
yO ne
Tento t den siaví svátek sv.

Afra, p atronka kaj ícnic,
chud ch duší; vz vána jako
záštita proti ohni. Pocházela
z Kypru, p es Řím p icestovala s
matkou do Bavorska, kde se
usadily v Augšpurku. Matka
Hilárie, rozhodnuta pro službu
bohyni Venuši, založil.a
nevěstinec a z dcery udělala
prostitutku. V době
pronásledování biskup
NarciszGeronysjáhnem
Felixem opustili Španělsko íi'*

a jednoho večera hledali
místo k odpočinku v
Augšpurku' Tam se jich
ujala Afra a poskytla jim
veče i. Biskupova zbožná
modlitba p ed jídlem a
cel' jelro láskypln ' zjev
byly něčím, s čím se Afra
nikdy d íve nesetkala.
Vyprávění biskupa
vzbudilo její zájem o
náboženství, když slyšela jak
jeho vyznavači ochotně a v lásce
ke Kristu snáší chudobu,
vyhnanství, utrpení i smrt. Byla

Chlápek Sedí na lavičce a jí su-
šenky. Když odchází, zbytek tam
nechá. K lavičce okamžitě naklu-
še bezdomovec a sušenky dojí.
,,Disco - to nikdy nejíš sám!''

Dva rybá i našli na jeze e místo,
kde jim ryby braly jako divé a aby
nezapomněli cestu, označili si ho
k ižkem n.a dno lod'lq. ,,Ty jsi ale
blbec," zlobí se po chvílijeden na
druhého, ,,tos tam ten k ížek
neruohl vy ezat? Vždyt' n nt ho
voda smyje ! "

P edstav si, Že se mi mezi kaktusy
zabydlel jeŽek." ,'A co jsi s ním
udělal?'' ,,Zatím nic, nemtižu ho
najít!"'

Pan Dvo k se vypraví s manžel-
kou do divadla, p ed nimi si hrpu-
jí lístlq) jiní manželé: ,,Tristan a

oslovena v srdci. Životopisci jako
její slova uvádějí: ''Pane, nejsem
hodna tvé návštěvy, odejdi
odtud!" Biskup s velkou
Iaskavostí pomohl Af e otev ít
její srdce Kristu a p ivedl ji
skrze sv. k est do církve. Nešlo
jen o její obrácení, ale i o ostatní
společnice v domě, které se
rozhodly následovat nadšenou
Afru. Získala i matku Hilárii,
která zajišťovala oběma
duchovním bezpečnější

ubytovárLí
Pronásledorrárri
k esťanri dolehlo i na
Augšpurk, v němž
pohanští obyvatelé
p išIi o služby
nevěstince. Afra byla
zatčena jako
k esťanská vyznavačka
a na rozkaz soudce
odvedena na ostr vek
eky Lechu, pÍivázána

k jednomu kmeni a
obložena hranicí, pornocí které
byla za slov své modlitby
upálena. Její atributy jsou
hranice, plameny, sloup, strom,
šišky.

(M+TP)

,, ZA
Dvo-
TdE

Na koncertě se nakloní pán k
sousedovi a šeptá mu do ucha:

,,Ta zpěvačka má ale p íšern;jl
lrlas. Nevíte, kdo to je?'' ,,Moje
dcera.'' ,'Jéje! Tak to promi te,
to bude asi tou písní, ta je oprav-
du hrozná' Nevíte náhodou, kdo
ji složil?'' ,Já..."

P ijde do krlihkupectví žena v
černém, v ruce drží knížku Ka-
pesní atlas hub. Prodavač sijí
všimne a okamžitě k ní běží:

,,Up írunou Soustrast, paní. Ale
autor už tu chybu opravil!"

(L+LN)

30. Rahoush,o.
V benediktinském opatství Krem-
smiinster v Rakousku bude od
srpna vznikat nov film o sv. Edith
Stein s jednoduchm názvem
"Edith". Film se chce zamě it
p edevším na konverzi miadé
židovské filosoíky ke katolicismu a
její cestu do koncentračního tábora
Auschwitz-Birkenau. Bude ho
natáčet ameríck režisér Joshua
Sinclair a hlavní ' roli jedné ze
spolupatronek Evropy ztvátní
německá herečka Anja Kruse. 9.

srpna si p ipomeneme sedmdesát
let od smrti sv. Edith Stein ve
vyhlazovacím tábo e.

