
lt onu
2. íjna slaví svátek sv. andělé
strážní. Brih nám dal každému
p i k tu svatém anděla, aby nás
st ežil a vychovával. Andělé jsou
s námi p ítomni, p ispívají nám,
jsou s námi a pro nás. Každé
obdarování má dvě podmínky:
někdo něco dává a drulr
p ijímá. K našemu užitku
nestačí, že Brih
kaŽdému z nás dal
strážného anděla, my
lro také musírne
p ijmout. Když budeme
mít dorna Bibli a nikdy
z ní nebudeme číst a
snažit se podle ní ídit,
je to stejné jako bychom
ji neměli. Podobné to
mriže b t s anděIy.
Slovo andě| pochází z
eckého ''angelos'' a

znamená ''posel''.
Katechismus nám dává
toto poučení: "od
dětstuí až ]z h.odině sntrti je
lidslq žiuot oblllopen' oclt,ra,n.out
an'dělťL a. jejich. p ínl'Iu,uott.
,Ifužd' uě ící nt ' u, sebe an,děIo,
jo,lto ochrdnce a po,st!, e, o,by h.o

uedl k žiuotu. ' P esto kv li
některym konkrétním rikolrim

Zoufale za'nilovan mládenec
padl p ed dívkou sv ch snť.r, prosí
ji o ruku a dívka odsekne:

',Neexistuje. Mrij budoucí manžel
musí vydělávat aspo padesát
tísic za měsíc. Musí umět va it,
uklízet, všechno v bytě opravit,
abyclr nemusela platit ty zloděje
ridrŽbá e. A musí mě ve všem
poslechnout a musí mě milovat
jako bohyni. A musi mi splnit
každé p áIrí.'' ,,No tak dob e,''
vzpamatuje Se mládenec. ,,Tak
tomu rozumim. Ale když už kle-
čím, dovol mi, abych se aspo za
toho chudáka pomodlil'''

Muž se obléka do společenského
obleht a vyčíta dětem.' ,,Jtné děti

brali na sebe viditelnou, lidskou
podobu. K nej známěj ším
anděl m pat í Gabriel
zvěstovateI narození Jana
K. titele a Božího Syna. Žádné
vidění anděla však nebylo
bezdrivodné, protože anděI je
neviditelná bytost, poslaná
Bohem k naší ochraně a pomoci,
vz}rledem k naší cestě do
věčného života. U někter ch

omilostněn ch osob
je patrné, že vnímání
strážného anděla
souviselo s jejich
nevinností a drivěrou
v BoŽí plány. Mezi
nejznámější zážitky s
anděIem pat í
Petrovo lyvedení ze
žalá e, v p ípadě sv.
Václava se zjevovali
po jeho boku. Je
zapot ebí naučit se
žít s anděly
strážnyrnr. Naše
vlast pot ebuje, aby

se k esťanské rodiny naučily s
nimi počítat a p ijímat jejich
pokyny, protože jen tak
zvládnou podávat věrohodná
svědectví o Bohu, k nimž jsou
povolány (T+MP)

p es den unaví svoji nnÍku, že
večer už nen sílu ještě někant
chodit. Ale navas se nedáv bec
spolehnout.. . "

,'Pepíčku, ekni nám, co Se dává
do jitrnic!'' ,,Nevím!''
,,Jak to, vždyt' tvrij otec je eZ-
ník?'' ,,No právě, kdybych to
ekl' na eŽe mi!''

Manželé se chystají na koncert a
muž se rozčiluje: ,,To je hrozné,
jak dlouho ty se vypravuješ! Já
jsent hotovy hned! Dám si vaÍu
do ttŠí a jdu... ''

(1.1 LN)

25. 9. Canberra. Sněmov-
nou reprezentantri austral-
ského parlamentu neprošel
návrh zákona o legalizaci
homosexuálních svazk .

Většina labouristick ch
poslancri hlasovala podle
svého svědomí a nikoliv
podle stranické linie. Nad
v sledkem hlasování vyjád-
ily uspokojení četné k es-

ťanské organizace.
26. 9. Bagddd. Zahájení
Roku víry budou iráčtí vě ící
slavit 12. íjna v chaldejské
katedrále sv. Josefa v Bag_
dádu. V kalendá i iráckého
Roku víry stojí rovněž mod-
litební a ekumenická setká-
ní, konference katechet
nebo koncerty.
26. 9. Sj,rie. Vě ící ecko-
melchitské církve, kte í byli
zajatí na syrsko-
Iibanonskych hranicích, byli
na základě vyjednávání
vesničanri s rinosci propuš-
těni. osvobození rukojmích
doprovázela děkovná mše
svatá, kterou v ecko-
katolickém kostele v Rable-
hu sloužil místní kněz. P i
liturgii citovaI také Bene-
dikta XW., kterj' S rii vy-
zva| na cestu smí ení.
27. 9. Amsterdarn. V lori-
ském roce bylo v Nizozem_
sku ukončeno p i tzv. IékaÍ-
sky asistované sebevraždě o
559 životri více než v roce
2010.

