
ítydne
Dnes slaví svátek sv.
Nonnos, opat, vzj,van p i
obtížích tělesn ch i ve škole.
Pocházel z It^|ie. Na ho e
Monte Soratte žil jako mnich
benediktinského ádu. Zďe
žil, modlil se a tvrdě pracoval
pod vedením velmi p ísného
opata, o němž se íkalo, že
byl panovačny, některé
mnichy p i každé p íležitosti
trestal a nebál se je urážet.
V či Nonnosovi se miuví
p ímo i o ttyznéní, které
tento mnich snášel v poko e
a s trpělivostí bez jakychkoli
emocí. Život lásky,
kter prožíval se
sv 'm Pánem, sám
sv m jednáním
snad níkdy
nenarušil. Když byl
později zvolen
opatem, dál
vynikal velkou laskavostí ke
všem, k pod ízenym
mnichrim byl mírn a

Levi a Samuel kráčejí večer
Centrálním Parkem. Najednou
se p ed nimi objeví lupič'
ktery na ně mí í pistolí a Žádá
po nich všechny peníze, které
mají u Sebe. Levi vyndá z
pe něŽenky l00 dolarrj a
podává je Samueloví:
''Samueli, já skoro zapomněl,
že jim dluŽím 100 dolarťr'
Tady jsou."

V synagoze se vedle sebe
mrldlí Lederer v hezkénl
novénl kožíšku a Kohn ve
staršínt ošunlělém kabátu.
Lederer prosí: "Bože, dej, at'

dobrotiv. Papež Řeho
Veliky v roce 593 ve
vyprávění o opatu Nonnovi
uvedl mimo jiné i t i
zázraky, k nimž došlo ještě
za panování velmi p isného
opata, kdy však na něho byla
kladena větší odpovědnost za
ťrkoly, které měla celá
komunita vykonat.
Zaznamenané zázraky jsou
pouze svědectvím, že lze žít
podle evangelia velmi
drisledně a tak mnohé
změnit. S někter mi tvrd .mi

srdci toto však nepohne. To
ale nemá nikoho odradit.
Nonnos zem el jako opat a
byl poh ben ve svém klášte e

kolem roku 570.
Jeho kamenn j'
sarkofág v d mě
Panny Marie, se
stal cílem poutníkri
zejména s
ledvinov m
onemocněním.

Jeho atributy jsou olejová
lampa a skála.

(M+TP)
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udělánl l<seft za 10.000 $."
Vedle něj Kohn: "... dej, ať
uděl nl kšeft za 5$." A tak to
jde dokola. Po chvíli Lederer
vstane, sáhne do portntonlql,
vyndá pět dolar a podává.je
Kohnovi: "VeznxoLt .ri to,
Kohn, a nerozptylujou nti
Hospodina."

ZemÍel bohaty Žid. Notá čte
poslední v li: ''... a Karlovi,
kterému jsern slíbil, že si na
něj vzpomenu v závěti,
posílám srdečny pozdrav . .."

(r.4 LN)
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28. 8. Rio de Janeiro. Začí-
ná registrace na Světové
dny mládeže, které budou
v červenci p íštího roku.
K díspozici budou cenově
odlišené registrační balíčky.
Podle země privodu budou
zájemci o ričast rozděleni do
t í skupin (A, B, C) tak, aby
i mlad m lidem z ekonomic-
ky znev hodněn'ch zemí byl
p íjezd do Ria umožněn.
30. 8. Castel Gandolfo. Do
kongresového centra Maria-
poli, které sousedí s papež-
skou rezidencí, se dnes od-
poledne zača|i sjíždět Írčast-
níci tradičního seminá e

b 'val ch studentri Josepha
Ratzingera. Až do t etího
zá í se tzv. Scltiilerkreis
bude zab vat otázkami eku-
menického dialogu s lute-
ránstvím a anglikanismem.
Setkávají se každoročně již
vice než 30 let.
31. 8. Budapešt1 V maďar-
ském hlavním městě dnes
začalo setkání mládeže z
Hnutí fokoláre - Díla Marii-
na. Tento rok se koná již
jeho desát ročník pod hes-
lem Postavme mosty. P i-
hlásilo se na něj dvanáct
tisíc mlad ch z celého světa;
t i tisíce pracují jako dobro-
volníci. (I'H)

** Farnost čte Bibli **

= U kterého města stanoval
Lot?-Gn13, 1-18

3 Kdo se p i proměnění na
ho e Tábor ukázal s Ježi-
šem?-Mt17, 1-13

umvald a Paseka
fa dlouh alou cka@ a do. cz.

