
Í dne
20. záÍi slaví svátek sv.
E u stac h iu s, po mocník
v nouzi, patron myslivcri,
lovcri., klempí ; vz ván p i
velk ch životních souženích a
jako rádce v mezilidsk 'ch
vztazích. Eustachirrs se pod
jménem Placidus stal v Iiímě
velitelem vojska císa e
Trajana. Byl ženaty s
Theopistou a měl syny
Agapeta a Theopistu. Žil
jako zámožn člověk
vyššího postavení a ač
pohan, konal milosrdné
skutky. Jeho dobrota byla
odměněna mimo ádn1 m
povoláním do společenství
s I(ristem. Jak legenda
i'íká, stalo se to p i honu
na jelena, kdy uviděl
záÍici kIíž mezí jeho
paroŽím (některá verze
hovo'í i o tvái'i l(rista) a
uslyšel hlas, kterj' tuto vizi
ďává do souvislosti s
mi1osrďenstvím, které
Eustachius prokazoval
bližním. Proto se mu dostalo

Lupič p epadne chlápka:
,.Dej rni všeclrny tvoje pení-
ze!" ,'No dovolte, já jsem
poslanec!" ,,Tak to mi dei
všechny moje peníze!''

Budoucí policista dostal u
zkottšek otázku: ,,Co je to
sériová vražda? "
Po chvíli váhání odpověděl.'
,,Sériová vražda je, když vrah
zabije svou nlatku a zárove t i
babičku svych dětí, tch'vni své
ženy, ntanželku svého otce,
sestru svého stryce... "

,.P edstav si, koupila jsern si
novy náhrdelník a manželovi
Se nelíbi ))

milosti setkání s I(ristem a
daru víry v evangelium. Dal
se proto i se svou roďinou
pok tít jménem Eustachius a
brzy jako zkouška pevnosti ve
ví e jej potkala mnohá
neštěstí podobně jako Joba. I
on pi'išel o majetek a prožíval
mnohá utrpení. Jeho drim
postihlo jedno neštěstí za
druh m. Císa e Trajana

vyst ídal Haďrián a
Eustacha čekala
poslední zkouška, císai.
od něho vyžadoval, aby
obětoval bohrim. Ten se
ale odmítl provinit proti
věrnosti Bohu, a proto
skonči1 mučednickou
smrtí. V legendě se
nejd íve hovo í o
p edhození dravé zvě i i
s celou rodinou a poté co
jim šelmy neublížíly,
byli pr vhozeni do
ritrob rozpáleného
že|ezného b ka. Je

zobrazován jako bojovník
v brnění nebo lovec, u něho je
jelen s k ížem mezi parohy.

(M+ TP)
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t't,rl.'i. l:: t,tt,:

,,Tak ho vymě v obchodě!''
,,To existuje ně.iak; obchod,
kde se dá vyměnit manŽe|?"

Pastor, znán{l svynli dlouhy-
ttti proslovy, .'i všintl, že
uprost ed jeho kazání Se
jeden muž zvedl a odešel -
ale ještě p ed koncem kázání
se vr til. ÍIned po bohosluž-
bě se ho tedy ptal: ,,Kant jste
tak ruttně musel odejít? "
,,K holiči," zněla odpověd'.
,,A to jste si tanl nentohl zajít
p edtínt? " vyčítal nxu p(lstor.
,,To ještě nebylo pot eba'.."

11. 9. Perugia. Projekce
nejstaršího filmu o prosťáčko_
vi z Assisi nazvaného,,II Pove_
rello di Assisi" byla uskuteč_
něna ve spolupráci s Vatikán-
skou filmotékou na 67. roční_
ku festivalu Sagra Musicale
Umbra. Jeho režisér Enrico
Guazzoni se v roce 19D. za-
psal do historie filmu také
tím, že použil p.i jeho natáče_
ní jako jeden z prvních režisé_
rti té doby skutečn ch exterié_
rri.
11. 9, Irsho. Léka i na mezi-
národním symp ziu v Dubli_
ntl' organimvaném irsk m
V;,borem pro zdtavi matek
konstatovaií, že interrupce
není nikdy nutná pro záchra_
nu zdraví matky. Protestovali
tak proti stigmatizaci irského
zdravotnictví, které je neprá_
vem obvi ováno ze zaneďbá_
vání zdraví žen kvrili absolut-
nímu zákazu uměI ch potra_
tri, kter stále v této zemí
platí. Uvádéji, že Irsko nepo_
t ebuje liberalizaci zákona o
interrupci, protože žena i tak
mriže vždy spoléhat na ne-
zbytnou terapii.
í3. 9. Vatikán/Bejrrit. Bene_
dikt X\T' se vydá na svou 24'
zahraniční cestu, tentokrát do
Libanonu, kter; pŤed 15 lety
navštívil rovněž Jan Pavel II.
Cílem t ídenní návštěvy,
soust eďěné na Bejrrit a jeho
nejbližší okolí, je nejen podpis
a p edání apoštolské exhorta_
ce shrnující závěry p eďlo _

