
dne vznikla první mužská
kornunita "Bosjrch". Jan
od KÍíže dostal na
starost v chovu novicri"
Od ledna 1582 byl Jan
od KŤiže p evorem v
Granaděav 'íjnu1585

se stal provinčním viká em v
Andalusii. Ilyl
vyhledávanym zpovědníkem
a psal spisy o moďitbě a
duchovní cestě. Za p sobení
v Granadě nejen
p ebudovával klášter, ale
stačil i nzrpsat knihu V stup
na horu Karmel. Konal také
lrodně cest, na nichž čerpal
sílu z modlitby. Musel
snášet mnoho p íko í, ale v
utrpení dosáhi hlubokého
spojení s Bohem i vrchoiu
mvstického žívota. Zem el v
Ubedě po velkém utrpení. o
jeho rnoudrosti svědčí spisy,
které ZaÍlecha1. Je
zobtazován V oděvrr
lrarmelitán , u sebe má
knihu, pero nebo kŤíž. (lr+rr1

Pokání ... to je věc Tv j Bť.th

** Farrrost čte Bibli **

Kdo se stal králern po Salamourrovi? - 2. Por g,2g - 10, 11

Kďe vyvěrá čirá k išťálová voda? - Zi 22, 1tttt

ljfi0ťrxoV,ne'švěté'*
t\)\l''ťll:t'l'Ííl,llli.1,t:tjil:';| l': :, ':j': ' : ''

5. 12. Pahistdn- Mučednice
za viru - tak nazvala církev
v Pákistánu osmáctiletou
katoiičlru, zabitou pi'i obraně
své čistoty. Navzdory násilí
N{ariah Marrisha odmítla
p estoupit na islám a vzít si
za muže svého muslimského
rjnosce. Nepoddala se ani
tehdy, lrdyž se ji osmadvace-
tilet Arif Gujjar pohusil
znásilnit. Za oďpor zttplat1la
životem: byla sv m rinoscem
zast elena.
5. 12. Londj,n. Si<otští angli_
káni se p ipojili k mezinábo-
ženské kampani proti rozši_
i'ování pojrnu manželství na
homosexuální svazlry. Hlav_
ním irriciátorem kamparrě

,,Skotsko pro manželství" je
tamtt í katolicky pr imas,
kard. I(. O'Brien.
6. 12. I{oluntbie. Generálrrí
s e kre tá I(o lumb ij skych
biskup mons. Juan Vicente
C. Villota vyzyvá občany k
ťrčasti na pochodu proti nási-
1í a iinosrim. Chceme zpět
všechny rulrojmí, apeluje
bisliup na guerilová uskupe-
ní, narkomafii i běžné lrrimi-
rrá1ní slrupiny.
9. 12. Lurdy. Na poutním
nrístě byly oficiálně ohlášeny
dva nové p 'ípady nevysvětli-
teln ch uzdravení, k rrimž
došlo v lurdské svatyni. o
jejiclr laznáni rozhodlo kolegi-
um lékai'ri" Zkoumání obou
p'ípadťr bylo ve}mi d liladrré
a protáhlo se na několik
desetiietí. I]ošlo k rrim totiž
už v roce 1965 a 1989. QŠ)

st ídmost a
Sestry a bratí'i,
čIánelr 1B09 Katechismu
hovoí o konzumní společ_
nosti. Ta je pospolitost, ve
které lid spoti'ebují mno-
hem více, než skutečrrě po-
t ebují. N4ají tendenci nad-
tněrně nakupovat a hroma-
dit p'ednrěty a požitky za
írčelem zvyšování osobního
štěstí. Mají zdánlivě všech-
no - jsou bohaťí, rnají práci,
jež je bavi, rrrají vzdělání,
nrají čas, aby Se věnovali
svyrn záIíbán ...a pi'esto
nejsou šťastní. V konzr-rmní
spoiečnosti podléhají lidé
hoclnotám, které, postavené
na první místo, je p 'ivádějí
k ripadku, zklamání a
k ší 'ení zl'a ve svěťě.
V tomto smyslu ]<'esťanství
varuje p 'ed,,moderní modio-
službou" těch, kte í se sťali
otrok5r požitk , jako je rnaje_
telr, kariéra, seberealizace
na rikor jin ,clr, rispěch,
popularita' moc Mají
pocit, že dosažení všech
rrrožnych potěšení jim za-
bez,pečí srrr5rs|u'1.9 život,
ťrvaié štěstí, polrodlí a bez-
stalostnost' Ježíš však varu_
je p'ed takov rn životrrírn
postojem. Ví totiž, že tyto

