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20. Iz. Čí''a. Veďení komu-
nisťic]< sťrany je zrrepokojeno
nárťtstem r'eligiozity 1ejích
člerrťr. ohrožuje to její jednotu
a vtidčí roli, neclral se s1yšet
Zlru Weiqrrrr, člen centrálního
v'boru čínsk 'ch ]<omrrrristti.

Pi'ipomněl zírrove , že člen
strany rnťrže z stat jedině
ateistou.
22. 12. Vatilrárr. Dnes ďopo-
ledne se Benedikt XVI. setkal
Se sv'mi spolupracovníky Z
i'ímské kur'ie, aby si vyměrrili
várročrrí blahopi'ání. Papež pŤi
této pi'íležitosti každoročně
bilancuje ]<ončící se rok. Na
zzrčírtku své promluv}' Bene_
dilrt XVL p'ipornněl, že zllkla-
ďem stávající ekoriomické a flt-

natrčtií krize v Evropě Je etická
kriz'e, která ohroŽr-r je evropsky
kontinent.

V tomto tj'dnu slaví svátek
sv. David, krái lzraele,
patron hudebnílrri,
pěveclrj'ch sborri, básnílrri,
horníkri. Narodil Se V
Betlérně v Judsku jako osmy
syn Jišaie z Judova kmene a
byl jako mladík od Samuela,
kterého poslal Hospodin,
pomazán za krále Iztae\e.
David byl povolán k Saulovu
dvoru do Gibeje jako
vynikající hudebník a hráč
na citeru. Tehdy Izraelité
byli nuceni bojovat proti
Filištíncrirn. Saul a jeho lidé
se děsili jejich Goliáše, kterj,
vyz rvaL, aby zástupce
Izraele s ním svedl souboj,
po kterém se strana padlého
stane otroky vítěz . David
se pihlásil a tohoto
mohutn ho ozbroience
p emohl pomocí pralru a

Je v tvém srdci místo?

** Farnost čte Bibli **

3 I(de se má narodit podle Micheáše Vládce lzraele?
A4i,ch, 5, 1nn,

3 Jak dlouho zristala Maria u Alžběty? _ Lk 1, 39 - 56

opováŽi něco vytknout, tak trru
lrrred ekrru. Že má nejd íve hledat
chybu u sebe ... !"

Pan farťt najnnil nádenílca' aby
mtt nai'ezal d evo. ,,T-ady ruate pilu
a mťtžete si pt1i i,ezání zpívat, prcice
vám p jde lépe od rulry," i,ekl nru'
Nťicleník vzal pilu a začal; ,,Jiiiž
jseeettt dooost praacovaaal . . "
hodně táhle a pomalu. ,,Tu ne,"
j-'ekl mtt kněz' ,,Zpívejte Narodil se
Kristtts Pán a hezlql svižně!"

(r. t t.u1

Vyd1rrro pro vrrit ní pot ebtr ímskokatolickych farností D]oulrá Lorička,
V p ípadě návrlrťr k obsalru se obracejte osobně na P' Pavla nebo pište na e-rnai]

Náklad 70 v 'tisi( . Neprodejné, zdarrna!
Text rieprošel jazykovotr korektrrrotr.

kamene. Saul po návštěvě
věštkyně utrpěl porážku a
jeho synové byli pobiti.
Neunesl svou prohru a
zprávu, že B h ďá trrin
Davidovi a Spáchal
sebevraždu. \ršechny
izraelské kmeny pak p išl5'
k t icetiletému Davidovi a
prohlásily ho králem. Po
dobytí Jeruzaléma zde viádl
nad cel 'rn lzraelem 33 let.
David dosáhl mnoha
vítězství a obda 'en mnoha
rnilostmi rrrě1 rnnožstvi žen a
to nejen židovsk 'ch. Z jeho

lYn je nejvj'znamnější
Salomoun, druh syn
Batšeby, b vallé ženy
Chetity Uriáše, na jehož
smrti David nesl vinu a s
jehož ženou se dopustil
cizoložství. Ke svému h íchu
se však p iznal, litoval ho a
konal ve ejné pokání a tali
získal opět milost. Po letech
kralování, ve věku 70 let,
když se p 'iblížil den jeho
smrti, sv mu s)rnu
Salomounovi drirazně i'ekl,
aby byl rozhodn a mužn',
aby dbal na to, co mu B h
svě il a neuch5']gval se ocl
jeho na ízeni a p ikázání.
Utvrzoval ho v drivě e V
I{ospodinovo slovo a
povzbuzoval k věrnosti
cel m srdcem i duší. Davicl
je často zobrazován jako
pěvec s královsk mi
insigniemi, nělrdy s harfou
nebo lyrou.

