
M#větec t dne
|'r'rllrl tyrltltr slzrví svátek sv.
\/ irrr:r'nt: de Paul, patron
r's tl t: lt c h ar i ta tiv n íc h
tlrgirnizací, vychovatelri v
seminá ích, sirotkri a zajatcri.
Narodil se 24. 4. 1581 v
jihozápadní Francii. Ye l2-ti
letech začal studovat v Dax u
františkánri s
p áním stát Se
knězem. Roku
1600 p ijal
kněžské svěcení.
P i lidov ch
rnisiích roku 1617
byl vc l'olleville
zitvolán k
ttnlírajícímu
rolníkovi, aby mu
udělil svátosti na
cestu. Zďe si
uvědomil jakou duchovní
opuštěností trpí nevědom
venkovsk lid. Vincenc jLž
delší dobu měl v lásce chudé a
trpící, ale nyní začal uvažovat
o vytvo ení charitativního
společenství a rozhodl se
slibem zasvětit cel žívot

Aktuálně: Potkají se dva a ten
první íká: ,.Ahojl To jsem
rád, Že tě ještě vidím..."

Sedí dvcl velnti smutní irÍor-
ntatíci v serverové místnos-
li.Pijdeknimtetíaptá
se:"A cože jste tak smutní?"
"|,Io ... včera jsnle se trošku
opili... a ntěnili jsnte hesla..."

"Tak Co, Aničko''' začiná
rozhovor sousedka s prv áč-
kem. ''Už umíš abecedu?'' ''J !

Do stovky!"

V první trídě se v z rí pt paní
učitelka dětí: "Kdo ví, kolik je
I + 2? " Nikdo se nehlá-

služ.bě chud1 m. od r. 1620
zakládal charitativní
bratrstva po vesnicích. V roce
1625 vytvo il základ
misio ná ské ko ngre gace
lazaristri. Jejím rikolem měly
b t misie, ďuchovní služby p i
exerciciích i ve vězeních a
ze jména v zďě lává ní
kandiďátri kněžství. Roku
i633 za|ožíI společenství

sester s charitativní
službou pod názvem
''Dcery k esťanské
lásky'' zvané též
vincentky. Podle
oděvu se jim íkalo
''Šeďé sestry''. Mimo
jiné zÍízovaly pro
odiožené děti
nalezince. O jeho rady
stál i král a
kardinálové. Po

onemocnění malárií v r. 1656
jeho síly zeslábiy a pohyboval
se jen s obtížemi. Měl rány na
nohou, ale jeho láska
neslábla' ZemÍel v p evorství
sv. Lazara v PaÍíží. Jeho
atributy jsou dítě, kněz nebo
otroci. (T+MP)

sí. "opravdu to nikdo ne\,í?"
Pak se vzadu nesměle p ihlá-
sí jedna holčička: ,, Já teda
nevínl, kolik je ]-|2, ale urči-
tě je to to samé, jako 2+1,
protože operace sčít níje na
tělese reálnych čísel kontuta-
tivní!"

V pravěku: P ijde chlapeček
dom a nese vysvědčení,
otec si ho prohlíží a povídá:
''Trojka z lovu, to je v po ád-
ku si ještě ma|y... Ale pro-
padnout z dějepisu, kdyŽ má

ien dvě stránky..!'' 
&r.LN)

Řdř{txiil''ve,světě *
Wti!.)',\;:1 .:

18. g. Ří*. ve dnech 13.-14.
zá í probíhalo ve Švédsku 12.
n duo í n rod , setkání
vě ících a nevě ících nad
tématem ,,Svět s Bohem či
bez Boha". Během dvou dn
na něm vystoupily osobnosti
švédského kulturního a vě-
deckého spektra, zástupci
náboženství i p esvědčení
ateisté. Švéďská královská
akademie poprvé ve své his_
torii hostila vysokého hod-
nostá e katolické církve.
Kardinál Gianfranco Ravasi
vystoupil s pednáškou na
téma dialogu víry a vědy.
19. 9. Bejrut. Patriarcha
Bechara Rai, nejvyšší p ed-
stavitel maronitťt, kte í jsou
nejpočetnější k esťanskou
skupinou Libanonu uvedl, že
papež k nim p ijel v nejkritič-
tějším okamžiku a poskytl
pomoc, kterou obyvatelé
Libanonu nejvíce pot ebovali.
Papežská návštěva dodala
všem k esťan m na Blízkém
v chodě odvahu.
20. 9. Kyjeu. Synod ukrajin-
ské eckokatolické církve
prohlásil bl. Vladimíra
Prijmu za patrona laikri.
Tento mučedník komunistic-
kého režimu p sobil jako
regenschori v městečku
Strandč, byl ženaty a měl dvě
děti. Svědecťví krve vydal 26.
června 1941, kdy jej zatkla
NKVD, muči]a a nakonec
zavražďila. Blaho e l ho Jan
Pavel II. v roce 2001.