Spravedliq a
Sestry a brat i,
když se dnes podíváme na
nadpis, možná si ekneme,
že spravedlnost a milosrden_
ství nejde k sobě' Snad to
tak mriže i na první pohled
vypadat. Tušíme ale, že
opak je pravdou.
S Boží láskou, o které nás
p esvědčuje sv. Jan, velmi
rizce souvisí Jeho spravedl_
nost a milosrdenství. Doko-
nalé milosrdenství je
v souladu s dokonalou lás_
kou a dokonalou spravedl-
ností. K nikomu Brih není
nespravedlivir. Když člověk
promlouvá proti BoŽí spra_
vedlnosti, činí tak buď
z nevědomosti, nebo zloby.
Brih je a zistává p es všech_
no lidské zdáni Bohem na_
nejv še spravedlivj'm 0e
Spravedlnost sama).
Spravedlnost znamená, že
každ, dostává, co mu ná|eží.
B h také spravedlivě odmě_
uje a trestá. Jeho milosr-

denství však lidsk postoj
p esahuje (zdokonaluje jej)
právě o rozměr lásky
k tomu, ktery se proti spra-
vedlnosti proviriuje. Sv.
Tomáš dospěl k názoru, že
v jistém smyslu je Boží milo_

milosrdn Bh
srdenství větší než spravedl_
nost. Protože B h Láska, je
veden víc milosrdenstvím

Jeden z falešnych obrazrj
Boha je p edstava Boha
dědečka na obláčku ,,s faj-
kou v ruce", kterému je
jedno, co se děje na zemi,
protože všechny ,,k sobě
pustí". Je t eba se učit
Boha znát takového, jak
je. A to mnohdy p edpoklá_
dá opustit své názory, kte_
ré nás mohou mást v na_
šich p 'edstavách o Bohu.
Spravedlnost je jednou z
Božích vlastností. opravdu
m žeme (zjednodušeně)
tíci, že dobro odplácí a zlo

trestá. Tato Boží vlastnost
po nás lidech požaduje,
abychom byli vriči sobě
pravdiv 'mi. My se často
vidíme tak, že ,,šup do ne-
be". Jsme slepí, protože
slep mi chceme b 't. A to je
špatně' Vězme však, když
sami k sobě budeme pravdi_
vymi, projeví se na nás ,,ve
velkém" obrovská Roži
vlastnost _ milosrdenství.
Možná poslední poznámka.
B h chce b 't vriči nám Ii-
dem milosrdn , ale my iidé
toho nesmíme zneužívat.
V katechismu najdeme o
tomto tématu v článcích
2oI7 - 2029. P. Vladinlír

než spravedlností. 'lohoto
poznáni však my lidé nesmí_
me zneužívat. V dnešní době
_ bohužel - umíme zneužit
naprosto všechno. Yžďyť z
toho já musím mít prospěch.
To je myšlení dnešního svě-
ta. A toto rnyšlení často
k esťané promítají do Boha.
On je milosrdn ; ano, je, ale
také je spravedliv . Tyto
dvě vlastnosti Boha musíme
vidět v souladu a hovo it o
nich současně. Pokud chci
zakusit Boží milosrdenství,
musím je nutné p iznat své
hi'íchy a litovat jich! Bez
tohoto ne|ze ,,požadovat" po
Bohu milosrdenství.