ského synodu povzbuzení
vě ících v cel oblasti.

(LH)
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3 P ed co bude všechno
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3 Kde vyvěrá eka živé
vody?- Zjeu22, 1-s

umvald a Paseka.
fa diouhaloucka@a do. cz,

Sestry a brat i,
pojem Služebník Hospodi_
ntiv, kterjl mrižeme slyšet
p edevším o Svatém t d-
nu, je v Písmu svatém obec_
n v taz zahrnující všechny
zbožné Izraelity. Je též čest-
n m titulem pro člověka,
kterého si Hospodin vyvolii
jako nástroj svého díla spá-
sy. Zvláště se tj'ká postavy,
popsané ve zpěvech lzaiášo-
vy knihy (40 - 55 kapitoly),
prorocky zaslíbené osobnos-
ti, trpící a ponížené, která
nejenže podstupuje utrpení
a smrt pro spravedlnost, ale
mnohé sv m utrpením za-
chra uje. Tim, že Novj' zá-
kon ztotožriuje Hospodinova
služebníka s mesiášem a
dalšími prorock mi postava-
mi, spat ujeme v této posta-
vě trpícího Ježíše a jeho
smírnou a v kupnou smrt.
Izaiášriv text, kter popisuje
utrpení Božího služebníka,
velmi p ipomíná osud proro-
ka Jeremiáše. Sv 'm slovem
a životem ukáza|, jak se
vyrovnat se zánikem svaté-
ho města i chrámu, jak žit
v této nové situaci a naplnit
Boži zákon Stal se jist m
vzorem trpícího Božího slu-
žebníka a skrze jeho postoj

dostalo utrpení p ed
Bohem sv j vlastní
smysl. Mnohé rysy
v Jeremiášově živo-
tě _ jako je pronásle-
dování, neuznání,
osamělost, nedrivě-
ra jsou nápadně
podobné Ježíšo-
vu osudu, kterého
církev se Služební-
kem Hospodinov 'm
ztotož uje.
Vrátíme_Ii se ke kapitolám
v knize proroka Izaiáše, kde
se rozvíjí téma utrpení spra-
vedlivého, do pop edí vystu_
puje nejen utrpení, které
prisobí lidé, ale i drivěra
v Boha, kter se stává ritě_
chou v utrpení. Z tohoto
drivodu se spravedlivému,
kter ' trpí, nemriže p ihodit
nic zlého. Text poukazuje na
vitznam utrpení a jeho
smysiuplnost p ed Bohem:
vše má pozitivní rozměr -
utrpení, ať je jakékoli, není
něčím definitivním. Boži
služebník má veliké bolesti,
změnil se jeho vnější vzhled,
hrozí mu smrt. Tento slu-
žebník, i když je bez viny,
bere vše na sebe a nena íká
Si, drivě uje v Hospodina.
Brih se ho ujme, pov ší ho a

odhalí
smysl
utrpe-
ní
pro
tento
postoj
našel
v něm
Bh
zalibe-
ni

Takov životní postoj je
zárukou nového života a je
drivodem k ospravedlnění
mnoh ch.
Služebník poznává, že
je Božím záměrem, aby se
stal ,,světovou královsko-
kněžskou osobností". Hospo-
dinriv služebník svítí na
celou zemi. Neznám prorok
stojí p ed kolosálnírn riko-
lem: má probourat cestu
k novj'm dějinám spásy, k
obnově člověka, kterj' je
,,zkažen" h íchem.
Brih miluje svrij lid! Co udě-
lal, udělal proto, aby p inesl
naději pro všechny lidi.
Hospodin poslal svého slu_
žebníka _ svého syna Ježíše
- aby podal ruku každému z
nás. P ijmeme tuto nabize-
nou pomoc?

