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ffiffÍjffiÉiít one
17. 7. slaví svátek bl. Pavel
Petr Gojdič' biskup a
mučedník. Pocházel z
i'eckokatoiické rodiny od
Prešova. StaI se knězem a

cír'kev, jejímž p edstavitelem v
zemi byl zejména Pavel Petr
Gojdič. Chtěli po lěm, aby
p etrhal svazky s Ilímem a
p estoupil na pr'avoslaví. 'Ien
všechny návrhy komunistťr s
rozhodností zamit]r. I]vlo mu

$*ffitrííiéffiÉivěié -
lA9li$i}tsjiji'4'i'aiÍ.'i | : ii i,': ;i'' :|., | :,|., :,''

9. 7. Džuba. U p íieŽiťosti 1.

v'ročí vzniku Jihosridánské
republiky vydali její katoličtí a
angIikánští biskupové iist, ve
kteréur píší, že navzdory mnoha
krizov m situacím se tatojihoaf-
rická země rozvíjí. Ne;větší
znepokojení budí neutuchající
krvavé boje na hranici se S dá-
nem. Naopak za spěch považují
biskupové nárrist národní iden_
tity, která vede ke stáIe větší
angažovanosti obyvatel na budo-
vání novéIro státu.
9. 7. Indie. V této zemi Je po-
t ebná změna mentality a větší
kontrola ze strany poiicie, aby
nedocházelo k selektivním po-
tratrim, kter m padají za oběť
děvčátka. V lrinduistické rnenta-
litě je stále zako eněné p esvěd-
čerrí, že chlapec je cennější než
holčička. V současnosti je v Irrdii
o 7, I rniliorru rnéně děvčat ve
věku do šesti let neŽ chlapcri.
10. 7. Nairobí. Jezuitsk gene'
rální p edstaven a térněr stov-
ka delegát ze všech ádovych
provincií se sjelo do Keni. Mše
svatá v rekolekčním dornu
Mwarrgaza zahájila zasedání 70.
kongregace prokurátorri Tova_
ryšstva Ježíšova. Českou provin-
cii zasťupuje o. Josef Stuchly SI.
Podle konstitucí ádu se kongre-
gace svolává jednou za čťy i
roky.
12. 7. Kalifornie. Další dvě
farnosťi episkopální církve v
arnerickém státrr Ca]ifornia
p ijaly kato]ickou víru a byly
p ipojeny k ordinariátu pro
b 'valé anglikány. Jeden ze
dvou pastorri už p ijal - se sou-
irlasern Vatikánu kněžské
svěcení. Drulr ' se na ně p ipra-
vuje. U.H)

administrátorem
Pr'ešovsk eparchie a v
dalším roce biskupem
vysvěcen lm v Rímě.
R znymi zprisoby se
staral o povznesení
duchovního života,
vydávání ďuchovní
literatury, aktivní byl i
ve školské oblasti, jeho
zásluhou byl v Prešově
poStaven sirotčinec, kter'y
svěi'il i'eholnicím. ZÍizova|
také nové Íhrnosti, zejména ve
velkoměstech, v I)raze,
Bratislavě a jinde. V Toce
1948, kdy se dostali komunisté
v Cr:skoslovenskr,r k moci, bylo
podle 1e;ich iďeologie ti'eba
zlikvidovat ecko]<aťolickou

Nově _jrne-

novany
editel sedí

ve své
kancclá i,
p ehrabuje
Se papíry

na stole,

když v torrr

někdo
Zaklepe na dve e. Ředitel chce

udělat dojern, ekne moment,

Zvedl]e sluclrátko, pak ekne dále,

načeŽ vstottpí borec
v rrtontérkáclr, editcl p ikryje
dlarri slrrchátko a ekne ll]tl ll1o-

nezradím' neboť chci
spásu své ďuše.'' Ve
vykonstruovaném
plocesu byl oďsouzen
nadoživotíisbiskupy
J. Vojtašákem a
Buzalkem jako
vlastizrádce. Zem el v
72 Ietech v nemocnici

leopoldovského vězeni,
pi'íčinou smrti byla
onemocnění vzniklá
věze sk m zacházenim. P apež
.Ian Pavel II., kter se pi'i
první návštěvě Slovenska
rnodlil u jeho hrobu, ho v liímě
4.II. 2001 společně S
mučedníkem o. Metodějem
Dominikem'lrčkou blaho ečil.