(LH)

** Farnost čte Bibli **

Jaké jméno dostal Daniel
v Babyl né? - Dan 1, 1- 10

Kolikrát do roka nesou
ovoce stromy u eky živo-
ta?- Zjeu22,1-5

Sestry a brat i,
jako vě ící k esťané mriže-
me p inášet Bohu
v modlitbě svoje každodenní
k íže v jistotě, že on je p í-
tomen a naslouchá nám.
Ježíšovo volání nám p ipo-
míná, jak máme v modiitbě
p emáhat vlastní problémy
a otevírat se pot ebám a
utrpení druhjrch. Modlitba
umírajícího Ježíše na kIíží
nás učí jak se mod-
lit s láskou vriči mnoha
našim brat ím a sestrám,
kte í pociťují tíhu kaŽdoden_
ního života, proživají obtiž-
né chvíle, trpí bolestí a ne-
dostává se jim slov ritěchy.
Modleme se proto, abychom
všichni mohli pocítit lásku
Boha, kter nás nikdy neo-

pouští. P i rivahách
o Ježíšově modlitbě pou-
žijme některjlch pouče-
ní z Íš7{C, kde se íká: Dra-
ma modlitby se nám plně
zjevuje ve Slově, které se
stalo tělem a p ebj'vá mezi
námi (Ježíš). Snažit se po-
chopit jeho modlitbu pro-
st ednictvím toho, co nám
o ní v evangeliu íkají jeho
svědkové, znamená p iblížit
se k svatému Pánu Ježíši.

Nejprve nazirat, jak se mod-
Ií, pak naslouchat, jak nás

učí modlit se, abychom na-
konec poznali, jak vyslírchá
naši modlitbu. Ježíš nás učí
modiitbě samotnym p íkla-
dem toho, kterj' se mod-
lí. CeIé evangelium nám
pak poskytuje Ježíšovo uče-
ní o modlitbě. Když se Ježíš
obrací na zástupy, které ho
následují, vychází z toho, co
uŽ znají z modlitby Starého
zákona a otevírá jejich srdce
pro něco nového. Těm, kte í
mu naslouchají, hovo"'í
v obrazech a své učedníky

Žalmová odpověď pro liturgii <incšní neclčle:

Pán mě udržuje naživu.

www.fa rnost.s um va ld. cz

postupně vychovírv1l
k rrlrltllil,llč:. Vštrr:ltrrrl 1irrr

vysvčlt,ltr.jt', itlly s(' 1lrrzrlr'jr
srrrni rttoltli sl.rit. trllril,t'1',

učiLtlli Irrrltllit,lly v .jt'lrrr t:ír'li

vi. l)rtlchiizt:nítrt tlvltttgt'lir'ttl
zjišťujeme, že l)itrr jtl v rrlrší
modlitbě partncrottt, 1t 'ít.tl-

Iem, svědkem a učitclcIrt'
V Ježíši se zjevuje novtlsl,
našeho dialogu s Bohern:
synovská modlitba, kterou
otec od svj'ch dětí očekává.
od Ježíše i od jeho matky
Marie Se učíme, jak nánr
neustálá modlitba pomáhá
poznávat vlastní život,
uskutečiiovat naše rozhod-
nutí, rozpoznávat a p ijímat
naše poslání a denně plnit
jeho vrili, která je jedinou
cestou k uskutečnění naší
existence, k uskutečnění
všeho, co pro nás Brih p 'i-
pravil.
Ježíš na modlitbu, která ho
s vírou vztvá, vždy odpoví-
ďá: ,,Jdi u polnji, uíra turi tě
zachr nila". Chtějme i my
tato Ježíšova láskyplná
slova slyšet. Modlitba ať je
nám radostí, protože p 'i ní
se otevírá nebe.
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25. neděle v mezidobí' 23. 9.