st ízlivost
hoclnoty člověka nutně jed-
nou zklarrrou, neboť jirni
člověk svrij život ani naplnit
ani z,ajistit nedokáže. Ani
bohatství ani moc ani popu-
larita a hrornaděni majetku
člověka nezabezpečí p 'ed
utrpením a snrrti, nezajistí
mu trvalé štěstí a srnyslupl_
ny žívot. Ježíš pÍíc|'lár,i a

poukazuje na skutečnosL, že
v našerrr životě existují jiné
lrvality a moráiní ctnosti,
které nás ďovedou
i< naplnění pravého sm]/slu
našehoživotaakBohu.
Opal<ern kornzurnu je rnlav-
ní ctnost, kterou nazyvárne
mírnost či st 'ídrrrost. Ta
znrír uje p itažlivost ne_
zdrav,ch vášní a ďává člově_
ku schopnost vyrovnaně

Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Duchm jplesávBohumém!

užívat stvo ená dobra. Zivot
se dá těžko vtěsnat do nre-
chanick 'ch poLr-
ček. I správná zásada vede
na scestí toho, lrdo nezná
nríru. Neznamená to všeho
se zi'eknout, alc znát pťavou
míru a nepi'ekračovat ji.
ovládá-li kdo svou poživač-
nclst a své vášně, trsl<uteč-
riuje ctnost uměi'etrostí,
umírněnosti" Neznametrír to,
Že byclrorn ,,nerněli p 'e}rá-

nět" ve Snaze o tuto a daiší
mravní cbnosti, které vedou
lr dobrérnu životu. o dobro
vždy tnusínle usilovat vší
silou a se vší horiivostí.
Iflad těla je rnožno uspokojit
lrrnotrryrni statlry. z\le žád-
ny majetek ncrrasytí žízníci
cluši. Nernriže, plotože duše
nrá jinou než htnotnou a
porníjivou podstatu' Tě1o
umítá, ale cluše pi'etrvává.
Chléb sytí těIo doča.sně, aie
Boží rnilost sytí duši raďostí
a štěstím na věky" Zde je na
místě Ježíšovo varování: ,,...
z|ého se chrarite v lražd
podobě:" (1Sol 5,22).

P' I4rt,d,intír

S p o nt.o cí' : l l,p.' / / tll w ul. l t.o s teb,. ll I l.' cz /
ca.Lego r1 / p roj elz t- u.ci.ci.- se- cir I t.eu /

14. 12. slaví svátek sv"
Jarr od KÍíže, učitel
cír]rve. Pocházel ZeCll'ttve. líOCnazel Z(J J;r,"ii

španělské chudé ffi
rod.iny. V 2I letcch ffi,
vstoupil ke lrarrnelitán rrr v
N{edině del Campo. Pro
t,luhu po p ísnějším životě
uvažoval o p estupu do
kartuziánského ádu, ale
tehdy se setkal s 'ferezií od
Ježíše, dozvěděl se o její
reformě a nakonec souhlasil
se spoluprací. V Duruelo u
Avily dostal darem domek,
kter opravil. Terezie ho
nazvala Betlérn a vy ídila
povolení od provinciála. .Ian
a dva další, p evor z Mediny
o. Antonín s jáhrrem
Josefetrr, v něrn o první
neděli adventní složili nové
s1iby t,jlkající se 'ádové
reformy. Nové Janovo jrnéno
znělo Jan od KÍíže. Tínr

V kosl-ele povídá kostelník: ,,]'uto
sobotu netnusínre uklízet. ZíLra y
ttcclčli budente zpívat Pozdvifuli
se. tlttŠe z prachu, tak at' se má
z čeho zdvíhat!"

',Nejlíp se operu1í chudí a zdraví
lidé, se všemi ostalnírui jsou ie-
n,lnt potíže," povzdyclll si primái'
chirtu'gickélto oddělení.,, My 1 snrc
na. íottt podobně, ne1lepší je pasto-
race dokonale vyrovnanligll 114i,

s lěnt'i osíaÍnínli jsou taky poÍíže, "

dodal k tontu ltospitalizovany kněz.

,,Jenže kv li těnt ostatnínt tady
jsnre... "

Pan fará nlčl na starosti několik
kostelťr, netnohl tedy dolrlédrrout na
jcjiclr vánoční v ztlobrr. P rjede do
jedrrolro z niclr a vidí, že kostelník
terttokrát obstaral vě(ší strorrrky neŽ
obvykle, byl .jich pln;j, presbytá ,

Židle se ntczi niIni ztrácely. Po-
vziiycltl k ministrantťrnt:,,Dneska
b Lrdete j ako partyzán1
v lcse.. . " (t.-t,N)
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Náklad 70 vj'tiskri. Neprodejrré, zdarrna!
Text neprošeI jazykovotr korekttrrou.



