
ne
18. srpna slaví svátek sv.
Beatrice da Silva
Meneses. Narodila se v roce
1424 v Ceuta pi městě
Marokko v době, kdy pat ilo
k Portugalsku. Byla dcerou
savojského vridce Ludvíka a
Anny roz. Lusignanové.
Jako jeho sestra se Beatrice
staia v 21' letech dvorní
dámou královny
Izabeiy Kastilské.
Tupr
doprovázela i za
jejím snoubencem
Janem II. Udajně
v roce 1453 odešla
do cisterciáckého
kláštera v Toledu.
Žtla v něm 30 let
aniž skládaIa
sliby. Své jmění
využívala k
almužnám pro
chudé. Asi v 60 _ ti
letech, kolem roku

P ijdou dvě krysy do prodejny s

televizory. Prodavač: ,,Tak Co,

m1lé zákaznice, černobílou nebo

barevnou?" Krysy: ,,To je jedno.

Hlavrrě aby měla hodně kanál .''

V lese: ,,Pane, ekněte tomu

vašemu psisku, at'na mě tak nevr-

čí!" ,,Ale Rexnevrčínavás..." ,,A
na koho tedy?'' ,,Na toho medvě-

da za vámi!"

,,Tak co, tetičko, jak funguje tvá

stará pastička na myši?''
,,Bezvadně, ráno se té starom dní

technice t i myši tak posmívaly,

I484, Beatrrce z
cisterciáckého kIáštera
odeš1a a zaIožiIa
kontemplativní Kongregaci
sester Neposkvrněného
Početí blahoslavené Panny
Marie (tzv
koncepcionistek). Za
p ispění královny lzabe|y
získala eholní sídlo na
GallianěuToleda.Vněm
strávila posledních šest let

žívota. Zprvu se
jednalo jen o

eholni
společenství, které
se po schválení za
kongregaci rozší ilo
po Evropě i do
Ameriky. Beatrice
zem ela v 66-ti
letech v Toledu.
Kanonizována byla
3. 10. 1976
papežem Pavlem
\II.

(M+TP)

aŽ se uchechtaly k smrti.''

Ptá se malá myška ntaminlql:

,,Co je to ten jed na nryši?"
Maminka ji poučí: ,,Víš, to je
něco jako kočka v prášku.,. ''

Baví se dva kohouti: ,,P edstav
si, že ta naše slepice snesla včera
hranaté vejce." ,,A co Íika|a?"
,,4u.,.t'

Jedou dvě ruouchy na ruotorce a
ta druhá se ptá: ,,Ty, na co máš
ly brejle?" A ta první odpoví :
,,Aby mi nespadla nroucha do
oka..."

(L+LN)

6. E. Pa íž, Francouzští biskupové
vyz vaji vě ící sv ch diecézí k
modlitbě za vládu země a za obranu
rodiny, zvláště l5. 8. o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie. Francouz-
ská rnédia tento krok označuji za
církevní reakci na pokusy o liberali-
zaci rodinného práva. Nová sociálně
dernokratická vláda totiž v červnu
oznárnila, Že otev e cestu k legalizaci
svazkri párri stejného polrlaví a k
adopcím dětí homoseiuálnírni príry.
7. 8. Kalifornie. Více 100 tisic
katolík z celé Kalifornie se v neděli
sešlo na stadionu v Los Angeles, aby
se ričastnili bolrosluŽby ke cti Matky
Boži zGuadalupe. Znáná mexická
ikona Panny Marie je v této části
Spojen ch stát ve velké rictě. Slav_
nost byla zorganizovaná rnístní
arcidiecézí a Kolumbovymi rytí i'
Během slavrrosti byla uctívána také
relikvie ,,tilmy", tedy pláště Juana
Diega, na kterém zázraěn rn zpriso-
bem vznikl obraz Matky Boží.
7. 8. Varšava. V Polsku wcholí
sez na pěších poutí do Čenstoclrové.
Z Yaršavy se tuto neděli vydalo pět
tisíc poutníkri na více než 200 km
pochod. Za pozornost stojí, že letos
se pouti ričastní 700 vojak zrťnnych
zerní (50 z Německa, 30 z Ukrajiny,
24 Litvy,7 z USA a 6 z Lotyšska).
Provází je motto ,,Vydej svědectví".
8. 8. It lie. 16.srpna vystoupí na
Celostátním setkání mládeže ve
Žďríru nad Sázavou ro<liče blalrosla_
vené Chiarv Badano. Chiara Luce
Badano, která byla beatifikována 25.
zái 2010 7A p ítornnosti sv clr
rodičri, zetn ela hrdinskou srnrti v
sedmnácti letech na rakovinu'
''Zakusila' jak bolest mriŽe b t pro-
tněněna láskou a stát se tajemnyrn
p íbytkem radosti. Její svědectví
ukazuje, že autentick k esťan nikdy
není zoufal a smutn , ani p i nej_
ťvrdŠích zkouškách'', píše Benedíkt
XVI. o Chia e Luce. LH

** Farnost čte Bibli **

=) Jak m jménemje nazván
Mesiáš? - Iz 7, 10 - 1?