30. 7. It'slto. Asi dvacet tisíc
katolík ze všech koutri ,,zelen ho
ostrova" se včera vydaio na tr'adič-
ní každoroční pouť na horu Croagh
Patrick. P ipomněli si tak apoštola
Irska, svatého Patrika, kter roku
441 strávil na tomto osmisetmetro-
vém pahorku čty icet dní v postu a
modlitbě. Poutě na tuto horu trvají
nep etrŽitě jiŽ p ldruhého tisícile-
tí, Letos vribec poprvé ji prožil
apoštolsk nuncius v Irsku, arci-
biskup Charles Brown. Po staletí
uctívanou relikvií byl čern ' zvon v
malé kapličce na vrcholu hory -
privodně ze světlého kovu, kterl
zčernal neustál mi ritoky ďábla'
jenž světce pokouše1.
30. 7. Ri.o d,e Janeiro. Papež
povzbudil organizátory Světovych
dnri mládeže 2013 těmito sloly:
,,Světové dny mládeže budou cen-
nou p íležitostí pro mladé lidi jak
zažít raďost a krásu sounáležitosti
s Církví a životem ve ví e. Vě ím,
že s pečlivostí p ipravíte p ijetí
všech, kte í se tohoto v'znamného
církevního setkání zričastní."
Svat otec také zopakoval své
p ání vést setkání osobně. Rio de
Janeirsk arcibiskup Mons. Orani
Joáo Tempesta pak v rozhovoru
pro Rádio Vatikán Svatému otci
poděkoval za povzbuzující slova. Iz?

** Farnost čte Bibli **

9 Kdo nesmí jíst z veliko-
nočního beránka? - Ex12,
43-51

3 Proč Ježíšovo těIo ne-
smělo zristat na k íži? -
Jan 19,28 - 37

Drahé sestry a brat i,
Katechismus katolické cítk-
ve nám dnes p edkládá
články 1699-1709, které se
tízkají nejen povolání člově-
ka, ale i jeho dristojnosti.
Svat otec Benedikt XVI.
píše: "TanL, kde se uytr ,cí
BťLh, člouělz nezísk ,u ' na
uelikosti. Pr ,uě naopak:
p "ich ,zí o suou božskou
d stojnost, ztr 'cí se nlu z
tu e božslly jas." I{ažďit
člověk má nedotknutelnou
dristojnost od počátku své
existence, tzn. jíž v lrjně své
matky! Brih sám každému z
nás vtisknul nezměrnou
hodnotu a dristojnost. Jsme
schopni komunikovat, tvo it
mezi sebou společenství, v
rodině, ve škoIe, v práci, v
Církvi. Je obrovskou v sa-
dou nás Liďí, žejsme schopni
navazovat vztah s Bohem,
dokážeme milovat, vychová-
Vat, dokážeme pozdvihovat
svou m5rsl i srdce k duchov-
ním hodnotám. A také má-
me naději na život po smrti,
ve kterém radost a blaže-
nost bude nekonečná. A to je
drivod radosti už zďe na
zemí. Povolání, slovo, na
něhož má spoustu lidí jas-

nou odpověď: zaměstnání
člověka. Do jisté míry se
jedná o správnou odpověď.
My ale víme, že povolání v
sobě nese ještě cosi mno-
hem hlubšího a v někter ch
směrech se nám mriŽe povo-
Iání jevit jako tajemství naší
duše, které nám p ed věky
bylo vepsáno Samotn m
Stvo iteIem. Na otázku o
povolání myslím odpovíme,
že člověk je buď V manžeI-
ství, eholníkem nebo kně-
zem. To pravda, ale jen ,,tak
Zprili". Co je však naše zá_
kladní povolání? Snad by to
v tuto chvíli chtělo chvíli
ticha, abychom našli odpo-
věď. Zkuste to!

Naše základní povolání
bez jakéhokoli rozdílu! _ je
svatost! Jak byli stvo eni
Adam s Evou? Jako svatí! A
kažď z nás, kažď člověk, v
sobě toto základní povolání
ke svatosti nese. Svatost
není až jednou do nebe.
Svatost je právě teď pro
každého z nás tam, kde
jsme. Pro drim je nutnj'
záklaď, bez něj brozí z íceni.
Když sv j život postavím na
touze ,,b t svat ", stavím na
pevném základu. Svatostí
totiž také odrážíme Boha:
,,Buďte suatí, jaho i j , jsenl
suat ". Ukol máme jasn 

,

mějme i touhu za nim věrně
jít. K tomu žehnám.