Společné
. Ještě jednou upozor uje-

me na hezkou v stavku
betlémťr na fa e v Libině!

Dlouhá Loučka
. Minul t den se p isbírce
na opravy kostela vYbralo
950,- Kč. PBz!
. P i mši svaté o slavnosti
Neposkvrněného Početí
Panny Marie se vYbralo
84o,- Kč. PBz!
. Ve ejné p ednášky P.

Dokládala z Koclí ova se
v místním kině učastnilo
40 lidí, rodákťr iz p ilehl ch
f arností.
' Pově ili jsme Zlatnictví
pana Konečného (VÍdenská
ril., Olomouc), abY chemic-
kY vyčistil dva kalichy a

'jeden relikviá . Současně
budou relikviá určen pro

' ostatky Svatého Kiíže a
l kalich zdoben nádhernou
st íbrnou krajkou se sym-

: boly Kristova umučení po_

zIaceny. Celková cena za

, tyto zlatnické práce z ejmě
p esáhne 15.0oo,- Kč. Pro-
to se hledají velkorysí me_

cenáši, kterí by byli ochotni
prispět na obno-
vu těchto našich
drobn ch míst_
ních památek.

Neděle 11'.1,2.:3' neděle adr'entní. Neděle radostná'

Útery 1'3.12.: sv. I.ucie, panny a mučednice; památlra

St eáa 14' 12.: sv.Jana od IGíže, kněze a uč. církve; památka

Sobota 17 . 1'2.: 4ačíná p eduánoční tjlden

Neděle 1'B. L2:4. neděle adventní.

Šumvald
. Minulou neděli se pri

sbírce na opravy vybralo
1050, Kč. PBz!
. o slavnosti sv. Mikuláše
se p i mši vybralo 550,- Kč.
PBZI.
. Mikulášské nadílky ve
farním kostele se zučastni-
lo 15 dětí.
. Nep ehlédněte nabídku
hostujícÍho zpovědníka, P.

Vladimíra Mrázka, Íará e ze
z Nové Hradečné.

Paseka
. Minul t den se p isbírce
na opravy vybralo 567,- Kč.
PBZI.
. Nep ehlédněte nabídku
hostujícího zpovědníka, P.

7de ka Gerharda Klimeše,
kaplana ze Šternberka.

50. t; den

11. - 18. prosince zDll

f)en Liturgická oslava Místo Cas Umysl

11.12.

Ncděle

3. nedělc adr'entní
Dlouhá Loučka /.4) Za srní errí v rodináclt a srní 'ení rodiIr

Šumvald 9:30 Za tarniky

Paseka
1 1.00 Za Bolrrrrnila Balcárka, švagra Radorníra Brachtla a rocliče

z obou strat.t

12.12.

I'onděIi

Pondělí po 3 rreděli
adventtrí Dlouhá Loučka 6.4s rorti ty

Í3.12.

Útcr
Panrátka sv. Lttcie, panny a

mučednice

14.12.

St eda

Památka sv. Jana od K íže'
kněze a učrtele církve Šurnvald 6.30 rorá l.y

15.12.

Čtvrtet<
Čtvrtek po 3' neděli adventn Dlouhá Lor'rčka

I 5:30-
l6:30

Vy'sÍav Nej,^l,ětě1.ší 'svritosti oltri ní a požehnání

l6:30 srtal ruzenec

l7:00

t(t.72.

Pátcl<
Pátek po 3. neděli adventní Paseka

16:00 Za švagrovou a synovce

l',t.12.

Sobota
^^,1;l l

Paseka

7:00 roráty

Odl:40 zpovítlti host I'. Ztleněk (ierhartl Klimeš, kaplcln ze
Sternberka

Paseka -

sanatorium
12.30

Šurnvald 16-164 zpovídá host' P. Vladinlír Mrázek, farái'l' Nové I'Iraclcčné

18.12.

Neděle
4. neděle adventni

DlouItá Loučka 7'45 Za syna Aloise Sivka a * rodirru Sivkovu

Šumvald 9.30 ZaZde ka Braclrtla, dvoje rodiče' vIruka a zetě

Paseka I l:00 Za farniky

,,Z čistého srďce

se roďí ovoce

čistého živolg."

^sv" T'onláš

Akvinsky
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