* Jak se jmenovali synové
SirnonazCyreny?- Mk
15, 20 - 32

Drahé sestry a brat i,
naše pouť Katechismem
katolické církve nás p ivádí
k nádherné modlitbě otče
náš, o které se mrižeme
dočíst v článcích 2779-
2796. Snad bychom tuto
modlitbu, kterou nám odká-
zal sám Ježíš Kristus, mohli
nazvat cestou, která vede
p ímo do otcova srdce. A my
se dnes budeme snažit spo-
lečně nahlédnout na první
slova této modlitby, které
jsou nám nabízeny.
,rotčeo, první oslovení, kte-
ré pomáhá bo it onu pomy-
slnou propast mezi námi a
naším Stvo itelem. A tak už
není nic, co by nám znemož-
ovalo tvo it onen drivěrn

vztah s Bohem. Začneme - Ii
se modlit, vcházíme do spo-
lečenství Ním, s Ježíšem i
Duchem Svat 'm. ono otče,
se pro nás stává velebením
Nejvyššího, že se k nám
sklonil a dal nám poznat své
jm no a díkuvzdáním, že
nás p ijal za své děti. oslo-
vením otče byla zbo ena
určitá bariéra a my tak
mrižeme směle pokračovat:

',otěe náš." Zde se tvo í
zcela nov' vztah k Bohu.

jeho lidem a on je naším
Bohem. Slovo n š, nikoho
neuylučuje! Naším společ_
n m povoláním je chválit
otce a žít spolu navzájem
jako ,jedno srdce a jedna
duše" Proto se mezi sebou
musíme učit vzájemnému
porozumění, ate, a to p ede-
vším, vzájemné lásce. Krás_
ně to vyjad uje sv. Augustin
když íká: ,,V m,odlitbě P ně
společně ík ,nte: ,,otče n ,š".
Rík to jak císa , tak žebrdk,
jak sluha, tak p ,n. Všicltni
jsou brat í, protože nnají
jedíného otce."
,,otče náš, jenž jsi na
nebesích." Mriže se zďát, že
se nyní ocitáme v nebi,

avšak zde
se nejedná o
prostor, ale
o jistou
vznešenost
Boha a o
jeho p ítom-
nost v srdci.
Neboť nebe
je domem
Otce, pra-
vou vlastí,
do niž se
snažíme
putovat. Je

ale dobré si p ipomenout, že
nebe je všude, kde je Brih,
proto tedy mrižeme brány
nebe otvírat jLž teď na zemi'.
Jak? Tam kde se obracíme k
Bohu, kde nabízíme své síly
pro pomoc pot ebn m, ve
chvílích radosti a lásky, ve
chvílích smí ení se s Bohem,
tam všude otevíráme pomy-
slné dve e a mrižeme žas_
nout nad krásou nebe.
Bl. Alžběta od Nejsvětější
Trojice se modlí: ,,Sklot se,
otče, ke suému ubohéntu
tvorečkoui, uryj jej do svého
stínu..." Kéž se tato slova
stanou inspirací, jak vejít na
cestu modiitby, jež vede k
Jeho srdci. P. Wadimír

Ne
jedná
seo
žáďné
vlast-
nění
Boha,
n rbtž
o
mi
lost,
že
jsme
se
stali
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Náklad 75 v tiskri' Neprodejné, zdarma!
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Okuste a vizte, jak je Hospodin dobr .
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Společné
. Nep ehlédněte drobné
změnv v po adu
bohoslužeb v souvislosti
s adoračním dnem
v Pasece a Dlouhé Loučce!. Farnos Uničov zve na
poutnÍ oslavu svátku
Nanebevzetí Panny Marie.
V sobotu 18. srpna začne
v 16:30 modlitba sv.
r žence. od L7h bude
slavit novokněz poutní mši,
po níž bude následovat
maríánská pobožnost.
. Ve st edu si církev
p ipomíná Nanebevzetí
Pannv Marie. Tato
velkolepá slavnost je v
církvi zasvěcen m
svátkem. U nás se vetmi
doporučuie zučastnit se
mše sv. (Šumvald. 18:o0).

