
tydne
15. 11. slaví svátelr Sv.
Albert Veliky, bishup,
patron teolog ,

p írodovědcri, studentri
ir horníkri. Narodil se
l<olern rol<u 1200 v
L:ruingen na Dunaji v
'I]avorsku ďo zánožn
vojenské rodiny. Po
vynikajících studi.jních
i''1'sledcích mnoha oborri se v
Padově seznámil s Jorclánen
Sask 'm a požáďal }ro 0
p'íjetí do ďonrinikánského
ádu' P 'edstavení jej btzy

po vstupu do 'ádu poslaii
studovat teologii do Kolína
nad Rj'nem, kde byl později
vysvěcen na kněze. I)risobil
jako profesor a svÝtni
znalostmi obsáhl všec}rny
vědní obor)l té doby. Mirrro
jirré uvedl Aristotelovo učerrí

do st:edověké filozofie. l3yl
provinciá1em v letech 1253-
1257 a ezensk rn biskupern
v letech 1260-I2G2. P sobil
na papežském dvo 'e a b5'1

dtivěrníkern i císa e"

Vynikl v ctnostném
životě, jako kazatel,
tlipiomat i vědec. Jeho
oblíbenou činností bylo
p'edávání získarrych
vědomostí, proto se
opakovaně vracei k

vyučování a spisovatelské
činnosti" Zení:el v l(olíně
nad It 'nern ve vysokém
věku a byl polri'berr v
dorninikánském kosteIe.
Zobrazován je buď
v donrinikánskénr nebo
biskupském rouclru,
většinou sedí u psacího
pultu a nrá u sebe knihu a
psací pero.

(A.I+1'P)

gHiffi*ťií#í$ffi 
l.,.,'l l :

7. 11. Garissa. Neznámí
pachatelé položili borrrbu v
letrričnrn kostele v městeč-
ku Garissa na vj'chodu ze-
rrrě. 1' 'i vybuchu dva iidé
zahyrruli a pět bylcl zranětro.
I)odle svědk druhá náLož,
nasťražená p ed kosteletn,
neexplodovala. Policie nevy-
lučuje, že za ritoky stoií
islárnšťí fundamentalisti ze
skupin5' Ai Shabaab.
7. 11. Nigérie. Na konec
násilí v Nigérii apeloval
včera Benedikt XV1. K s rii
ritok rra nešity, kostel5, ;1

policejní stanice, p i niclrž
zahynulo nejméně 150 iidí a
stovky by15. zraněny, Se

p'ihlásila islárnská sekta
Boko Halarn, která usiluje o

zavedení práva šariátu V
celé Nigérii.
8. l1" Bern". Už ďrres boho_
služby slouží zpr'avidla kně'
Ží v d chodu. Pr'rirněrn věk
l<něze ve Šv 'carsl<u je 65
let.
B. I1, Iiínt. Méně potorrrl<ťr

= tnéně blahobytu. ,,Pokud
porrr ženre roditránr, poda .í
se nám vyjít z krize. Jintrlr
si m žeme byt zcela jisti, že
nás tato krize usrnltí", V1'_

slovuje velmi jasně sv'jt
soucl nad a]rtuáIní situací
ekonom prof. T!tťore Gotti
Tedeschi.
10. 11" Vati,h,d,n. Benedil<t
XVI. pi1rrruje apoštolskou
cestu do Mexika a na Kubu
patrně na ja 'e pi'íštího rol<u.

uŠ)

Mravnost vášní
Sestly a blati'i,
asi každ , z nás někdy s1y-
šel, nebo sárn i'ekl, že ,,rnáš
váše pťo '.'". 'I'érrra vášní
ltám rrabízí dnešní ténra' V
]<ateclristrru najderne v čián_
cích l7G2 - 1770. Na věčnj'
žívot _ na biaženost _ Se
lraždj, z nás pi'ipravqje
svobodnyrni skutky.
'fa]< to do n/rs l]ťrh
v1ožiI. Vášně trátn v
totrrto naporrrálrají,
pr'otože kažďy člo_
věl< tyto vášně, kte_
ré jsou roznlanité,
nrh.
Co to však ony váš-
rrě jsou? Katechismus p ipo_
trrítrá, že jsou p 'irozen slož_
ky člověl<a (KKC 176,1).
N{rižerrre o nich hovo 'it iáko
o spojrricích tnezi snr)'slovyrn
životenr a životenr ducha.
Jalto by nás pi'eváděi5' Z
tolro ,,tozurnového světa" do

