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Tento t den slaví svátek sv.
Rtižena Limská, patronka
zahradníkri a obchodníkri s
květinami; vz,vána b .wá p i
rodinn; ch sporech jako
p ímluvkyně a p i !.!1;|;,!f,i;IjÍ,:|.i,i11.l.,1ll1ll1;;;.|1l

na pot eby sourozenc .,

pěstovala v zahradě květiny,
se kter; mi wž jako malá
chodila na trh. Ve 20ti letech
se stala členkou t etího ádu
sv. Dominika a usilovala o
větší r st zbožnosti i tásky k

13. 8. Němecho. Evangelick
pastor Andreas Theurer z ma|é-
ho městečka GÓttelfingen ve
Schwarzwaldu p estoupil do
katolické církve. Zd.Ůrazn1|, že
jej k tomuto rozhodnutí nevedlv
žádné organizační otázkv čt
konflikty s jeho evangelickou
obcí. ,,Je to v sledek mnohaleté_
ho ťeologického lrledání - ekl v
.rozhovoru pro evangelickou
tiskovou agenturu. Katolické
učení je totiž často bližší Bibli
než postoje protestantské.,,
Diecéze zatím nechce kornento-
vat žádost b 'valého pastora o
kněžské svěcení. Andrea Theu_
rer je ženat a má dvě děti. Do
katolické církve p echází s celou
rodinou. Jeho p ípad není riplně
běžn , ale není ani ojediněl '13. 8, Castel Gandolfo.
V sobotu na nádvo í papeŽské
rezidence v Castel Gandolfo
zazněly od violoncellového virtu_
osa Thomase Beckmanna, do-
provázeného na klavír svojí
manželkou Kayoko a sborem
Cantico Regensburg, skladby
rriznych autorri.. ,,Hudba není
jenom posioupnost tn, má
rytmus a zároveli soudržnost i
harmonii; má svou strukturu i
hloubku. Hudba je v razern
ducha' vnit ního prostoru člově-
ka, stvo eného ke všemu tomu,
co je pravdivé, dobré a krásné.
Ne nálrodou hudba často dopro-
vází naši modlitbu, dává rcze-
znít naše smysiy a naši duši,
když se v modlitbě setkáváure
s Bohem", uvedl v děkovné
promluvě papež Benedikt X\T.

(LH)

rrizném zranění.
Narodila se 20.4. 15g6 v
Limě v Peru. Rodiče
Kašpar a Marie měIi 11
ďětí a stále více Se
p ibližovali k chudině,
ač pocházeli ze
španělské šlechty.
Rrižena pr toužila b t
vonnou rriží pro Krista a
proto se mu chtěla od
ďětství p ipodobnit

bližním. Chodila
pečovat o nemocné,
zubo žené a
odstrkované' Sama
fyzicky zmučená
prožíIa i velmi
dlouhé období
ďuševní lyprahlosti
a sk1íčenosti.
Nemocná'
tuberkul zou
zem ela v 31 letech.
Snad celé město

p inášením utrpení
obětovaného za h íšníky,
zejména za své spoiuobčany.
P ijímala bolesti, které na ni
dolehly a z lásky se od íkala
někter ch věcí, postila Se.
Rriženčin den obsahoval 10
hodin práce, ne méně hodin
soust eděné moďlitby a jen
dvě hoďiny spánku. Aby bylo

Mlady, pětadvacetilety Žia Si
p isedne v rychlíku ke staršíntu
pánovi, rovněŽ Židovi. Po několi-
ka minutách jízdy se mlady Žid
zeptá staršího: ''Kolik je hodin?''
Starší ?'ia mlčí a neodpovídá.
Mlady Žla s; pomyslí: ,,^ZYejmě

cízinec."Zopakuje Svou otázku
ne199ky, angticky, francouzsky a
v jiddish. Ale starší Žid na nic
nereaguje. Těsně p ed cílovou
stanicí vstoupí do vag nu prrivod-
čí a oznámí: "Blíží se konečná,
budeme vystupovat.'' Starší Žid
povídá:-''Děkuji, pane prrivodčí.''
Mlad1 Zid se rozho čeně obrátí na
staršílto: ''Se mnou, člověkem
stejné víry nekomunikujete' a s
pr vodčím ano? ''Starší Žio tliane
odpoví: ''Podívejte, mlad muŽi.