P. Vlo'd,i.ntír



Společné
. V pátek 28. zárí slavíme
sV. Václava. Po ad
bohoslužeb jako v neděli.
Téhož dne si p ipomínáme
v roční den jmenování
arcibiskupem olomouck m
Mons. Jana Graubnera
(rovn ch 20 let!)' A ještě
jedno památné vyročí, 34
let od smrti papeže Jana
Pavla l.
. 29. zá í o svátku sV.
M ichaela, Gabriela a
Rafaela, archanděl , si
p ipomínáme 89 let od
smrti služebníka Božího
ThDr. Antonína Cyrila
Stojana, arcibiskupa
olomouckého a metropolity
tlloravského.
. od télo neděle je možno
zapisovat u otce Pavla
trr'rlysly mši svat ch na
kalendárnLrqk 20:L3!

Dlouhá Loučka
. o 24. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
8L7,- Kč. PBz!
r Q dnešní slavnosti se
koná odpoledne od 14h ve
farním kostele svátostné
požehnání.
. Ve čtvrtek bude otec
Pavel služebně mimo far-
nost, je proto nucen p esu-
nout pravidelnou mši na
osmou hodinu ranní. P ed
ní svat r ženec a od 6:30
do 7:30 bude vystavena
N ejsvět ěj š í svátost
k adoraci.
. VyvěšovánÍ vlajek na
farní budově: Podle p ání
olomouckého ordinariátu,
začneme i my od slavnosti
sV. Václava vyvěšovat na
farní budově státní vlajku.
K ní pripojíme také vlajkou
moravskou zemskou a
znak olomoucké arcidiecé-
ze.

Sumvald
. o 24. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1.100,- Kč. PBz!
. Dnes odpoledne jsme
zváni na komentovanou
prohlídku farního kostela
sv. Mikuláše pod vedením
pana učitele Krest na od
1,4h.

Paseka
. o 24. neděli v litur$ickém
mezidobÍ se p i mši svaté
vybralo 901,_ Kč,. PBz|.

39. !.íden
23. zá í 2012 _ 30. zárí2012

Neděle 23.9.:25. neděie v mezidobí
St eda 26. 9.: sv. I{osmy aDar.rltán4 mučedníkrl; nezávazná

" památka
Ctvrtek 27 . 9.: sv. Vincence z Pau|a,kněze; památka' Pátek 28. 9.: sv. Václava, mučedníka; slavnost. Doporučen1

7asuěcen1 suátek
Sobota 29. 9.: sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělri;

svátek
Neděle 30. 9.: 2 . neděIe v mezidobí

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

23.9.
Neděle

25. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

1:45 Za farniky

Šurnvald 9:30 Za Ladislava Krestyna

Paseka I 1:00 Za rodíče, bratra a rlvo

24.9.

PonděIí

Pondělí 25. tydne v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

l8:00

2s.9.

Útery
Útery zs. lidne v liturgickém

mezidobí

26.9.

St cda
Sv. Kosmy a Damiána

Sumvald l8:00

27.9.

Čtvrtek
Památka sv' Vincence z Paula,

kněze
Dlouhá
Loučka

6:30 -
7:30 !

ado race Nej'svě těj š í st, ttlst i ol t n í' n('ilror.v,'tt,ti ! t t's l ttti

požehnán í

7:30 ! st,aly r ženec

8:00 ! Za ++ y6615", sestnr a 3 ++ sy11y

28.9.

Pátek

Slavnost sv. Václava,
mučedníka, hlavního

patrona českého národa'
hlavního patrona

metropolitního chrámu a

olomoucké arcidiecéze

Dlouhá
Loučka

7:45 Za * nanže\a Jaroslava Bendu' * a * rodinu

Šumvald 9:30 Na poděkováni za 45 let spol. života

Paseka 1l:00 Za farniky

Dlouhá
Loučka

14:00 sl,titostné požehnání

29.9.

Sobota

Svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělri

Paseka -
sanatorium l2:30

30.9.

NeděIe

26. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za farníky

Sumvald 9:30 Za Františka Vep íka, manželku a pravttučktt

Na poděkování za dar k tu s prosbou o ttzclraveníPaseka 1 1:00

,,D bel m

sÍrach z
roďostného

člověka.'

sv. Jan Bosco

m Stránka 2 l Stlánka 3


