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'lento tyden si pi'ipornínáme
sl'áteli Sv. Eulálie
z Me ri dy, p a tro nh.y
šestinedělck, cestujících,
proti rreštěstí a pr:oti
ťrplavici. N:rrodila se irsi r.
292 v N4éridě ve Španělslru,
do vážené li 'esťanslré
rocliny" Dětství pr'ožívala v
nevinnosti, čistotě a
zbožnosti. Byla tichá a ráda
vyhledávala straní k
p enr 'šlení o prirvdách
Božích. Pronírsiedování
ki'esťarrri v době císai'e
Diol<ieciána doiehlo i n:r
věi'ící Ve Španělsku.
Jednoho dne prí,
dvanácbiletá Ilulálie odešla
ji nrístu, kde rnístodržící
Dacrárr pr1rvě qzkonával
sortd n:rd li'esťan1', lrte 'í jí
byli vzorerrr. Traduje se, že
pi'edstoupila p ed soudce se
slovy: "ÍIl.erl,ci'!,e ltl-"esÍ,'o,lt'.1,?

Tak ta,dy jse.nt!" a začala
poukazovat na bezmocnost
modly, která je dí]ern
lidskych rukou a malá holka
ji dolráže ničit, což hned
p'edvedla se slovy o
nesrnyslnosti rrrodlá ství.
Soudce na ídil pochoprim ii
zbit a na jeji tělo použit
železné háky, pak b)'la
upálena v peci, kde její
dlouhé vlasy zprisobily větší
rnnožství ďymu. Její
atribut5' jsou kŤíž, Iilie,
kniha, paLna, holubice,
rnaiá pec nebo ohnivé lože.

(M+I',t')
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',,'' "'28. 11. Sj,rie. Řeholník

znám pro svou angažova-
nost V k esťansko_
islárnskérn ďialogu b),l reži-
mem obviněn z podpory
revoluce. O. Dall'Oglio pra-
cuje v S ,rii 30 let a jeho
činnost ve pr'ospěch dialogu
b)'la všeobecně uznávána.
28. 1l. Pa íž. Arcibisliup
francouzské metropole,
kard. Vingt-Trois vyhlásil
modlitební vigilii na odčině_
rrí h 'íchu rouhání za dtva-
delní hru naZvanou,,Goigota
picnic", kter:á v 'srněšn 'rn
zp sobern za pomoci expli-
citních sexuálních sc n žl

p ímych inzultací aclresrlva_
nj,ch Kristu p edstavujc
scénu uk ižování.
2 9. 1 1. čirla. Tiskovy mluv-
čí Svatého stolce v odpovědi
na otázku noviná ri potvrdii
zprávu o chystaném bislrup-
ském svěcení v Čínské lido_
v republice. Jde o biskupa
Luo Xuegang z ďiecéze Yibin
v provincii Sečuan. o. Lom-
bardi eki, že kandidát bis_
kupského svěcení je schvá-
len Svatym sťolccm.
1. 12. Brusel. Brr-rselsl<y
soud v riter ' (27.7I.) označil
policejní prohlíd1<u bruse1-
sk ho arcibiskupství 7,t\

neopodstatněnou, rrep 'irrrě-

enou a V lozporu se zál<o_

nern. Nebl'la vedena poti''e-
balni v},šet ovatel ., nybrž
snahou v)rvo1at skandál
prohlásili soudci.

urnvald a Paseira.
fadlouhaloucka@ado. cz.

Tnovu p ijde
SestrS, a brat :i,

Ve slávě
že aní po clesítkách let, ani
po stovkách let, ani po zkou-
mání historiirri, ani po zkou-
rnání Policie a soudri nev)Z-
jde najevo všecko. Vírne
clob'e, kolik je u soudu fas-
cililri s nápisenr
,,Nevy ešen p 'ípady". Vírne
dob e, jak často vítězí lcž,
jak často vitězi nespravedl-
nost, zloba, machinace...

Casto trrrižeme slyšet otáz-
ku: ,'M že se na to B h
dívat?" I v této otázce rrrriže_
rne vidět drivod jeho tlruhé_
ho p íchodu. Iiečeno jedno-
ďuše, ale zárove ne p esně,
bude vr'jeveno všechno dob_
Io a zárove odlraleno
všechno zlo. Vzpome me na
Ježíšova siova v evangeliu,
kdy 'ílrá, že i ten nejskrytěj-
ší h ích bude rozhlášen ze

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

st ech. Vidíme zde ve 'ejny
roztrrěr tohoto slavnélrc;
p íchodu (posledního sou_
du); zde Pán Brjh všern uká-
že, že spravedlno st zvitěz1\a,
že dobro bylo odměněno a
zlo potrestáno, že jeho záko_
ny byly myšleny naprosto
vážné pro každého človějrzr.
Dovolím si ještě jeden roz-
rněr t'kající se posledního
scludu. V našich lidsk 'chp edstavách vidírne
,,obrovské" obrazY této urlá_
losti, nap . Michalangelťrv
Poslední soud V Sixtinsl<é
kapli. Ježíš však dnes a
denně p ichází v euchai.is-
tickém clrlebě pi'i mši svaté.
Krása kostela, zpěv, svícc,
kadidlo, posvátná rouclra

