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11. íjna si p ipomínáme

památku blah. Jakuba
Griesinge &,
dominikánského umělce,
patrona malí skla,
sklená ri a sklá ri' Narodil
se v roce 1407 v Ulmu
p i Dunaji ve Švábsku.
Vyučilse malí em skla
a stal se mistrem
svého oboru. Ve 25
letech se vydal na pouť
do Ríma. Po
navštívení svat ch
míst byl naverbován
do armády a několik
let sloužiljako voják v
Neapoli. Zďe jej pr
šokovalo chování
vojákri a pokoušel se je
změnit. Pak odešel do
Capua 25 km severně
od Neapole, ze které o něco
později odešel do Bologně.
Zde navštěvoval chrám sv.
Dominika a u jeho ostatkri
se V roce 144I rozhodl stát
laick 'm bratrem jím

rodiny se nastěhovat Žia. KaŽdy
pátek, v den tradičnílro katolické_
ho p stu, kdyŽ katolíci Žvykali
svou neoclrucenou rybu, Žia
griloval na zalrradě hovězí steaky.
V ně masa katolické sousedy
dráŽd|la' I{ozhodli se proto, že
Žida obrátí na katolickou víru. Po
delším p emlouvání ho vzali k
fará i, aby ho pok til. FaráÍ Žida
pokropil svěcenou vorlou se slo-
vy: ''Narodil se jako Žiď, by|
vychovan jako Žid, a tímto je z
něj katolík''' P išel další pátek a
katolíci nemohou vě it sv;7m
očím. Žid opět grilqe. Po clrvíli'
co svého souseda pozorují' vidí,
jak bere svěcenou vodu a kropí

založeného ádu. Po vstupu
do ádu pokračoval ve svém
uměieckém emesle
malování na sklo _ pro okna
mnohych chrámri' Jakub
Griesinger byl p íkladn m
eholníkem, p í modlitbách

se častěji dostával
ďo extáze a b'val
viděn obklopen
světlem. Měl
citlivou duši,
otev ené srdce,
ruce p ipravené k
práci a na tvá i
risměv, s nímž V
poko e plnil
všechny své rikoly.
Zázraky
p ipisované jeho
p ímluvě pr
začaly už za jeho
žtv ota a

pokračovaly i po smrti.
ZemÍel v 84 ietech a byl
poh ben ve svém oblíbeném
chrámu sv. Dominika. Jeho
atributy jsou holubice, k íž,
rtiženec, malí ská paleta.

(T+MP)

iiiiltii:t'tt l'..':l ..l.l.:'l

steak: ''Narodila se jako kráva,
vyrostla jako kráva a tímto je z
ní ryba.''

,,Pane doktore, každou noc Se

ni zdd hrozny sen. Jdu po ulici a
vidím svou tchyni, jak vede na
provázku krokodlla. A ještě ted'
se t esu sÍrachy, když vidím ty
žluÍé oči, zelenkavou k ži s
puchl i a ohromná ntbiskq' co
ntě chtěií roztrhat!''
DokÍor zvolá: ,,To je strašné,
vždyť i já jsem se vyděsil!"
,,Ale to ještě nic není' pane
doktore, ted' vanl popíšu toho
krokodyla... "

1. 10. T džihistán. P ed
patnácti Iety ustavil Jan
Pavel II. misíi stti iuris
v této p evážně muslimské
zemi. Prvními tádžick 'mi
katolíky byli Němci, depor-
tovaní do st ední Asie
z Ruska. Dnes katolickou
misii spravují ve t ech far-
nostech čty i kněží a sedm
eholnic. V posledních letech

se mezi rodil'mi Tádžiky
zrodilo několik povolání -
t i seminaristé a t i novicky
ženskj'ch eholních ád .

1. 10. Palestina. V Betlémě
si p ipomněii 60. v ročí
založení dětské nemocnice
Caritas Baby Hospital. Je
jedinou dětskou nemocnicí
na západním b ehu Jordá_
nu, kterou založíL švj'carsky
misioná o. Schnydrig.
Pečují zďe o pacienty bez
ohledu na rasovj' privod či
náboženské p esvědčení.
V lo ském roce zde ošot ili
34 tisíc pacient . od roku
1975 v nemocnici pracují
sestry A_lžbětinky.
1. 10. Bagno di Rontag-
na. Y tomto italském měs-
tečku slaví 600. v'ročí eu_
charistického zázraku. Do-
šlo k němu během iiturgie,
pŤi niž kněz nevě il v to, co
se děje na oltá i. Ve chvíli
proměriování začalo víno v
kalichu v ít tak, že se něko-
lik kapek změněn ch v krev
vylilo na korporál' Pochybu-
jíci kněz pak vyznal sv j
nedostatek víry. (LH)