Vydáno pro vnit ní pot ebu ímskokatolick 'ch farností oio"t'a l,o"eta"
V p ípadě návrhri k obsahu se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e_mail

Žalmová odpověď pro líturgíi dnešní neděle:

Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?Náklad 75 v'tiskri. Neprodejné, zdarma!
Text neprošel jazykovou korekttrrotr.

neděle V mezidobí,

www.fa rnost.s umvald. cz



Společné
r p. Pavel Hodl pobíral
v uplynul ch dvou tydnech
ádnou dovolenou. Po

návštěvě Spíše se p esunul
na Svatou Horu, kde prožil
duchovní cvičení.
. Tento t den začíná nov
školní rok. Vše nejlepší a
BoŽí požehnaní, hojnost
dar Ducha svatého a
ochranu svat ch andělťr
strážn ch pro naše děti.
. Na tento t den pripadá
také první pátex v měsíci.
. Ve st edu navštívím se
svat mi svátostmi jako
obyčejně naše nemocné.
. V sobotu 8. zá í se na
Velehradě koná velká
ministrantská pouť naší
arcidiecéze.

Dlouhá Loučka
. o 20. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
726,- Kč. PBz!
. o slavnostní hodové mši
26. srpna se p i mši svaté
vybralo 6.670,- Kč. PBz

Paseka
. o svatební mši manželrj
Bezděkov ch se vybralo
1'.382,- Kč. PBZ!
. o 20. neděli v litur$ickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1.869,- Kč. PBz!
. o 27-. neděli v litur$ickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1.037,- Kč. PBz!
. P íští neděli slavíme pat-
ronku našeho farního kos-
tela sv. Kunhutu a součas-
ně děkujeme za urodu.

šumvald
. o 20. neděli v liturgickém
mezidobí se pri mši svaté
vybralo t.2oo,- Kč. PBzl
. V sobotu t. záí 2oL2 se
slavil od 16:30 ve Íarním
kostele sv. Mikuláše k est
malé Alenky Šalomounové
z Uničova.

36. ť'_iden

2. záÍí 2012 - 9. ZáÍí 2012

PoUŤ KE SV. ANToNÍxovr Do PADOVY'
MILÁNA A LA SALETTY

16. _ 20. íjna
Prosím p ihlášené, aby p in šeli peníze na zaplacení 5.
000,-. Ještě máme voln místa!! Pokud by měl ještě někdo
zájem, prosím p ihlaste se! Navštívíme krásn poutní
mísia - místa vellrych Božích milostí. P ihl sit se mt\žete u
P. Vladimíra (73I 402 188).

Neděle 2.9.:22. neděle v mezidobí
Pondělí 3. 9.: sv. Řeho e Veiikého, papeže a učitele cítkve;

památka
Sobota 8. 9.: NarozeníPanny ivIarie; svátek
NeděIe ].9.:23. neděle v mezidobí

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

2.9.
Neděle

22. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7.45 Za + Da9mar Libichovou a její rodinu

Šumvald 9:30 Za Rudolfa olbricha a rodiče z obou stran

Paseka I l:00 Za farníky

3.9.

Pondělí

Památka sv' Řeho e Velikého,
papeže a učitele církve

Dlouhá
Loučka

18:00 Za Jana a Šarlotu Salvovych z Valšovského Žlebu

4.9.

Útery
Utery 22. t]idne v mezidobí

5.9.

St eda
St eda 22. lidne v mezidobí

Sumvald l8:00

6.9.

čtvrtek
Čtvrtek 22. tydne v mezidobÍ Dlouhá

Loučka

l6:30

l7:30

ado race Nejsl,ětěj^š í svá tosti tllt ni, ne.špory, svá !os lné
požehn ní

17:30 svaly r ženec

l8:00 Za * a'r rodinu Berkovou' Gonglíkovou

7.9.

Pátek
Vot. o Nejsvětějším Srdci Páně

8. 9.

Sobota
Svátek Narození Panny Marie Paseka -

sanatorium
1230

9.9.

Neděle

23. neděle v Iiturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za farníky

Sumvald 9:30
Za P. Rornualda Filipa, Anežku, sourozence' rodiče a * a +

famíky z Palkovic

Slavnost sv. Kunhuty, titulární
patronky farního chrámu Paseka I 1:00 na poděkování za rirodu

,,opanovaÍ
špoÍné sklony je

těžší, než
ponovdt naď

lidmi."

sv. Augustin
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