.nedot 'lrárne se zďe
opravdového druhého p .í-

chodu Krista na naši zern?
Zdá se mi, že někdy naše
ricta he Kristu v eucharistii
slábne a tím ztráci tak
naše víra pevnj' zák]ad.
Kd1'b5lghom se dověděli, že
Za t zden bude poslcdní
soud, asi bychotn cely tjrden
pěkně rnalrali napravit co
ještě n:rpravit jde. A Ježíš
p 'ichází p i každé mši sv. ...

P. Vktd'i,nt'íl'

Pojď'rne Spolu ... Tvtij Brih

** Farnost čte Bibli **

3 Proč Abram odešel do Egypta -? - Gn, 12, 10 n,n.

3 Jak se nazyvali svátlry, p i lrterych se staly velilro-
rročrrí události Ježíšova vylroupeni?? - Lh 22, 1n

ček au na Ío odpoví; ,,Ale Íati, co
chceš? Myslínt, že to za í.ěcl.L dvacet
korttn docela ušlo... "

Mťrže ntinistrant dolronit kočku,
ktcrá běhá kolenr obětlrího stolrr?
(Nenniže, prolože nin.islran.l nrusí
pi'i každém oběhu poklekn.out, do-
kclnce dvakrát .')

Má to desct nolr a pot ebu.;e to olej-
oo je to? (Pět pošetilych panen)

(L+LN)

V).dárroprovnitnípotebuírnskokatolickychfnim
V p ípadě rrávr}rťr li obsalilr se obracejte osobně rra P. Pavla nebo pište na e_rnail
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MrrŽ se vratí z ptilrročItí IttŠe
rozrnrz-ely. ,,CeloLr dobu -isern
nrusel stát. l) eci nlusí věclět, Že
kaŽdy rol< praviclelnč ohodím na
pťrlnočrrí, tal< by rrlttě snad nrohli
rczcrvoVat tltísto, ne'/"

]?oclina se yrctcí z nedělní nŠe a
otec kritizttje: ,'Ten fttrd.i, není
žcidny kaza.|el, .ieho reč b'),la nttcl-
n ' a hlavně nrcc cllouhťi'. Varha'-
ník nělcolikrtit ltn tl l,eclle a o
zpěvácích j e šlrocltt n.hnit. " Syn -

s,e vyznání vír5' íkátne: ,,A
Znovu p'ijcle, ve slávě, ... . V
hatechisrnu najdeme toto
t nra ve čIáncích G6B - 677
tento clruh _ slavnji - p í_
c}ttlcl, jak p ipornín/r liir_
teclrisnrus, rná byt lrclncč_
rr 'rrr Božírn vítězstvím nad
zlerl a h"ícherrr.vždl'ť i prá_
vě prožívaná adventní doba
je až do 16. 12. p ípravou na
tento druhy p'íchod Kris_
t v. Zárove je tato doba, i
toto t ma, vi,zvou lr bdětosti.
I)roč všalr lrovor"'írnc tl clru_
lr rn pr'íchrltlrr'/ Zl<ttstrtc si
nejcll:ívc p 'cdsťavit tento
p'ít:hod jako velil< triumf
Ježíše, kdy již nikdo nebude
na poclrybách nejen o jeho
existenci, ale ani o jeho
spravedlnosti. Často hovo í-
nre také o poslednítn soudu.
'l'err bude proto, že tad1' p2
zerni zristává leccos skr)zf$,
utajené. Vínre, že jsou věci,
kter:é vycházeji najevo te_
prve po mnoha letech, po
desítkách let - ať už to jsou
soukromé záIežitosti' nebo
věci politické nebo věci,
které se děly v dobách rriz-
n'ch totalit, za fašisrnu, za
komunismu. Ale víme dobi'e,

Náklad 70 v 'tislr . Neprodejrré, zdarna!
Text neprošel iazykovotl korekturorr. Ukaž nám, Í{ospodine, své milosrdenstuí a dq nám sYou spásu!