(M+TP)

urnvald a Paseka.
fadlouhalor.rcka@ado. cz,
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Dnes se nám narodil Spasitel!

Drazí farníci.
Chtěl bych v dnešní

radostny a krásny den
každému

z vás pop át hlubokou
a up ímnou radost

z llarození Spasitele
Ježíše Krista.

on dává smysl všemu;
m že jej dát

i mérnu životu.
Ať pohled na Ježíše

v Betlémě je polrledem
radosti a odhodlání
Jeho následovat.

Toto vám všern
vyprošuji
a žehnám

'Říká regenrrho,.t',,Ten začátelc
I{osu de.;te nebesa sekcÍte! Vypa-
clá to, jako by vtittt z tist padaly
krotrpy!" A ze sboru se ozve; ,,Je
tLt chlacJno, není diwt' že ta rosa
zntrzla.., "

Parr l'ará v kirzárrí zd razrioval,
že vždy se lrrátrte nejd íve pokou-
Šet hleclat olrybu u sebe. Po kázá-
Iri lto zastavila partí ovsová a
spustila: ,,To bylo nroc pěkn , ccl
jstc ikal. Jestli se nri nrťr1 Karel

P. Pauel

Zalmová odpověď plo liturgii dnešní neděle:

Všechny končiny země uiděIy spásu od našeho Boha.

NarozenÍ Páně,



Společné
. Požehnané vánoční
svátky všem farníkťrm!
Nezapome me, že p esně
v poledne udílí Svat otec
Benedikt XVl. apoštolské
požehnání IJrbÍ et orbi'
V p ímém p enosu je
m žete sledovat na České
televizi i TV Noe. Na toto
požehnání se pri splnění
obvykl ch podmínek
vztahují také plnomocné
odpustky.
. Požehnání koledníčkťrm
Ve Šternberku za učasti
Mons. Jana Graubnera,
arcibiskupa olomouckého,
proběhne v pátek 30.
prosincev11hvchrámu
Zvěstování Páně.
. Slavností Narození Páně
začíná tzv. oktáv vánoční.
Jde o zdŮraznění tohoto
tajemství uprost ed
církevního roku. (Prvotním
oktávem v církvi byl oktáv
velikonoční, kter
odkazoval na první zjevení
Vzk íšeného v prvních
dnech po Vzk ížení.)
. V pátek 30. prosince slaví
církev svátek Svaté rodiny,
vhodně začleněn; do
oktávu vánočního' Je
zvykem v nesčísln ch
farnostech, že manželé
ve ejně obnovují (na p ání
papeže Pavla Vl.) své
manžel'ské závazky. Této
možnosti mohou využít i
naší farníci. Prosím tudíž
manželské páry, které
chtějí k tomuto aktu
p istoupit, aby pri mši
svaté seděly p í sobě.

B Stlánka 2

Pane ležÍši p ijd',
prosím,

o těchto Vánocich
i do mého života

ap ines doněj sv j pokoj,
lásku a všechno to, co mi

schází,
co stáIe někde hledám, po
čem toužím ale nemohu to
nalézt. Vždyt' Ty jsi p išel,

abych lr:.ěI život
a měI ho v plnosti.

Arrren.

Dlouhá Loučka
. Minul t den se p i sbírce
vybralo 1,.L92,- Kč. PBZ!
. Minulé uter 20. prosince
jsme se p i requiové mši
svaté rozloučili s naším
farníkem Milošem Josefem
Krest nem. P i poh bu se
vybralo 2.tt5,- Ké,. PBz|.