P. wadintír
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l letos uspo ádal t m otce t(arla Ho áka,
Íará e v Hošťálkové, Martina Vévody,
Íará e na Velkém o echbvě a Pavla
H dla, íará e z Dlouhé Loučky, putovní
tábor pro ministranty naší arcidiecéze.
Pomocí nám byli bohoslovec Vilém
Pavlíček a Václav škva il, dále Joseí
Hovád, kter po prázdninách nastupuje
do Teologického konviktu v olomouci.
Va ili ochotné a osvědčené ženy z
Lideěka. Ministrantrj a vedoucÍ bylo
celkem 54. V adách ministlant
nechyběli ani brat i orságovi z Paseky
Jan a Rosťa a také benjamÍnek Pavlík
Urbášek ze Šumvaldu.
Tentokrát jsme zamí ili do Litomě ic.
Autobus vypaven z Olomouce vyjel v
pondělí 23. července. Po cestě jsme
slavili mši svatou v koclí ovské Fatimě,
po té jsme se zastavili v kr ovickém
skanzenu (nedaleko proslul ch
T ebechovic). Po 19h jsme se ubytovall v
DiecéznÍ domu kardinála Trochty,
b valém sídle Teologického konviktu a
ještě d íve interdiecézníh seminá e pro
čehy a Moravu z dob komunistické
hrrizovlády. My t i kněží jsme si mohli
zavzpomínat s pat ičnou dávkou
sentimentu na rok, kter jsme zde spolu
prožili. Ještě večer jsme si vyšlápli na
''Mácht]v'' kopec Radob l. Ráno jsme
podnikli v let na hrad Helíenburk a na
zpustlém barokném místě Xalvárie na
kopci osk Jsme slavili pod šir m nebem
Nejsvětější Eucharistii z památky o sv.
Sarbelovi, libanonském mníchu.
ozdobou odpoledne se stala návštěva
zubrnického železničnÍho muzea. Právě
zde se točil oblíben Íilm Páni kluci.
KaŽdlj z nás se projel i na drezíně. Ve
st edu jsme uskutečnili náročnější v šlap
po Ceském st edoho Í (z Ícenina hradu
Xam k' hry v p írodě, kopec Hradisko
nad Litomě icemi). Po obědě nás
neobyěejně v eÍe p ijal na své rezidenci
litomě ick biskup Mons. Jan Baxant.
Neopakovateln v hled se nám naskytl z
věže svatoštěpánské katedrály. Návštěvu
katédrály ocenili zvláště ti kluci, kte í
pocházejÍ z Francovy Lhoty. Právě u nich
se p ed dlouh mí léty narodili kardinál
Stěpán Trochta, biskup litomě ick '
Protože jsem prožil v Litomě icích rok
života (akademick rok 1999_2ooo),
musím uznat, že po ll letech město
velmi ozkvetlo. Nenajde se snad jediná
Íasáda, která by hyzdila historick st ed.
od 18h byla slavena koncelebrovaná
eucharistie v chrámu sv. Jakuba ze
slavnosti patrona kostela. V kázání se P.
Karel Ho ák podělil o několik vzpomínek
na začátky své duchovní cesty za
kněžstvím. Večer jsme opékali u
mariánského kostela v K ešícÍch na
pozvánÍ P. Jaroslava St íže, místnÍho
íará e, kanovníka litomě ické kapituly
etc. Ve čtvrtek Íáno celebroval
pontifikální mšl svatou z památky sv'
Jáchyma a Anny v kapli oiecéznho domu
kardinála Trochty Mons. Jan Baxant.
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Společné
. Minulou st edu navštíVil
se svatymi svátostmi ne_
mocné otec Pavel.
. V pondělí 6. srpna bude
nainstalováno do našÍch
kostelrj nové usporné bez_
pečnostní zaÍízení.
. V nedělí L2. 8. je Svato_
Vav inecká pouť v Nové
Hradečné. Mše sv. v 7: 50 a v
1O hod. Odpoledne ve 14:30
Te Deum, po kterém bude
udělovat novokněŽské požeh_
nání P. Vojtěch Malina, oSB.
Následně jste zváni k posezení
na farnÍ zahradu.