P. Vla,din r(1.1-LN)
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Společne
r !í sobotu 15. zá í se
konalo svěcení nového
k íže na Bouzově, také za
učasti P. Pavla Hcidla.

Dlouhá Loučka
. o 23. neděli v mezidobí
se p i mší svaté vybralo
7..oo4,- Kč. PBz!
. Děti z Dlouhé Loučky
p ihlášené do katolického
náboženství budou po do_
hodě s rodiči navštěvovat
ímskokatolické náboŽen_

Sumvald
. o 23. neděli v litur$ickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 3.500,- Kč. PBzl
. Ve st edu proběhla
v našem farním kostele
děkanská vizitace, pri níž
byl zkontrolován inventá
chrámu a oceněn pro učely
podvoj ného učetnictví.
. Ve st edu jsme požádali
Ministerstvo kultury ČR o
za azení našich varhan
z uničovské dílny Brauner
do Programu záchiany
architektonického dědíctví
na rok 2Ot3.
' V uka katolického nábo-
ženství na zŠ Šumvald
bude probíhat od príštího
t dne stejně jako loní
v pátek v učebně vedle
editelny, ale od 12:30!

Pripojují se k nám v tomto
školním roce totiž dvě děv-
čata z Dlouhé Loučky a
jedné z nich končí vyuka až
ve L2:LO.

ství na ZŠ
Šumvald
od 72,.30
do 13:15.
Já se po-
starám o
to, abych
Žáčky od-
vezl i p ive-

Paseka
. o titulár-

ní slavnosti chrámu sv.
Kunhuty se p i mši svaté
vybralo 3'000,- Kč. PBz!
. Ve st edu jsme poŽádali
Ministerstvo kultury čR o
za azení našich varhan
(firma Rieger) do programu
záchrany architektonické-
ho dědictví na rok 2oL3.
. V uka katolického nábo_
ženství bude probíhat na
ZS Paseka bude probíhat
každ , čtvrtek od 13h do
13:45.

Neděle 16.9.:24. neděIe v mezidobí
St eda 19- 9-: sv. Januária, biskupa a mučedníka; nezávazná

" památka
Cwrtek 20.9.: sv. Ond eje I{im Tae-gona, pavla Chong Ha_

Sanga a drulrri, mučedníkri; památka
Pátek 21.9.: sv. Matouše, apoštoia a evangelisty; svátek
Neděle 23.9.:25. neděle v mezidobí

38. tyden

16. záÍí 2012 _ 23. záÍí 20t2

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

16.9.
Ncděle

24. neděle v liturgickém
mczidobí

Dlouhá
Loučka

7.45 Za farníky

Sumvald 9:30 Za Miroslava AxInanrra a rodiče z obou stratr

Paseka I l:00 Za nanžela,za * a * rodiIru

17.9.

Pondělí

Sv. Kornélia, papeŽe, a
Cypriána, biskupa, mučedníkri

DIoultá
Loučka

l8:00

18.9.

Útery
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa

a učitele církve

19.9.

St e<Ia

Sv. Januária, biskupa a

mučetlrríka Šurnvald l8:00 Na poclěkování Pánu Bohu za zda ilou operaci a dar z<lraví
ochranu Pannv Marie

20.9.

Čtvrtek

Památka sv. ond eje Kim Tae-
gona, kněze, Pavla Chong Ha-

sanga a druhri mučednikri
Dlouhá
Loučka

16.30 -

17 30
a r] o ra c e Nej s v ě l ěj'š í s v á t o s t i o l t á . 

n í, n e'šp o ry, slt ti Í o s l n é
požehnání

17:3O sl,aly r ženec

18:00

21.9.

Pátek

Svátck sv. Matouše, apoštola a
evangelisty Paseka 17:00 Za Ji ího Králíka, + a + rodiItu

22.9.

Sobota

Sobota 24. tydne v liturgickém
mezidobí

Paseka -
sanatorium t2.30

23.9.

Neděle

25. netlěle v liturgickém
mczitlobí

Dlouhá
Loučka

'7:45 Za ťarníky

Sumvald 9:30 Za Ladislava Krcstyna

Paseka I 1:00 Za rodiče, bratra a dvo

,,Pokora ěiní lidi
podobn mi

anďěl m, p cha

mění anďěly v

soÍony. "

sv. Augustin
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