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Tento t den slaví svátek sv.

Gerard Majella, patron
těhotn; ch žen, matek; vz ván
ženami, které touží po ďítěti.
Pocházel z chudé italské
rodiny a často zakoušel hlad.
V srďci nosil touhu po
kněžském povolání. v roce

a eholní sliby složil
16.7. 1752. ByI určen
za sběratele almužen a
obdaen
nadp irozenymi charismaty.
Během t í let Írdajně prošel
pěŠky celou Apulii. Na cestách
usiloval o spásu ďuší a mnoho
pot ebn ch vyhledávalo jeho
rady a írtěchu. Ve voln 'ch
chvílích rád vy ezával ki'íže a
obrazy trpícího Krista. TěšiI
se z hudby, poezie i z p írody.
Neopomíjel pi'íležitost podělit

Kněz se p išel k holiči ost íhat.

Na otázku, kolik bude platit, holič
odpověděl: "Nic, svat1Ý otče,
katolické krrěze st íhárn zadar-
mo.'' Kněz mu poděkoval a na

l* drulry ilcrr lrolič našel p cd dve mi
'í l0 lahví trtešního vína.

Po nějaké době p išel k lroliči
pravoslavn1Í pop. Na otázku, kolik
bude platit, dostal stejnou odpo-
věd', lako katolick kněz. l pop

mu poděkoval a holič našel drulry
den ráno p ed dve mi 10 lalrví
vodky. Za několik dní p išel k
holiči židovsky rabín. Na otázku'
kolik bude platit lrolič i jenru

odpověděl: ''Nic, rabíny st ílrám

se o pokrm s chud 'rni' neboť v
nich viďěl lfuista, jinak
skrytého v oltá ní svátosti.
Reholní pravidla, kter; mi se
poctivě íďil, znal zpaměti.
Jeho dokonalá poslušnost se
nezdtžovala rivahami nad
rozumností pŤíkazri' Byl
nazván ''Andělem matek'' a to
nejspíše proto, že jej často,
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'.ta,t i

zvláště v poŽehnaném
stavu, ťrspěšně žáďaly
o pomoc. Objevila se
ale i rivaha o

souvislosti s jeho
bilokací, protože
matky mívají občas
pot ebu b t rovněŽ ''na
dvou místech
najednou." Svou smrt
p esně pŤedpověděi.
Ve 29 letech

onemocněl tuberkul zou,
začal chrlit krev a omdlévať.
Byl prvním umírajícím
redemptoristou, proto dodal:
''Já nesu korouhev!" ZemŤel v
Caposele s pověstí svatosti.
Jeho atributy jsou kniha, ki'íž,
lebka, oděv redemptoristy.

(T+MP)
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zadarrlo." I Rabín mu poděko-

val a druhy den našel holič p ede

dve nri l0 rabírrri.

Pan fará se plá Pepíčka;
"Modlíte se p ed jídlem ?" A
Pepíček: "No, jen když n16rr" iir,
houby, co nasbíral tála.

MáŠ dorna maminku?" ptá se

pani clrlapce, ktery pracuje na

zahradě. ,,No, snad si nemyslíte,
že seču trávník, protože se nri

chce ..."

(L4 LN)

7. 10. Yatikán. Papež Bene-
ďikt X\'I. zahájt' biskupsky
synoď o nové evangelizaci. P i
eucharrstii prohlásil sv. Jana
z Avily a sv. Hilďegardu z
Bingen za Učitele církve.
Spolu se Svat 'm otcem konce-
lebrovalo p i mši sv. 400 bis_
kupri, z nichž 262 se bude v
následujících t ech t ďnech
ričastnit synodu a ďalších
p ibllžně 100 biskupri p ijelo
ze Spanělska a Německa,
odkuď pocházejí světci, kte-
r m byl udělen nejprestižněj-
ší církevní titul. Naši církev
zastupuje mons. Jan Baxant.
9. 10. Franhfu.rt nad Moha-
nent'. Y hesenské metropoli
začal knižní veletrh, na kte-
rém bude již tradičně zastou-
peno Vatikánské nakladatel-
ství Librería Editrice Vatico-
na. Nakladatelství Svatého
stolce p edstaví více než 600
knižních titulri a bude jednat
Se sedmďesátkou koleg o
poskytnutí autorsk 'ch práv.
očekává se prezentace posled_
ního dílu trilogie o Ježíši Na_
zaretském od Beneďikta XM.
pod titulem "Ježíšovo dětství".
11. 10. Vatik n. Za pÍítom-
nosti více než 400 kardinálri a
biskupri z celého světa a zá-
stupcri' bratlsk ch církví,
zaháji| Svat otec Rok víry.
,,Jestliže cines Církev vyhlašu-
je nov ' rok víry a novou
evangelizaci, pak ne proto,
aby uctila nějaké v ročí, n,b,-ž
protože ji pot ebuje ještě více
než p ed paďesáti lety," Ťekl
Beneďikt X\T. v homilii p i
zahájeru Roku víry. (LH)
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Náklad 75 v 'tisk]i. Neprodejné, zdarma!
Text neprošel jazykovott korekttrrou.
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Boží slovo v liturgii
Sestry a brat i,
to ,,nejpravější" místo, kde
se Písmo svaté p edčítá, je
liturgie, zvláště p i neděl_
ním slavení eucharistie.
Brih zde mluví k svému liďu
jako k celku, jako k živému
spoiečenství - a mluví tedy
i ke každému z nás. P i
liturgii se stává Písmo zno-
vu žív ,m slovem. Písmo
svaté čteme a vykládáme do
st edu společenství vě ících,
kte í se shromažďují kolem
Krista, aby se tak p iblížili
k Bohu. Kristus je tedy
,,p ítonten ue suént slouě: to
nlluuí oru, když se u církui
ptYedčit , Písnto suaté"; tak
nás učí 2. vatikánsk' koncil'
Posynodální apoštolská
exhortace, neboli povzbuzu-
jící papežské kázání,
o Božím slové Verbunt Do-
ntini naz vá konstituci dru-
hého vatikánského koncilu
Dei \/erbum ',milníkemv dějinách církve".
S odvoiáním na rivodní slova
konstituce definuje církev
jako ,,společenstuí' hteré
naslouch,d Božínt u slouu o.