Lima se zričastnilo jejího
poh bu, po němž byla uložena
v kostele sv. Dominika do
kaple sv. Kate iny Sienské, v
niž za žívota viděIa svrij vzor.
B ,vá zobrazovánajako mladá
žena v ádovém hábitu, na
hlavě nese věnec rtiží, někdy
ďrži věnec a dítě Ježíše.
Dalšími atributy jsou slavík,
zajic a kotva. (M+TP)

Vy jste se mě zeptal, kolik je
lrodin' Kdyby sem vám odpově-
děl, zeptal byste se mě, kam
jedu. oba víme, kde tento vlak
končí, tak byste to hned uhodl.
A určitě byste se chtěl u mě
ubytovat na noc. A vzhledem k
tomu, ze mám doma hezkou
dceru, určítě byste si s ní clrtěl
něco začít. A uznejte sám: m Žu
já dát svoujedinou dceru Židovi,
ktery v pětadvaceti letech nenrá
své vlastní hodinky?'' ** Farnost čte Bibli **

Khon; "Své nejtnladší dceri dánl = v kolika letech se Josef
200 tisíc, prost ední 300 tisíc o stal správcem Egypta?
nejsÍarší 500 tisíc," Roubíček; Gn 41,37 - 52
'"A neráčej snad ntít ještě něja- ? Ze které země byl dvo-
kou starší?" en, kterého potitit Fi-(I.'LN) lip? - stz 8, 26 - 4o

v liturgii
Drazí farníci,
naše dnešní zamyšlení, kte_
ré nám nabízí projekt ,,IJčici
Se církev" nás p ivede ke
zpěvu. Hledání v znamu
zpěvu a hudby v k esťanské
bohoslužbě má p ím' vztah
k chápání našeho vztahu
k Bohu. Proto jak vědecké
diskuze, tak rozhovory vě 'í-
cích o liturgické hudbě
v sobě skr vají otázky, ďot -

kající se společenského
i osobního náboženského
života. Sv. Augustin ekl, že
hudbou a zpěvem ,,.'.srd.ce
uyjadi-'uje to, co nem .že íci
slouy." Tak i zá|ežitost
smyslu zpěvu a hudby
v liturgii nás odkazuje ke
zkoumání, jestli zpěv a hud-
ba vyjad ují to, co proživají
vě ící v srdci. Všechny p íle-
žitosti - ki.est, svatby, slav-
nosti, těžké chvíle i poh by
_ mají své specifické zpěvy,
které nemají za rikol jen
doplnit či zkrášlit d'anou
bohoslužbu. Mají pi'edevším
hovo it o radosti či bolesti
dané chvíle. A já, kterj, se
p idávám ke zpěvu otevírám
své srdce a Bohu děkuji
nebo ho prosím. Zpěv tedy je
vyjád ením toho nejvnit -
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nějšího v nás. Proto když se
obracíme Se na Boha, vždyc-
ky nám zb vá cosi nev slov-
ného a nevysloveného. Zde
rn že nastoupit - a nastupu-
je hudba. V jásotu se
z Íeči stává zpěv. Hudba p i
bohoslužbě má vést modlit-
bu tak, aby byla krásnější a
niternější, aby se hlouběji
dotykala srdcí všech p ítom_
nych a aby je pozvedala
k Bohu. Sv. Augustin nám
p ipomíná, že ten, ,,kdo zpí-
urj., duahrci,t se nrcdlí"' I
osobně vidím tento Augusti_
n v v rok jako nesmírně
pravdiv. Proto v liturgii

máme zpěvy a písně. Církev
od nepaměti používá hudbu
a zpěv jako vyjád 'ení svého
vztahu k Bohu. A jednotliv
člověk tak mriže vyjád it své
pocity, které v sobě má.
Skrze hudbu to jde jednodu-
šeji.
V liturgii je však primární
oslava Boha. Máme tedy
svyrn zpěvem oslavovat
Boha jako společenství far-
nosti. Zpěv a hudba jsou
rizce spojeny s liturgickj'm
děním. Zpěv v liturgii je
něco ,,normálního a pot eb-
n ho". Zkusme si p edstavit,
že by se p i mši sv. nezpíva-
lo! Chci také tímto vybíd-
noutktomu,abypiboho-
službách bylo ,,co nejméně
zav en ch rist", abychom
společně Boha svym zpěveIn
chválili. Ze občas bude sly-
šet nějaky ten falešny t n?
Myslím, že Pánu Bohu,
pokud tento ,,falešnj' t n",
vyjde z mého srdce, bude
znít jako nádherná hudba,
jako ,,pouto jednoty o, radost-
nj, uj,raz nlodlícího se spole-
čertstuí", jak p'ipomíná kon-
ciiní dokument o liturgii.
'lož, zpívejme rádi a z cel ho
srdce!
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Společné
. P. Pavel pobírá od pondělí
20. do pátxu 24. srpna
ádnou dovolenou