Společné
r \r/ uter 6. prosince si
naše arcidiecéze p ipomíná
42 let od smrti velkého
svěd ka víry Th D r"
Stanislava Zely, světicího
biskupa olomouckého.
. Budou-li se naše děti
učastnit mše svaté (nedělní
či feriáln|, budou dostávat
postupně samolepky
s náměty starozákonních
postav, p edevším prorok 

,kterí zvěstovali príchod
Spasitele. To se pěkně
snoubí s tajemstvím
adventní doby. Samolepky
se adí do maličkého alba
- formou vkusn ch
omalovánek. Minulou
neděli děti obdržely Adama
s Evou. Co oni svou
neposlušností pokazili, to
Ježíš svou poslušnosti
prišel napravit. P i prvních
rorátech obdrželi Kaina a
Ábela: nenávist zplodila
bratrovraždu.
. Skautsk oddíl a
Rímskokatolická farnost
Libinou svou na vystavu
betlémťr na fa e v Libině.
otevÍrací hodiny: dnes, 10.
a tt. L2, vždy od L4 do !7
hod.
. V neděli Ll. a2. se dožívá
P. Květoslav Kulavík,
dťrchodce, kněz
šternberského děkanátu
90 let. Vyprošujme mu
pevné zdraví a Boží
poŽehnání.
. Nezapome me na velky
svátek v katolické církvi,
jímž Neposkvrněné Početí
Panny Marie!
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l Dlouhá Loučka
. Minuly tyden se p i sbírce
vybralo 820,- Kč. PBz!
lohlášen k est malého
Zde ka Smékala z Karlova
se p esouvá na následující
neděli (11. prosince).
. o slavnosti Neposkvrně-
ného Početí Panny Marie
začneme v místním kině
p ednáškou P. Mgr. Pavla
Dokládala, editele Fatim-
ského apoštolátu v České
republice od 1Gh o zjeve-
ních Panny Marie pasáč-
kťrm v Portugalsku. od 18h
pak bude sloužena slav-
nostní mše ve farním kos_
tele.
. Kvrjli návštěvě P' Doklá-
dala se ruší pravidelny
čtvrteční vystav Nejsvětější
svátosti oltá ní.

Šumvald
. Minulou neděli se pri
sbírce vybralo 1.350,- Kč'
PBZI.
. 6. prosínce slaví náš farní
chrám svého titulárního
patrona, sv. Mikuláše' Po
slavnostnÍ mši bude násle_
dovat svátostné požehnání.
Je velmi pravděpodobné,
že prijde na návštěvu i sva-
t Mikuláš. Děti se s ním
mohou pruÍt seznámit.
Básnička nebo písnička
staričkého biskupa jistě
potěší.

Paseka
. Minul1 t den se p isbírce
vybralo t.Í25,- w,č, PBz|'
. Minul tyden jsme uhra-
dili fakturu za obnovu kněž-
ského hrobu na místním
hrbitově Ve v ši 11.95o,-
Kč. z toho duchovní správ-
ce věnoval 4'390,- Kč,
drobné dary věrících zhruba
3.000,- Kč. Zbytek uhraze-
no z farního rozpočtu' V -

sledek oprav je dle mého
názoru zda Íl, .

49. tyden

4. - 11. prosince 20ll

Neděle 4.12.:2. neděle adventní.
Úte{ 6.12; sv. ]vÍiktrláše, biskupa . V ,r.,u/,tt.. ,littl,lámí

slavnost kostela.
St eda 7. 12.: sv. Ambrože, biskup a a uč. cítkve; památka
Čmttek B. 1,2': Panny }vÍarie, pot^te bez poskvrny prvotního

lr íclru; slavnost. D oporučvn;l 7asuět'en1 iuátek.
Neclěle 11. 12': 3. neděle adventní. I,{ettěle irar'tia'

,,Neďělef nic,

abys Íím

uspokoiil ienom
s m sebe."

sv. Alfons

Den LiturgicI<á oslava Místo Cas

-

Unrvsl
Na umysl dárce

Za Jana Filipa, manŽelku a dvoje rodiče

Za farnÍky

4.12,
Neděle

2. ncděle at]vcntltí

Dlouhá Loučka 7:45

Sumvald 9:30

Paseka 1 1:00

5.12.
Pondělí

Pondělí po 2. neděli adventní Dlouhá Loučka 6:45 roráty

6.12.
Úten;

Slavnost sv" Nlikrrl:išc,
biskupa n titulárnílro

|)a troná fa rního clrrárrru
Šumvald

17:00
Í

poté svátostné požehnání

-

roráty

-

Na poděková ní za 20 let modlitby

Za dvě nemocné osoby

7. 12.
Streda

PaIrrátka sv. Atnbrože,
biskrrpa a trčitele cirkve Sumvald 6.30

8.12.
Čtvrtek

Slavnost Panny N{aric,
počatr bcz ;ltlskvrny

1lrvotnílro h íclru
Dlouhá Loučka 1B:00

I

9.12.
Pátek

Pátek po 2. nedčli adventní Paseka 16.00

10,12.
Sobota

Sobota po 2. neděIi adventní
Paseka 7:00 roráty

Sanatorium
Paseka 12:30

11. 12.
Neděle

3. lrcdčle advctttltí

Dlouhá Loučka_._.-_'..-''-
Sumvald

7:45

9:30

zasmirenffi
se k tem Zde ka Smékata z Paseky

Za f arniky

Faseka 11:00 Za Bohumila Blacárka, švagra R"d."Í* B''"htl" d

Iodiče z obou stran
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