M r1'l')

ment, po-

tom do

sluchátka
íká:

,,Spolehnete
se pane

minist e,
všechno je
za ízené,
kdyby byly
nějaké

problémy, tak zavolejte." Položí
telefon a íká: - Vy byste pot c-

boval co?" A borec v klidu: -
,,Jit jsern válll p išel zapoj it

te lefon." (r.1 r.N)

Drahé sestry a brat i,
Sv. trdita Steinová íká:
,,Kdo ltledd praudtt, ltted
uědon čí neuětlontky Bolt'a."
a práVě o možnych cestách
hledání - poznávání nám
píše Katechismus katolické
církve v článcích 31 _ 49.
Pojd'me si nyní společně l,
toto t ma projít.
,,Ptej se kr 'sy zentě, nto e,

ouzduší, ptej se ltrcisy nebe,
ušech, sku,tečností...I(do
stuo il tyto ta}z kr(lsn é, i
kd,yž pontíjiué tuory, ne-li
Něltdo, kdo je kr snj, ne-
nl,ěnn nt' zptisobenl,. " SY.
Augustin nám těmito
slovy krásně ukazuje fakt,
že svět skryvá mnohem
vic, než se m že na první
pohled zdát. Také každy
člověk je nakloněn pravdě,
kráse a dobru. Slyší hlas
svědomí, které ho povzbuzu-
je v konání dobra, ale talré
jej varuje p ed zlem. A po-
kud budeme pravdivě ote-
vi'ení i těmto stopám, pak
nr žerne dojít poznání Boha,
protože člověk je stvo en
pr'oto, aby žil ve společenství
s Nírn. Tedy ád a krása
světa - stvo ení je jednou z
cest poznání Boha.

Další cesta poznání se usku-
tečriuje na základě rozumo_
vé složky člověka. Je vribec
možné, aby lidskému tvoru
stačil pouze rozum? Do jisté
míry ano, protože bez něho
by pak nebyl schopen p i-

jnrout zjeveni, kterého Se
nárn dostává od samotného
Boha, a které je další cestou
poznání Nejvyššího' Sv.
Albert Velik ' íká:
,,Nej uznešeněj ší silou člouěln
je rozunl. Nejuyššínt cílenl
rozunlu je pozn rtí Boha."
Poznáváni neviditeIného
Boha otce je pro nás ne-
smírnou vyzvou! Mnozí se
však této v zvy zaleknou a
druzí raději Boha poznat
nechtějí, aby náhodou ne-

museli změnit jejich dosa-
vadní život. Je totiž velmi
snadné se spokojit s pohodl-
nou odpovědí, Že zab vat se
existencí Boha je bezv'sled-
né... Avšak pro poznáni
našeho otce je driležitá
otev enost srdce, abychorn

j byli schopni Jej vnítnat
nejen smysly, ale, a to
p edevším sv 'm srdcem!
Kďyž už jsme Nejvyššího
poznali, měli bychclm o
Něm také b t schopni
hovo it. Ale jak? Vždyt;
naše slova budou vžd5,
nedostatečná k vyjád ení
Božího tajemství. Ale prá-
vě tady nám mohou pomo-
ci nap íklad slova sV. Pav_
Ia, kterj' piše: ,,když jsent

slab j,, prduě telt dy jsenl
siln ." (2 Kor 12,10) ovšem
bez osobního poznání neko-
nečné Lásky, naše eč bude
jen planá, protože nemriže_
me mluvit o někom, koho
neznáme.
Každému z nás p eji, aby-
chom by1i schopní se otev ít
tomu největšímu tajemství
jménern B h - Láska. Vždyť
tak nám Boha p edstavuje
sv. Jan, jako milující bytost.

P. wodintír

** Farnost čte Bibli **

3 Co má udělat Náman, aby
byl uzdraven? - 2I{ráI 5, 1 -
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DIouhá Loučka
. o L4. neděli v mezídobí
se pri mši svaté vybralo
1.335,_ Kč. PBZ!
. odpoledne se konají k ti_
ny Denisy llony Horníkové
z Dolní Sukolomi ve farním
kostele sv. Bartoloměje od
t4n.
. V pátek 13. července vedt
otec Pavel od 13:30 smu-
teční rozloučení ve štern-
berské ob adní síni
s dlouho_loučskou farnicí
paní Marii Huclovou. Mše
svatá bude za ni obětována
o 19. neděli v liturgickém
mezidobí 12. srpna 2oL2
7:45 ve farním kostele. Áť
odpočívá v pokoji!