(Slovensko). Po tuto dobu
se všechny bohoslužby,
vyjma poh ebních, Luš.
V prípadě zádušní mše se
obracejte bud' v Uničově
anebo v Nové Hradečné.
. Rodičťrm školák m
pripomínám, aby
nep odleně dodali
prihlášky sv ch dětí do
katol ického náboženství.
r Q 21'. neděle
v litur$ickém mezidobí (26'
srpna) si p ipomeneme
umrtí P. Zde ka Holušy.
Mše za něj bude sloužena
ve farním kostele v Dlouhé
Loučce. RlP!

Dlouhá Loučka
r Q 19. neděli
v litur$ickém mezidobí se
p i mši svaté vybralo
1.336,- Kč' PBz!
V pátek 24. srpna jsme se
ve 14:15 rozloučili ve far-
ním kostele sv. Bartolomě-
je s naší občankou paní
Marií Škrábankovou pri

byzantské panychidě. Več-
naja pamjať _ Ať odpočívá
v pokoji! Ob ad vedl pra-

voslavn duchovní ze Ště-
pánova'
Němečtí rodáci z Dlouhé
Loučky zavítají u p íležitosti
hodťr opět na Moravu.
V sobotu 25. srpna jedou
spolu s P. Pavlem Hodlem
na Králíky. V neděli se zu-
častní mše svaté ve
farním kostele.
Naše farnost slaví

Šumvald
. o 19' neděli v litur$ickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1'400,- Kč. PBz|.
. Bri$ády na farnÍm dvo e
se zučastnilo včetně P.
Pavla 9 osob. Děkujéme za
spolupráci. Na táborák pak
prišlo 19 osob.
. Nedělní mše svatá se
p esouvá už na 7:45 kv li
hodové mši v Dlouhé Louč-
ce.

Paseka
. o 19. neděli v litur$ickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 959,- Kč. PBz!
. Po dnešní mši svaté se
koná svat krest Luboška
Blažka z Paseky.

34. tyden

19. srpna 20t2 - 26. srpna Z0I2

zváni na svátostne
poŽehnání.

Neděle 19. 8.: 20. neděle v mezidobí
Pondělí 20.8: sv. Bernatda, opata a učitele církve; památka
Útery 2t'.8'.: sv. Pia X., papeže;parnátka
St eda 22' 8.: Panny Marie Iitálovny; památka
Pátek 24. B.: sv. Battoloměje, apoštola; svátek
Sobota 25. 8': sv. Benedikta,Jana' N4atouše, Izáka a i{risti-

na, mučedníkri; nezávazná památka
Neděle 26.8.:21. neděle v mezidobí

'';rYŇl]íl;..\lŤ
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,,Nem žeme

zaslupoval Boží
věc, kďyž m me

no mysli ien
svoie vlaslní

z imy."

sv. Vincenc z Paula

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

19.8.
Netlěle

20. ncděle
v liturgick m mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za farníky

Sumvald 9:30 Za Jiíího Bartoiíka a dceru Marušku

Paseka I 1:00 Na poděkovárrí Pánu Bohu a-Panně Marii za dožilí 90 let

20.8.

Pondělí

Sv. Bernarda' opata a učitele
církve

21.8.

Úte r
Sv. Pia X., papeŽe

22.8.

St eda
Panny Marie Královny

23.8.

Čtvrtek
Sv. R ženy z Limy' panny

24.8.

l> ÁtolI

Svátek sv. I}artoloměje,
apoštola

2s.8.

Sobota
Sobotní památka Panny Marie Paseka -

sanatorium
1230

26.8.

I\eděle

2l. neděle v liturgickém
mezidobí Sumvald !

7:45 ! Za Romualda Kyselého, manželku, rodiče z obou stran a tetl

Slavnost sv. Bartoloměje,
apoštola a titulárního
světce farního kosfela

Dlouhá
Loučka !

9:30 ! Za * a ]- famíky, zvláště + duchovního otce Zde ka Holušu

21. ncděle v liturgickém
mezidohí

Paseka 1 1:00 Za *+ rcfli6. Jehlá ovy' dceru a s1my

Slavnost sv. Bartoloměje,
apoštola a titulárního
světce farního kostela

Dlouhá
Loučka

14:00 ! 'sl, !o'stlté požehnání
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