Šumvald
. Minulou neděli se pri
sbírce vybralo 1.250,_ Kč.
PBZI,
r Q Svátku Svaté rodiny
bude k estní koupelí začle-
něna do církve malá Tereza
Bolardová. ob ad proběhne
během mše svaté.
. Minul t den navštívil
naši Íaru lng. Hauerland,
vedoucí stavebního odboru
Arcibiskupství olomoucké-
ho, aby posoudil stav budo-
vy a navrhl po adí nejdťrle-
žitějších oprav.

Paseka
. Minuly ti den se p isbírce
vybralo 762,- Kč. PBz!

52. tl den

25. prosince 201I - 1. IednaZAlz

]'. Do Nového roku
v ímském ob adu vstupu-
ljeme nádhernou stavností
;Matky Boží Panny Marie.
; Pozor, jde o zasvěcen

' 
svátek stejně jako samot_

i ná slavnost Narození Páně!
l]. vyuku katolického nábo-
lženství po dobu mého stu-
;dijního pobytu v Řime 1s.
;ledna aŽ 1'4. b ezna) jsem
isvě il paní Evě Trajlinkové
t,zUjezda.

Pondělí 26.12.: sv. Štěpána, jáhnaa mučedníka; svátek
Úter.. 27. 12.: s..' Jana, apoštola a evangelisty; svátek
St eda 28. 12.: sv. N'íláďátek, mučedníkri; svátek
Pátek 30. 1'2.: Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa; svátek
Ne'děle 1.1.: Matky Boží, Panny Marie; slavnost

,,čím více buďeš

míl vroucnosli,

Íím více

ďosÍaneš

I sky.'

sv. Pio z
Pietrelciny

Derr Liturgická oslava Místo Cas Unrysl

25. t2.
Nedělc

Slavlrost

Narozcní l'áně

Dlouhá Loučka
'l:45 Za {arníky

Surnvalcl 9:30 Za Ru<lolla olbr'iclta a rodiče z obort stran

Paseka I 1:00 Za H 16diig, *a I t'o<lírrtt a dvo

Dloulrá Loučka l4:00 st,ci tos ítté Pože hnán Í

26.12.

l'ondělí

Svátek sv. Štěprina, v oktávrr
vánočnínr Dloulrá Loučka ! 8:00 Za + tatírrka Štěpána Moronga a InaItŽelku

27. 12.

Úte r

Svritck sv. Jann, npoštola n
evangclisty, v oktávrr

Narozcní I'íně

28.12.

St cda

Svírtek sv. IVI Iritl'átek,
nručedníkťr, v okt:ivrr

Narození I)áně Sumvald 16:00 Za * nlanžďla Ji -illo a nratrželkr'r

29.12.

Čtvrtcli

Prity tlen v okt:ivu NRrozetrí
Páně v okl:ivrr Narozerrí

tr)áně

15:30-
16:30

v1i51qy ]v2i.9v!16i'ší svátosÍi oltcÍ tí, nešpory a požehncíní

Dloulrá Loučka l6:30

17:00

,yt,aly n.)ženec

Za rodinu Zohnerovou

30.12.

Pátelr

Svátck Svat rotliny
lcžíše, Marie a Josefa
oktávu Narozcní Páně

Paseka I 6.00 se kt'tem 7'erezy l}olardové

31.12.

Sobota

Scdnr dcn v oktávu
Narození Páně Dloultá Loučka 12.30 Za Librrši lvltrrkovott' <lvoje rodiče, <lr'a bratry a <]ítě

1. t.
2012

Nctlěle

Slavnost l\,Iatliy I}oží
Panny l\,'Iaric

v ol<távu Nartlzcní
Párrě

Dloulrá Loučka 1:45 Za Jana a l{tižerru Toušovott a * rodirttt Totršovou

Surnvald 9:30 Za (átníky (s clrvalozpěven'l'e De unt)

Paseka I 1.00 Za rodiče Atrtrtt a Martina Gregovskyclr, syrra Aloise a
r-oclirrrr (s cltvalozpěvern 'I'e Deuu)

Dloulrá Loučl<a 14:00
's l, ti l, l.s t n é Pože h tt ri t t í
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