Dlouhá Loučka
' Minrrlí' tyden Se p i
mešní sbírce vybralo
!.702,- I(č. Všem dárcrim
up 'ímné Pán Bťrh zaplat,.
. o slavnosti Všech sva-
tych se p'i mešní sbírce
vybralo 370,-Kč.PBZ|.
. o památce všech věr-
nych zesnulyclr Se pŤi
mešní sbílce vybralo
325,- Kč. PBZ'.

Šumvald
. Minulou neděli se p i
sbírce na misie vybralo
L450,- Kč. Všem dárcťrm
rrp ímné Pán Bťrh zaplaÍ.

Paseka
. Minuly tyden se p i
mešní sbírce vybralo
967,- i(č. Všem dárc m
rrp 'ímné Pán Brih zaplat.
. o památce všeclr věr_
nych zesnulych se pi'i
mešní sbírce vybralo
3I2,- Kč. PBZ1

45 tliden

6. -13. listopadu 2011

Dlouhá Loučlra,' Šumvalct a Paseka

Neděle 6.1'1.:32. neděle l. mezidol;í
St eda 9. 11": Posvěcení latetánské bazilikp sr,átek.
Čt.'t"L 10. 11.: srr. I'r? \/elrkélro' papeže a rrčitele církve;

památka
Páteir 11.11.: sr.. x,{attina Tourskéiro, biskupa; památka
Sol;ota 12.11.:51r. Josafata, biskrrpa a mučedrríka; památlra
Neděle 1'3.1'1'.: 33. neděle v meziclobí

Den Liturgicl<á oslava Místo Cas Umysl

6.11.
Ncdělc

Dloult1t LouČka 745 Za farníky

Blc
mczitlobí Šurnvald 9.30 Za Miroslava Axtnalrna a dvo.ie rodiče

Paseka 1 1:00 Za lvÍarkétu I-Iutlerrolt

7. Íl.
['onděli

Za biskup
Dlor-rlrá Loučka 17:00 Za Anuu ilanrplovou

8. 11.

Útcr
Utery 32. tyi'dne v mezidobi

9. 11.

Str-'crla

Sv:itek Posvěccní laÍeránské
baziliky Šumvalci l6:00 Zazralěné děti, aby pozrraly Boží lásku a ocltrattu

10.11.

Čtvrte li
Parnátka sv. Lva VeIikého,

papeže a Lrčrtele církve Dlouhá Loučka

l5:30 -
1 6:30

VysÍav Nej.světěf ší svcitosti oltá "ní a sl,čttostné požellnťlní

l6:30 s alv ruzenec

l7:00

11. 11.

Páte lr
Památka sv. Martina
Toursk ho, biskupa Paseka l6:00 Za Irtocettce Skálu,*a+rodirrLr

12.11.

Sobota

Panrátka sv' Josalata, biskupa
a mtrčednika

Sanatoriurn -

Paseka
t2 30

13.11.

Ncdčlc

}3. neděle v liturgiclrén
lnezitlobí

Dloulrá Lor"rčka 1"45 Za*atrodirltr Kttttiarovotl a Skopalíkovou

Surnvald 9:30 7.a farníky

Paseka I 1:00 Za Jos' a Ji inu Kr'álíkovu a++syily Jos. a Ji ílro

,,Největší
škoďy: p1Ícha o

sebel ska."

sv. A,Ia.xniliťln

lvÍaria Kolbe
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