',světa duchovního". 'f),to
vášlrě' nebo hrrutí cit či
elnoce' nás pobízejí jedlrat
nebo nejednat v určit ch
situacích; skrze ně tušírrre
dobro nebo rnriženre rozlr -

clovat zlo. I(dybychom trrěIi
v1,jrnenovat, tak záklaďni
vášní je láska a její opak

zášt, dáie toulra a straclr,
radost, stnutek a hněv.
'I'érrra vášní nám také pi'ipo-
rníná d ležitou slrutečrrost
liďsk lro živoLa. llozurn a
srdce musí b t v
,,tovnováze". 'l'o p iponíná i
SV. Tornáš Akvinsky' když
i'íká, že ''k dolronalosti

nrravního nebo lidského
clobra pat'í, že jsou vášně
Ťízeny lozumem". onv váš-
ně sarni o sobě ncjsou ani
dobré aní z16. Svou lrladrrost
či zápornost dostávají až
korrlrrétnírrr skutkern člově-
ka. Talr z lásky m že vzejit
mnoho dobrého ir krásrr ho;
to kd5,l ji budu prožívat ve
vztahu k druh rnu. Ale z
1ásk5' rnťrže vzejit i mnoho
z1élro a bolestnéhoi to ]rd),ž
ji budu prožívat jen sárn 1r

sobě" Všechn1' vášně, kte-
rj'clr je tnrrolro, trr žeme
využit k dobru nebo zneužít

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní

ke zlu. opět zde nar'ážírrre
na svobodu, kterou nárn dal
Stvo:itel.
Vnílrrártre v dnešnírn světě,
že kdyby sc' mnoha rozirod-
nutírn p idal roZull1 trcbo
naopair vilšeií (etrroce, cit)
by1ir by tato i'ozhodrrutí
clobrá :-r lt prospěclru všech.

1]ohuže1 vša]< vnítrr1r_
tne, že se 'ídírrre buď
jen rozurnern anebo
jen vášní. oba ďvii
pi'ípady urnerršují
rozmzrnitost lidsl< ho
ž,ivota. Člověk není
jetl rozutrrová b;lfog1,
ale ne trí také jerr

citová bytost. Je obojí. Pr'oťo
rrrusí žít z obojího. Sv roztt_
nrové rozhodrrutí trrusí oko-
'enit vášrrěrrri a cit5'. Kdežto
své citové názor5, a postoje
je rrutn podložit ťozltnlenl.
l'o]<ud čIověk, polrud j^,

bude takto jedrrat, Žlv<lL

bude v hartnorrii. A trotrÍám
si napsať, že lrarmonie živo_
ta poukazuje na pochoperrí
Živr:La a na pochoperrí zánrě_
ru Stvoi'itele s nárni lidrrri"
I]Iížínre se l<e lrorrci cír'lrev-
rrího ro]<u. Nezapotrre nre
prolustrovat trplyrlqly lok a
do nového vstoupit obnor'e-

H ích nenáviďírrr ... Tvtij Bt?h

** Farnost čte Bibli **

3 Jaké zrramerrí se dostane Achazovi? - Iz 7, 10 - 17
3 Jak se vysmívali apoštolrim po seslárrí Duclra sv.?

Ítí,nt2,5-13

0d lratedry zaznčlo:

Vědonrcsti vaší dcery se rovnqjí
nule,' pro postttp do v1;!iil7g ročníku
1e í eba' aby 1e ntinimálně zdvojná-
sobila.
])lival na solroclišti na níŽe l)ostave-
nclro Lrčitcle vyššílro ročníku, čínlŽ
sníŽiljelro váŽtrost.
Svyru zpěvent t?ntysln.ě ruší hodinu
httclební vychovy.
Pravi<jelně clrodí do školy ncpravi-
delně.
Na hodinu. fyziky p išel o
45 mirut později.

a.N)

Vydárroprovnitrrípotebuíms]<okatoIickyc}rťarrrostíDlo"
V p ípaciě návrlrťr k obsa}ru se obracejte osobrrě na P. Pavla nebo pište na e-tnail fadlolrlraioucka@ado.cz.

Nák]ad 70 v 'tisk . Neprodejlré, zdarrna!
Text lreprošel jaz\/koVou kolektrrrott.

,,14atni,víš kolile pasly je v zubní
pt'tsíě?" ,,Nevínt." ,,Já t'o vítn - cld
gauče a'ž k televizi.. "

.,Tady jc l0 bonbon ; polovinu
dc.j brat íčkovi|'' íká matl<a nlalé
lrolčičce' ,,Já mu tlárn jen 3.'',,'|y
ncuntíš počítat?'' .,Já ano, ale on
nc!"