** Farnost čte Bibli **

I(de lid pomazal Davida
zakrále? - 1 l{ron 11, 1 - 3

Jaké jméno rněI dostat
Jan K titel? - Lh 1, sr - 66

Drazibrat iasestry,
Svat otec Benedikt

XW. vydal list, kterj'm vy-
hlásil Rok víry. Rád bych
Vás seznámil s jeho hlavní-
mi myšlenkami. Rok víry
začíná 11. íjna 2072, u
p íležitosti padesátého v'ro-
čí zahájení II. vatikánského
koncilu, a skončí o slavnosti
Ježíše Krista IšráIe, 24.
Iistopadu 2013. Na datum
zahájení p ipadá také dva_
cáté vyročí vydání l{ateclris-
nlu lta,tolické církue. Ten byl
vyhlášen blahosIaven 'm
Janem Pavlem II., aby všem
vě ícím ukazoval sílu a krá-
su víry. Cílem tohoto roku je
prohloubení vír5' a obnova
církve. Té je možno dosáh-
nout také skrze svědectví,
jež svym životem vydávají
vě ící. Už tím, že žiji ve
světě, jsou k esťané povolá-
ili, aby vyza ovali slovo
pravdy, které nám zanechal
Pán Ježíš.

Víra roste tehdy, když se
prožívá jako zkušenost p i_
jaté lásky a p edává se dál
jako zakoušená milost a
radost. Díky ní rnriže náš
život v)'dávat p|ody, neboť
víra rozši uje naše srdce v
naději a umož uje nám,
abychom vydávali životodár-
né svědectví: ano' otevírá

srdce a duše těch, kdo odpo-
vídají na Pánovo pozvání,
aby p ilnuli k jeho slovu a
stali se jeho učedníky. Je-
dině skrze víru tedy víra
roste a posiluje se. Neexistu-
je jiná možnost, jak získat
jistotu ohledně svého života,
než svě ovat se stále doko-
naleji do náruče iásky, která
se zdá b t vžďy větší, neboť
má svrij privod v Bohu. Dou_
fáme, píše Svat' otec, že
vě ící budou sv'm životem
stále věrohodněji o své ví e
svědčit, že v tomto roce zno_
vu objeví obsah víry, kterou
vyznávají, slaví, žijí a vklá-
dají do sv ch modliteb, že
budou p emj'šlet nad samot_
n m aktem víry. K ví e
nutně pat í také ve ejně
vydávané svědectví a anga-
žovanost. K esťan nikdy
nesmí p emyšlet o ví e jako
o soukrom é záIežítosti. Víra
znamená rozhodnutí b t s
Pánem a žít s ním, rozumět
drivodrim, proč vě it, nést
odpověďnost za to, V co se
vě í, a odvážně ji hlásat
všem Iidem, jak to církev
jednoznačně p edvedla už
p i Letnicích. Dar Ducha
Svatého nás uschop uje k
misijnímu poslání a posiluje
naše svědectví, aby bylo
up ímné a nebojácné.

V tomto roce bude mít
pro nás rozhodujíci vyznam
návrat k dějinám naší víry,
budeme upírat svrij pohled
na Ježíše Krista, neboť ,,od
něho naše víra pochází a on
ji vede k dokonalosti" (Žid
12,2). Budeme hledět na
Pannu Marii, která pro svou
víru p ijala andělovo slovo a
uvě ila zprávé, že se rná
Stát Matkou Boží (srov. Lk
1,3B). Budeme h1edět na
apoštoly, kte í skrze víru
opustili všechno a vydali se
následovat svého Pána
(srov. Mk 10,2B). Uvě ili
sJ.ovrim, jimiž on h1ásal Boží
království, p ítomné a usku-
tečněné v jeho osobě (srov.
Lk 11,20). oni žili ve spole-
čenství s Ježíšem, kterj' je
vedi sv m učením a p edá-
val jim nová pravidla života,
podle nichž měli bjlt po jeho
smrti poznáni jako jeho
učedníci (srov' Jan 13,34-
35). Pro svou víru se vydali
do celého světa, následovali
pŤíkaz zvěstovat evangeli-
um všemu tvorstvu (srov.
Mk 16,15) a nebojácně všern
lidem hlásali radost Ze
zmrtvjrchvstání, jehož byli
věrn mi svědky.

Rok víry bude též
dobrou p íležitostí k inten_
zivnějšímu svědectví milo_

Vydáno pro vnit ní pot ebu írrrskokatolick clr farnosťí Diouhá Loučka, Šumvald a Paseka.
V p ípadě návrh ' k obsalru se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e-mail fadlouhaloucka@ado-cz.