Šumvald
, t4. neděli v mezidobí se
pri mši svaté vybralo
1.350,- Kč. PBz!
. P i poh ební mši svaté za
zesnulého Stanislava Kres-
t na se vybralo 2.450,- Kč.
PBZ!
. Ve st edu otec pavel
uskutečnil se šumvaldsk _

mi ministranty prátelskou
návštěvu sr. Markéty Kubíč-
kové ve šternberském kláš-
tere kapucínek. Po príjem_
ném setkání jsme v let
završili v olomouckém
Aquaparku.
. Ve čtvrtek t2. července
jsme se pri mši svaté roz-
loučili s naším farníkem
panem Aloisem ChlebnÍč-
kem. Ať odpočívá v pokoji!

Neděie 15.7.:15. neděle v mezidobí
Pondělí 1'6.7.': Panny Marie l{armelské; nezávazná památka
Neděle 22. 7.: 1 . neděle v mezidobí' V Bet] chouě: su. Bect -

cha, biskupa a rnučvdníka; titu/ántí s/aunost

29. tyden

15. července 2012 - 22. červen ce 2012

... ty nesrníš to vzďát! Tv j Btih

Paseka
. o 7.4. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
t.232,- Kč. PBz!
. Všimněte si laskavě drob-
né změny v po adu boho_
služeb kv li táboru na Kar-
lově (st edečnÍ mše svatá
na Karlově v 16h).
. Pan Štefan Kubiček bude
prijat do katechumenátu
aŽ v utery 17. července Ve
farním kostele sv. Kunhuty
od 17h.

Den Liturgická oslava tVIísto Cas Umysl

15.7.
Neděle l5. nedělc v mezidobí

Dlouhá Loučka 7:45 Za ++ r'o<liče Karla a Štěpánku Flra<lilíkovy, +
sourozcnce, * a -f rodinrr

Sumvald 9:30 Za Ferdinanda Jordu a Drahorninr Jordovou

Paseka 1 1:00 Za farníky

Dlouhá
Loučka

14:00 ! kÍ'est Denisy Ilony Horníkot,é z Dtll. Sukolomi

t6.7.

Ponděl
Památka Panny Marie Kannelské

Dloultá Loučka 18:00 Za Boží ocltratlu těclr, kdo je nejvyše pot ebují

L7.7.

Úte r
Bl. Česlava a Flyacinta, kněží Paseka L7:00 ! ob'ad p 'ijeti cto kalechuntenáíu pana Šrefana

Kubíčka

18. 7.

St'eda
St eda 15 t)idne v mezidobí Karlov 16:00 ! Mše svatá pro rocliny (tábor)

Sumvald 18:00 Za Vladirníra Šuteru, * a * rodirrtr a <lvo

19.7.

Čfurtclr
Ctvrtek 15. t dne v rnezidobí

Dlouhá Loučka

l6:30 -
17:00

lctorace Nej' větěj'ší s|, k;sti olÍá ní a s|, tostllé
požehlt ltí

17'.30 'st,oly rftženec

l8:00 Za +'F rodíče Kavanovy, + zetě Vojtčcha

20.7.

Pátek
Památka sv. Apo.liná e, biskupa a

mučedníka Paseka 1'7:00 Za p ijatá dobrodini

2t.7.

Sobota

Památka sv. Vav ince z Brindisi,
kněze a rrčitele církve

Sanatorium -

Pascka
12:30 Za Františka Knotka a jeho rrzdraverrí

))1

Ncdčle
l6. ncděle v ntczitlobi

Dioulrá Loučka 7:45 Za -t- synovce

Sumvald 9:30 Za Zde ka Tužičktr, rodiče z obou stralr, sestru
a bratra

Za farníkyPaseka I l:00

,,Slzy kvtili
zem el m

Uschnou, květ na
hrobě zvoďne,

ale moďliÍba

ďojde až ďo

Srďce

Ileivyššího. "

sv. Augustin
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