Znuděné dítlco nq houslovétlt
koncerÍtl Se ptci olce ; .,T'clÍi,
už len pcÍtt' ten ncisÍro1 pi,erí.zne,

lstljdente donni?"

nl.

neděle:

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

P" Vl,ad'int,ír



Společné
. ChtěIi bychom navázat,
na trac{ici aďventnícir
bohoslrržeb ke cti Panně
Marii, tzv. roráty, tedy
29. listopaclu, 6. a 20^

prosince" Prosíme rodiče
dětí, aby p ipravili pro
děti lampičky. P 'i
rorátecil brrdeme číst na
pokračování s1avné
p íběiry školáka Káji
Ma'í]ra. V ď sledktr
rorátnícir bo1rosiužeb
zrušíme večerní pondělní
rnši. Po rorátní mši btrde
nachystán V sakristii
teply čaj a něco slaďk ho.

Dlouhá Loučka
. Minulotr neďěli se p i
sbírce vybralo 660,_ Kč.
PBZI
. o slavnosteclr, na něž
se vztahtrje povinná
irčast na mši svaté (tedy
všeclrny neděle, 25. pro-
since a 1. leďna), buďe
byvat oď 14:00 svátostné
požehnání.
. I(vťrli státnímu svátktr
17. 1I. p.''esouváme boho_
sltržbrr na ranní hodinrr.
od 7:30 buďe vystavena
Ne j světě j ší oItá ní.
V 8:30 začne rriženec a
od 9}r mše svatá.
. Ve čtvrtek si p 'ipomí-
náme sv. Alžbětu Ulrer'-
skou, ečenorr rovněž
Drtrynskou, hlavní pat-
ronku německ ho áďu!
Jí je zasvěcena zámecká
kaple" Vzhledem k tomu,
že dějiny naší farnosti
jsou neodmyslitelně spo-
jeny s ptisobením němec_
kych rytí 'ťr, bude vhodn
Alžbětu Durynskou uctít
jako dnrhou nejvyznam-
nější patronlru hned po
títulárním patronu naše_
ho farnílro kostela sv.
Bartolomějovi. Srdečně
Zveme ve ejnost na mši
svatou. Je den volna,
tedy neváhejrne!
. V Dlorrhé Lotrčce budorr
byvat, roráty v ponciělí oď
6:45.

Sumvald
. Minulorr neděli se p i
sbírce vybralo 1.800,- I(č.
PBZI
. V Šumvaldu brrďorr by-
vat totáty ve st eclrr od
6:30.

Paseka
. Minuly tyden se p i
sbírce vybralo 776,- I<č.

PBZI.

' V Pasece budou bílvat
rorátv v sobotu od 7h.

kalendár

46. tyden

13. - 20. listopaclu zDfl

W Stlánka 2

Neděle 1'3.1'1.: 33. neděle v mezidobí
Čwttek 17. 1L: sv. Alžllět1 Ulrerské, rYelrolnice; parnátka
Neděle 20' 1,1,.: Ježíše lQ{sta lirále; slalrnost

,,l(ďe vláďne

ieďnola, tdm je

ďokondlosÍ."

sv' Í}ernarcl

Den Littrrgicl<á oslavn NIísto Cas Urnvsl

13.11.
Neděle

33. ne dělc v mezidolrí

D|ouhá Loučka 7:45 Za*a+rodinu Kutnarovou a Skopalíkovou

Šumvald 9:30 Za R ženu Smékalovou a manŽela a rodiny Smékalovou
a Kooečkovou

Paseka 11:00 Za Jos. a Ji inu Králíkovy a++Syny Jos. a Ji ího

14.11.
Ponděli

Pondělí 33. tydne Dlouhá Loučka 17:00

15. 11.
ÚteI amátka sv' Alberta Velikého

bisktrpa a učitele církve

16. 11.
St eda

Sv. Mark ty Skotsk Sumvald 16:00

17 . 11.
Čtvrtex

Svátelt sv. Alžběty
Uherské, elrolnice Dlouhá Loučka

7:30-
B:30

Vy s tav NeisvěÍě7š í s v á to s ti o lt á n í a po ž e h n á n i

B:30 svaty rťlženec

9:00 Za+rodiče Korcovy a jejich děti

18.11.
Pátek

)osvěcení íInskyclr bazilik sv
apoštol Petra a Pavla Paseka 16:00

19. 11.

Sobota
Sobota 33. tydne

Sanatorium
Paseka 12:30

20.11.
Neděle

Slavnost .Iežíšc
Krista I(rále

Dlouhá Loučka_--
Sumvald

7.45

o.an

Za+Jana Nezbedu a*a+rodinu Nezbedovu aŽákovu

Za Íarníky

Paseka 1 1:00 Za rodiče orságovy, dvoje syny a+rodinu

Dlouhá
Loučka 14:00 svátostné požehnání
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