Náklad 75 vytiskri. Neprodejné, zdarma!
Text rreprošeI jazykovotr korekttrrou.

Žalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

Ať nám Hospodin žehná po všechny doy našeho života.



Společné
. Upozor uji, že je stále
možné zapisovat umvsly
mší svatych na príští
kalendá ní rok!
. P íhláškv do p ípravy nasvaté bi movánÍ: ode
dnešní neděle p ijímám na
určen ch tiskopisech
prihlášky ke svátosti
bi mování. K bi mování se
mají prihlásit ti, kte í príští
rok dosáhnou alesp ol t4let. Kdo tuto svátost
odmítá, dopouští se h íchu,za určit ch okolností
těžkého! Uzávěrka
Brihlášek do pátku 19.íjna. P ípravy budou
probíhat jednou za čtrnáct
dní; první p ípravná schrjzka
ke svatému bi mování sebude konat v prvním
poschodí na fa e v Dlouhé
Loučce v sobotu 20. íjna
2072 od 16 (doba trvání:
hodina až hodina a pril).
S sebou si p ineste sešit a
něco na psaní.

paseka
. o slavnosti sv. Václava se
p i mši svaté vybralo 23o,-
Kč. PBz!
. o 26. neděli v liturgickém
mezidobí se pri mši svaté
vybralo 940,_ Kč. PBz!. R žencová pobožnost vede_
ná otcem Pavlem, prokláda_
ná slokami písně a rozjímání-
mi, se bude konat v pátek
L2. íjna2ot2od 16:20.. Děkuji p. V. Lolkovi za opra-
vu k išťalového lustru v kos-
tele v Dlouhé Loučce a v mě-nu halogenové záivky za
novou.
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Dlouhá Loučka
. o slavnosti sv. Václava se
pri mši svaté vybralo 44o,-
Kč. PBz!
. V sobotu 29. záí p ijala
v oskavě svaté bi mování
z rukou Mons. Josefa Hr_
dličky, světicího biskupa ,slečna Zuzana Horáčková
z Dlouhé Loučky.
. o 26. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
1.220,- Kc. pBZ!
. První rukoděln kroužek
proběhl pod vedením lng.
Soni Šlosarové na fa e
v Dlouhé Loučce za ričasti
cca 15 osob, dětí a dopro-
vodu.
. Zatímco v Pasece i Šum_
valdu se pěkně rozběhla
v uka náboženství, nepo-
da Ílo se nám najít rozum-
nou domluvu s místní ZŠ.
P ihlášeny jsou pouhé dvě
děti. V uvahu p ichází v1 u_
ka na fa e v Dlouhé Louč_
ce, každy pátek od 14:30.. Děkuji ochotnym ženám
za pokus o vyčištěn í zčer-
nalych kobercrj ve farním
kostele. Protože vysledek
!9byt uspokojiv , musely
b t koberce vyčištěny stro-
jově.
. Pro pot eby chystané
zimní orato e jsme nechali
opravit a svázat jeden star_
ší misál.

Sumvald
. o slavnostisv. Václava se
g1 mši svaté vybralo 95o,_
Kč. PBz!
. o 26. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1.050,- Kč. PBzl. Na Ía e proběhla ve st e_
du 3. íjna 2ot2 od 16:30
v stavka s besedou nad
promítan mi obrázky
zÍarní kroniky. Včetně čest-
nych hostí (starosta Šum-
valdu, Dlouhé Loučky a
Libiny) p išlo L5-2o osob.
Vyslovuji poděkování p e_
devším paní Dr. čajové,
která se zanícením pustila
do p ípravy tohoto počinu.
. Naše farní rodina blaho-
preje manŽel m Urbáško_
v m k narození dcery Kláry.. Na st eše farního kostela
bude z ízen další v lezov
otvor, aby se pohodlně a
hlavně bezpečněji mohla
opravit poškozená st ešní
krytina.
. Dle vyjádrení klempí e je
stav eternitu na st eše
farního kostela ve špatném
stavu. Byl po ízen ještě za
P. Václava Turzy (r. 1998)
za pril milionu Kč. Záručn,í
doba byla dle archivované

4l. ťj'den

7 . íjna 2072 - 14. íjna 2072

dokumen-
tace bohu-
žel jen 10
let.

Neděle 7. 10.:27. neděle v mezidobí
Út 4 9. 10.: sv. Diony.i", b'"k;;; a druhri, mučednftri;

nezávazná památka
Pátek 1,2. 10.: sv. Radima, biskupa; nezávazná památka
Neděle 14. 10.28. neděle .. -.ridobí

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

7. r0.
Neděle

27. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za Frarrtišku SInékalovou

Sumvald 9:30 Za Jos. SuchéIlo, rodinu Suclrou, B etislava B...t' "."d."Bradovou

Paseka 1 1:00 Za farniky

8. 10.