(LH)

** Farnost čte Bibli **

3 Co zakázanél;.o udělal
Saul? - 1So,nt28,4-zs

:) Co bude pro Jana drivo-
dem radosti? - Z Jo,n I2 - 13

H íchy proti
Sestry a brat i,

spravedlnosti
z dnešního ryvku listu
apoštola Jakuba prj'ští ne-
kompromisní odsouzení
boháčri, kte í své bohatství,
získané většinou nepoctivě,
využívají k životu rozma ilé-
ffiU, k nest ídmosti, lenosti
a ke smilstvu. Navíc upírá-
ním základního lidského
práva na p imě e-
nou mzdu za odve-
denou práci, se
dopouští h íchu
proti spravedlnosti.
Spravedlnost pat í
mezí základní prin_
cipy, které umož u_
jí uspo ádáni mezi-
lidskych vztah .

Katechismus kato-
lické církve sprave_
dlnost charakterizuje jako
mravní ctnost, která se Za-
kládá na trvalé a pevné vrili
dávat Bohu a bližnímu to, co
mu pat í. Spravedlnost vriči
lidem uzprisobuje člověka,
aby respektoval práva kaž-
dého a vytvá el v lidskj'ch
vztazích soulad, kter ' pod_
poruje p imě enost ve vzta-
huklidemaspolečnému
dobru. Spravedlnost klade
nároky na lidské jednání
i na vztahy ve společnosti.

opakem a híchem proti
ctnosti spravedlnosti je ne-
spravedlnost a bezptávi.
Bezprávi má mnoho podob a
rozměr , ale jeho drisledky
mohou b rt horší, než ná_
sledky živeln ch katastrof.
S trochou nadsázky m žeme
íci, že všechny problémy

v pokojném soužití lidí mají
svrij ko en
v porušení spravedl_
nosti. Provinění
proti spravedlnosti
nejsou stejného
druhu: jinak je spra-
vedlnost porušena
kráďeži, jinak vraž-
dou, jinak cízolož-
stvím a jinak nacti_
utrháním. Jednotli-
vá provinění zde

nechápeme jako nectnost _
nespravedlnost, ale jako
jednotlivé rikony = h íchy,
které porušují práva druhé_
ho. K tomuto porušení m -

že dojít v ádu ekonomickém
nebo sociálním. Každ' h ích
je z určitého hlediska osob_
ní. Z jiného hlediska zase
p|ati, že kažď h ích je soci-
ální = ,,celospolečensk ",
neboť má sociální drisledky.
SociáIním h íchem je sku_
tek, kter z porušuje sprave_

dlnost ve vztahu mezi oso-
bou a osobou, mezi osobou a
komunitou , mezí komunitou
a osobou; kažď h ích proti
právrim lidské osoby, počí_
naje právem na život, což se
tyk^ i ještě nenarozeného
člověka; každy h ích proti
svobodě druhého člověka,
zejména proti svobodě vě it
v Boha a klanět se mu; kaž-
d ' h ích proti d stojnosti a
cti bližního; každil h ích
proti společnému dobru a
proti jeho nárokrim, to se
t ká zejména vztahri mezi
r zn 'mi lidskymi skupina-
mi. Jde o h íchy proti spra_
vedlnosti, svobodě a míru
mezi jednotlivci, skupinami
i národy' Mezi h íchy proti
spravedlnosti adíme ty,
které porušují základní
lidská práva.
Téma práv čIověka je neroz_
Iučně spjato s tématem
povinností člověka. Ti, kdo
se dožadují vlastních práv,
ale na své povinnosti buď
ripIně zapomínají, nebo je
plní nedostatečně, jsou jako
lidé, kte í jednou rukou
stavbu budují, zatímco dru-
hou rukouji bo í.

P. Vladint"ír

V p ípadě návrhri k obsahu se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e_mail fadiouhaloucka@ado.cz
Náklad 75 v tisk . Neprodejné, zdarma!

Text neprošel jazykovotl korekturorr.