Paseka
. o 16. neděli v liturgickém
mezidobí se vybralo 7-.229,-
Kč. PBZ!
. o t7. neděli v liturglickém
mezidobí se vybralo 954,-
Kč. PBz!
' V udolí s}ičk u Paseky
tábo í děti z Brodku u Pros_
tějova. Tuto neděli tam
bude zvlášť slavena mše
svatá pro od 18h.
. ohlašuji, že v sobotu dne
18. srpna hodlají uzav ít p i

svatební mši od 13h církev-
ní s atek ve farním kostele
sv. Kunhuty v Pasece sleč-
na Michaela Kubá ová a
pan Petr Bezděk, oba z
Huzové.

l on byl velmi povzbuzen p ítomnosti 60
osob z Moravy. Dopoledne jsme sí dodali
odvahu a prošli Malou pevností v Terezí-
ně. Po obědě následoval odjezd.
Děkujeme Pánu Bohu za poda en v let.
Hlavně mám radost z toho, že kluci byli
nejen živÍ jako st Íbro, ale i poslušní.
Vynikali soust eděnostÍ p i modlitbě,
p istupovali ke svaté zpovědi a všichni
p ijímall NejsvětějšÍ svátost oltá ní.
Bez razu a se skvělou náladbu navráti_
všÍ se častníci poutě.

Dlouhá Loučka
' o 16. neděli v liturgíckém
mezidobí se Vybralo 7-.!43,-
Kč. PBz!
. o L7. neděli v liturgickém
mezidobí se Vybralo t.242,-
Kč. PBZ!
. V pondělí 6. srpna odpa-
dá pravidelná mše svatá,
protože otec Pavel je na
dovolené.

Šumvald
. o 16. neděli v litur$ickém
mezidobí se Vybralo 1'4oo,-
Kč. PBz!
, o L7. neděli v liturgíckém
mezidobí se Vybralo 1.650,_
Kc. PBZ!
r Q patrocÍniu sV. Anny
V sobotu 28. července se
v horní kapli p i mši svaté
Vybralo 1.550,- Kč. PBz!
. V pondělí bude opraven
alarm na farním kostele'
. Zač,alo se s p ípravami
obnovy zanedbané hrobky
P. Grmely na místním h bi-
tově. Tomuto knězi děkuje_
me mimojiné za to, že dal
naší farnosti nádhernou
kroniku.

32. tyden

5. srpn a 2012 - 1,2. srpna Z\tz

Pojď ke mně b|iž ... Tvt)tj Bt)h

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

5.8.
Neděle

18. neděle v mezirlobí

Dloulrá Loučka 7:45 Zafar'níky

Sumvald 9:30 ZaEnila Lachrrita, rnanželku a célou
rodinu

Paseka I l:00 Za poutníky od sv. Antoníčka
z Karlova

6.8.

D^- ,r Xt

Svátek Proměnění Páně

7.8.

Úter
Sv. Sixta II., papeže a druhri, mučedníkri

8.8.

St eda
Sv. Domlnika, kněze

Sumvald 18:00 Za dceru a vnuka

9. 8.

Čtvrtel
Svátek sv. Terezie Benedikty od K íže,
panny a mučcdnice, patronky Evropy Dloulrá Loučka

l6:30 -
17:30

adorace Nejsvětější svá tos ti olt tli,
ne'špory a sváIostrlé požehnání

1.7:30 slavny svaÍ niženec

I 8:00

10.8.

Pátek Svátek sv. Vav ince, mučedníka Paseka 17:00 Za ŇÍarkétu Hubenott

11.8.

Sobota
Sv. KIáry, parrny Sanatorium -

Paseka
l2:30

12.8.

Neděle
19. neděIc v mezidotrí

Dloulrá Loučka
'7:45 ZaMarii Huclovou

Šunrval<Í

Paseka

9:30

11:00

Za Jana a Bed išku Dubové a dvoje
rodiče

Za famiky

,,Bez ďisciplíny
není ělověko,

bez pok nínení
k eslbns.'

bl. Jan XXIil.
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