Pondělí

Pondělí 27. tydne v liturgickém
mezidobí Dlouhá

Loučka
18:00 Za rnarninku

9.10.

Úte"y
Utery 27' q dne v liturgickém

mezidobí

10.10.

St eda

st eda 27. $idne v liturgickém
mezidobí Šumvald 17.20

11.10.

čtvrtek
Čtvrtek 27. Lydne v liturgickém

mezidobí
Dlouhá
Loučka

16:30

17.iO

a do ru c e N e1 sv ě t ěj š í sl, to,y t i o l t á .tt í, n e šp o ry, sv t o s l tl é
požehn ní

I7:30 svaly r ženec

l8:00

12. t0.

Pátek
Památka sv' Radima, biskupa

Paseka

16.20 r žencová pobožno.sl vedená olcent Pavlent

17:00

13.10.

Sobota

Sobota 27. tydne v liturgickém
mezidobí

Paseka -

sanatorium 12:30

14.10.

Neděle

28. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za farníky

Sumvald 9:30 Za Enanue|a Hubáčka a syna

Paseka I 1:00 Za +* rodiče P ílrodovy
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P1stýřský list - dokončenI

srdné lásky. Víra bez lásky nevydává Žádné ovoce' zatímco láska bez víry je
pouhým sentimentem, trvale vydaným napospas pochybám. Víra a láska se navzájem
potřebují tak' že jedna dovoluje druhé, aby se realizovala svým vlastním způsobem.

Víra nas uschopňuje, abychom Krista poznali, a jeho laska nas vybízi, abychom mu

slouŽili všude tam' kde se on stává naším bliŽním na cestě Životem. KéŽ tento Rok víry
znovu utvrdí naš vztah s Kristem Pánem, neboť jedině v něm se skrývá jistota.' s níž
můžeme hledět do budoucnosti, a záruka skutečné a trvalé lásky. K životu křesťanů

patří radost i utrpení. Kolik svatých žilo v samotě! Kolik věřících prochází i v dnešní

době zkouškou Božího mlčení, ačkoliv by raději slyšeli jeho útěšný hlas! Zivotni
zkoušky, jež nám pomáhají porozumět tajemství kÍíŽe a dánaji nám podíl na utrpeních
Kristových (srov. Kol 1,24), jsou předzvěstí radosti a naděje, k nimž víra směřuje:

,,Když jsem slabý, právě tehdy jsem silný" (2 Kor 12,10), ujišťuje svatý Pavel.
Drazí bratři a sestry,
k slovům Svatého otce přidávám jen pozvání k praktickému kroku. V našich

farnostech uspořádáme krátké kurzy modlitby, pro které jsem připravil malou
pomůcku. Ta je k dispozici na každé faře stejně jako celé znění dopisu Svatého otce
(ten najdete i na webových stránkách arcibiskupství). Rád bych, abyste se zapojili
všichni, kteří jen trochu můŽete. Poznání Boha není jen věcí rozumu' ale i srdce a vůle.
Čim htubsi je osobní vztah, tím větší je touha po dalším poznáni. Čím větší je radost z
Boha, ze Života s ním, tím větší je touha přivést k němu všechny, na kteých nám

zá|eŽi.I to patří k Roku víry.
Pod vedením zkušeného učitele, třeba kněze či katechety, vývořte skupiny.

ZaÓneme se věnovat čtvrtému dílu Katechismu. Počítá se s prací ve společenství i s

domácími úkoly pro jednotlivé úěastníky, s modlitební praxí i společným sdílením.
Věřím, že kdo objeví přínos modlitby ve spoleěenství, začne ho vyhledávat. Tak

mohou z účastníků kurzu vzniknout i trvalá modlitební společenství. Ta se mohou stát

skutečnou duchovní rodinou, kde se kromě modlitby mohou sdělovat osobní
zkušenosti Života s Bohem az1sk6vat povzbuzení od druhých a zakoušet duchovní
zinemi. Společenství samo bude umoŽňovat setkaní s Bohem uprostřed těch, kteří se
schazejí v Ježíšově jménu. Stane se živou buňkou církve a znamením Boží přítomnosti
pro okolí. Podobně může kurz inspirovat k za|oženi tradice společné modlitby v
rodinách.

Děkuji všem, kteří se zapojí a pomohou udělat tento první krok na naší cestě

duchovní obnovy, oŽivení víry a uskutečňován|výzev II. vatikánského koncilu.
K tomu Vám všem ze srdce Žehná

arcibishtp Jan