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Hospodinovy p edpisy jsou správné, prisobí radost v srdci.

neděle v mezidobr, 30.

www.fa rn ost.s u m va I d. cz



Společné
. Dnes se v našich
kostelích čte past:rsk list
česk ch a moravsk ch
biskuptj u p íležitosti
blaho ečení 14 praŽsk' ch
mučedníkrj. V těžek príští
nedělní sbírky (7. rÚna)
bude věnován na pokrytí
nákladrj spojenych
s organizací tohoto počinu.
Další p ípadné dary mohou
věrící odesílat prost ednic-
tvím jedn orázového
platebního p íkazu na
následující učet:
1002148329/O8OO pod
Vs 649 13o nejpozději do
20. L0.20í-2.
. Upozor uji, že za
společnou modlitbu
rozjímavého r žence
(alespo 5 desátk ) církev
nabízí sv m vě ícím za
obvykl ch podmínek
plnomocné odpustky.
. o této st edě navštÍvím
jako obyčejně naše
nemocné se svátostmi.r pozvÁruxn do
rukodělného krouŽku, kter
bude probíhat kaŽd
čtvrtek v době od 14'oo
hod do 16.00 hod na fa e v
Dlouhé Loučce. Setkávání
je určeno pro maminky a
děti, ale vítáme každého,
kdo se bude chtÍt pripojit
ke snaŽení něco pěkného
vyrobit. Nebudeme ale jen
pracovat, budeme si taky
trochu hrát. První setkání
se uskuteční 4. íjna 2oL2.
Prijd'te a uvidíte... Vaše lng.
So a Šlosarová se
spolu pracovníky.

l Stránka 2

Dlouhá Loučka
. o 25. neděli v mezidobí
se p i mši svaté vybralo
923,- Kč. PBz!
. S radostí oznamujeme,
že zimní orato na fa e je
již prakticky p ipraveno.
Pan Hubáček věnoval norn
obětní sttil, se začínajícími
mrazy bychom se mohli o
všednodenních bohosluž-
bách p esunout do tepla.
Panu Hubáčkovi patrí vrel
dík!
. o slavnosti sv. Václava se
pri mši svaté vybralo 44o,-
Kč. PBz!
. R žencová pobožnost
prokládaná slokami písně
a rozjÍmáním vedená ot-
cem Pavlem: v pondělí 1.
10. od L7:2O.

Sumvald
. o 25. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1'.250,- Kč. PBz!
. Zveme na besedu nad
diapozitivy, která se usku-
teční Ve st edu 3. ríjna
2oL2 na místní fa e od
16h.
. R žencová pobožnost
prokládaná slo}<ami písně
a rozjímáním vedená ot_
cem Pavlem: ve st edu 3.
10 od L7:2O.
. oznamujeme farník , že
byval duchovní správce P.
Václav Turza odešel od 1.
záí 2oL2 do kněžského
drichodu a bude se brzy
stěhovat z Nové Hradečné.
Děkujeme mu za službu,
kterou léta prokazoval naší
farnosti.

40. tyden

30. zá í 2012 - 7 . íjna 2012

Paseka
. o 25. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 878,- Kč. PBz!
. Na tento tyden rovněž
pripadá první pátek
v měsíci. Mši svatou bude-
me jako obyčejně slavit
z formulá e o Nejsvětějším
Srdci Páně.

L!::M)a',il
At;*:l

Neděle 30. 9.: 2 . neděle v mezidobí
Pondělí 1. 10.: sv. Terezie od Dítěte Ježíše,panny a učitelky

církve; nezávazná parrrá'tka

Yr.Ú 2. 1O.: sv. andělri sttážn',ch; památka
Ctvrtek 4. 1,0.: sv. Františka z Assisi; parnátka
Neděle 7. 10.:27. neděIe v mezidobí

Íd

I

),,Písmo 
svaté ie sv tosÍípro Ucho.,, sv. Augustin 

l
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Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

30.9.
Neděle

26. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za farníky

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

Paseka I l:00 Na poděkování za dar k tu s prosbou o uzdraveni

r. 10.

Pondělí

Památka sv. Terezie od DÍtěte
Ježiše, panny a učitelky církve

Dlouhá
Loučka

17:20 r žencová pobožno,yt veclená oícem Pavlent

l8:00 Za + pana Kroutila

2. t0.

Úte.5,

Památka svatyclr andělťr
stráŽn])ich

3. 10.

St eda

St eda 26. t1idne v liturgickém
mezidobl Sumvald

17:20 r žencovd pobožno.st vedená otcem Pavlent

18:00

4. 10.