Šumvald
' o 18. neděli v liturgickém
mezidobí se vybralo 1.350,-
Kč. PBz!
. Tuto neděli otec Pavel
slaví hodovou mši v Nové
Hradečné od 10h. Proto
bude zastoupen
v Šumvaldu P. V. Mrázkem.
. Vvhlašuii brigádu v ter
od 17h na farním dvo e v
Šumvaldu. Nástroje
s sebou. Zveme zvláště
rodiče těch dětí, jejichž dětí
navštěvují v uku nábožen_
ství ve škole.
. Ve st edu po mši svaté
po ádám okolo 18:45 tábo-
rák pro naše děti, hlavně ty
z v uky náboženství. Zváni
jsou ale všichni farníci.

l Stránka 2

Dlouhá Loučka
. o 18. neděli v l|tur$ickém
mezidobí se vybralo 575,-
Kč. PBz!
. V pondělí 13. srpna jede
ráno otec Pavel do olomou-
ce k podpisu smlouvy o dota-
ci z fondu SZ|F na opravu zdí
okolo areálu kostela.
. Pondělní mši svatou ruším
kvrjli adoračnímu dni
v Pasece.
. Navíc však budu sloužit
Eucharistii v pátek od 18h.
Od 16:30 bude lystavena
Nejsvětější svátost oltá nÍ.
Po svátostném požehnání
následuje v 17:3o modlitba
svatého rrjžence jako obyčej-
ně.
. Smyslem adoračního dne,
kten p ipadá tentokrát na
sobotu, je vytvo it v naší
arcidiecézi nep etržitou š ri-
ru celoročnÍho klanění Spasi_
teli v Nejsvětější svátosti.
Vyzyváme farníky, aby se
svou troškou zapojili do toho_
to,,duchovního maratonu,,.
Budeme adorovat ve jménu
všech, kdo bydlÍ na zemí
našíarcidiecéze VBlrtude
vystavena Nejsvětější svátost
a p ed ní se pomodlíme
ranní chvály s modlitbou se
čtením. Poté až do 17:3o se
v našem kostele budou st É
dat adorační stráže. V 17:3o
otec Pavel povede modlitbu
1". nešpor z 20. neděle V
liturgickém mezidobí a okolo
18:oo udělí svátostné požeh-
nání.

Paseka
' o 18. neděli v liturgickém
mezidobí se vybralo 916,_
Kč. PBz|.
. Tuto neděli otec Pavelslaví
hodovou mši v Nové Hradeč_
né od 1.oh. Proto bude za_
stoupen v Pasece P. VladimÍ-
rem Mrázkem.
. Smyslem adoračního dne,
kten p ipadá tentokrát na
čtvrtek, je vytvo it v naší
arcidiecézi nep etržitou š ri-
ru celoročního ktanění Spasi-
teli V Nejsvětější svátosti.
Yyzyváme farníky, aby se
svou troškou zapojili do toho-
to,,duchovního maratonu".
Budeme adorovat ve jménu
všech, kdo bydlÍ na tjzemí
arcidiecéze.
. Po mši svaté, kterou bude_
me u. jimečně obětovat V
pondělí' a to v 9h z stane
vystavena Nejsvětější svátost
oltá ní k ve ejné rÍctě až do
t7h.
. Páteční mši svatou rušÍm
kvr]li adoračnímu dni. Knězi
totiž není dovoleno sloužit ve
všední den dvakrát mši sva-
tou, s q jimkou pastoračních
d vodri.
. Svatba slečny Michaely
Kubá ové a pana Petra
Bezděka proběhne v sobotu
18' 8. od 13 h ve farním
kostele sv. Kunhuty.
. K tiny Luboška Blažka
z Paseky se budou slavit po
nedělní mši svaté.

33. fyden

12. srpna 2A12 - 1.9, srpna Z0Iz

U teť 1 4. 8.. : sv' Maxm thána MariaKolbeho, kněze amuče<iníka; památka
St eda.15.-8; Nanebevzetí Panny Marie, slavnost' Dopora nj Tasutie4 tualek
Crvrtek L6. 8': sv. Roch4 vyznavače;nezávaznáp^Áátk^ 

J u J -

Neděle 19. 8.:20. neděle v mezidobí

Neděle 72.8.:19. neděIe v mezidobí.

ZaMuii Huclovou

Za rodiče orsagouyjlffi a

adorace NejsvěrějŠí svárosi olra n!' nešpory a svárosrné požehnáni
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v slav Nejsvětějšt svátosli oltá ní * modlitba mnnicll chval a modlitby se čtenim

L_lry*gnWEtr
I a",azu;i ll_

modlitba I. nešpor z 20' tleděle v liturgickém ,r"ridobt

za novomanže|e Petra a Michaelu Bezděkovy

Za Ji ího Barto ka a dceru Marušku

Napoděkovriní Piínu Bohu aPanně M@

Mtiny Luboška Blažlca z Paseky