Č&rtck
Památka sv. Františka z Assisi Dlouhá

Loučka

l6:30

17.10

atlorace Nejsvětější svátosti oltá ní, nešpory, sv tos!né
požehnání

17:30 'svaty r ženec

l8:00

5.10. Vot. mŠe o Nejsv. SrdciJežíšově
Paseka 17:00

6. 10.

Sobota
Sobotní památka Panny Marie Paseka -

sanatorium l2:30

7. t0.

NerIělc

27. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za Františku Smékalovou

Sumvald 9:30 Za Jos. Suchélro, rodinu Suclrou, B etislava Bradu a rodinu
Bradovou

Paseka I l:00 Za farníky



co ie 10 blohoiečení? Blohoiečeníje sovnoýníÚkon popeŽe, kleýrn se
dovoUje věřícírn veieinó Úclo k donénrU llUžebníku BožímU ČiíLJŽebnici
BoŽí Ve ýonovených mezích' Nejednó le tedy ]ešlě o neornylné
proh Óšení UČiiellkélr o ÚřodU cÍkvejoko V př'[Jodě sVo|ořečení.

Dne l0. kvělno 2al2 papeŽ Benedikl XV' podeplo dekrei o
mUčednic|VÍ ČlrnÓcÍi prožských mLJčedníkŮ Bedř]cho Bochýeino o
dru]rů. JronjiškonŮ od koíelo Ponny Morie sněŽné v P.oze. Tím oíicióně
o'-'i. eýL . :ej |- p'o'rl

V součosnÓýise očekóVó ze íÍony Apošioského ýo]ce oo]VŽení novÉéného
do]o blohořečení o io l3' řÍno ]ohojo roku' s ovnoýní i|U.qie, pn nŽ
k b ohořeče.í řonjBkónských řeho níkŮ dojde, ploběhne V pronké kofedlóe.

Hisiorické 5o!VisIoýiI KonrUniio froni]škónŮ osÍdlio poboiený konVent
Ponny MoÍe sněžné v Proze Vloce lóo4 Žo vlÓdv císoie RUdoJo ll d
zhrLrbo do roku l ó]0 konveni i koíe obnovi]o. Dne ]5' Únolo ló] ] doš o
ke VpódU vojsko Leopoldo HobsbLJ15kého do Prohy (izv' Vpód
Posovských)' Vojsko, k|eré mělo v zÓsodě Upevnii slÓbnoucí pozici
cí5oie o UŽ během svého poýUpU k Prcze Vyvoóvolo pobouření lím, jok
se chovoo borboBky' oblodilo rychle Molou slronU o snožilo se
proniknoul no druhý břeh V]|oÝy. Vzniklé nopětí o ohroŽení mís|ních
obyvo|el no sjorém o NoVém Měýě prozkém i1ěch' kc]o le do
vě]šlnově nekoJolické Prohy ýÓhli před poslupujÍcím voj5kem' přeroý]o
vexplozí exirémního rodikolsmu' Ien \yÚsii] V nopodení někierých
koiolických klÓšle.Ů, V nichŽ došo k robovónl o někde 1 ke krveprolilí.
N eivýrozně]ší oběií VroŽdění se ýo]o prÓVě komunilo fÍont]škÓnŮ, klerou
lvoiiii brofi ÍŮŽných čóýí Evropy (čiyii foiové' sponě, Froncouz,
Holondon, Němcio Češi]' Čin by později Všeobecn ě odsoLjzen' o to ze
5Íonyjok koioíkŮ, |ok oroleýoniŮ.

PohnUié Udóloýi 5pojené s vpóc]em Posovských o mLJČednicivím
č]rnóciÍ íronliškónŮ jsou memenierni dne5 poněkud pozopornenuiým,
jež Všok mŮže po člyřech ltoleiích nopomocÍ hUbšÍmU porozumění
n-Ěkieým hislorickýnr ronónr v 5ouŽi1í kotoíkŮ o nekoioíkŮ o k jejich

Pro noši cÍkev je loto blohoiečení Význornnou Udólolil kdy bude
VosobÓch b ohořeČených broiií pied očimo Všech věřcích lyzdvižen
mimořódný přkod Věrnosti Víře o osobnÍmu pollÓni íiÍzivé ocholy k
obě]i V]oýního Živo1o ipokojn-Áho prielí UÍpení o lmťÍi o kdy se loké
budou moci c]olknoui ]ojemýVí společenýVí svolých' kleré h|ouběii
odho L]je cí Živo|ní poLj|i koždéh o č]ověko'