hl ,s , je". Kažďr k esťan je
povolán naslouchat slovu a
stát se hlasatelem slova.

Církev zvěstuje Písmo a
naslouchá Písmu v rrizn ch
obdobích liturgického roku a
,,učí se to,ltto žit z hlubohého
uyznonru Božího sloua".
Hlubok' vztah
mezi slovem a
svátostí není
dostatečně doce_
ován. Zvláště to

p1atí
o Eucharistii.
Podobně jako je
Kristus p íto-
men ve svátosti
Eucharistie, je
také p ítomen
v hlásaném slově. Hluboké
porozumění svátostnému
charakteru Božího slova
m že tudiž
vést k jednotnějšímu pocho-
pení tajemství zjevení, které
se uskuteč uje ,,činy a slouy,
jež nauz jenl unit"rtě souui-
sejí"; ďocenění této skuteč-
nosti mriže jen ,,prospět
du,chouníntu žiuotu uě ících'
i pastorační činnosti církue".
V praxi se klade větší driraz
na rilohu 1ektorri' Tito muži
a ženy, povolaní k t to s1už_
bě, by měii získat p ípravu
,,bibIíckou, Iiturgickou
i tech,niclrcu". Lektor by si

mě1 uvědomovat smysl
ťrryvku a p ednášet jej S

vědomínr, že p ednáší Boží
slovo! Svěcení kazatelé Bo-
žího slo'ila by měli vést liď

k hiubšímu
porozumění
Božímu slovu,
aby neslo ovoce
v životě všech
vě ících. Synod
vyzrvá
k používáni
Písma i p 'i
slavení jinj'ch
svátostí, zvláš-
tě svátosti

smí ení a pomazáni nemoc-
n ch. Cel' den mriže bÝt
posvěcor'án nas1oucháním
slovu a modlitbou žalmri a
denní modlitbou církve.
Jsou to i bohoslužby slova,
p i nichil se neuděluje žáďná
svátost, které se konají,
když nemriže bŠ,t slavena
Eucharir;tie z drivodu nep í-
tomnostj, kněze. Ty jsou
zvIáště doporučeny
o poutíc.h, misiích a p i du-
chovníc}L obnovách.
Nechme se, nejen p i litur-
gii, promě .ovat slovem
živého Boha.

P. Vlad,intír

Wt,,i;
Á'gÍi:!,l:ii:]
Kr'i1r| il

1740 se snažil o vstup
do kapucínského áďu,
ale byl odmítnut kvrili
nedostatečn mu zďraví
a vyhublé postavě. Ve
23 letech vstoupil do
kláštera reďemptoristťr

Nast' nás, Pane, sYou slitovností, abychom se radovali.



Í2. tyden

2012 -14. íjna 21. Ííjna 20L2Společné
. Upozor uji, že je stále
moŽné zapisovat umvslv
mší svatÝch na p íští
kalendá ní rok!
. P ihlášky do p ípravy na
svaté bi mování: l nadále je
možno se p ihlašovat ke
svátosti bi mování. Maií se
p ihlásit ti, kte í p íští rok
dosáhnou alespo 14 let.
Kdo tuto svátost odmítá,
dopouští se h íchu, za
určit ch okolností těžkého!
Uzávěrka p ihlášek do
pátku 19. rÚna. P ípravy
budou jednou za 7-4 dní.
. První p ípravná sch zka
ke svatému bi mování se
bude konat v orvním
poschodí na Ía e v Dlouhé
Loučce v sobotu 20. íjna
2012 od 16 (doba trvání:
hodina aŽ hodina a p l).

S sebou si p ineste sešit a
něco na psaní.
. Za t den, o 29. neděli
v liturgickém mezidobí 21.
íjna se p i mši svaté koná
sbírka se zvláštním
určením na misie.
. Vážení 2*,rffiaví p átelé,
jeden z vás mě poprosil,
abych zjistil, kdy se v
našich farních kostelích
naposledy konalo svaté
bi mování. Pomineme-li
svatá bi mování, jež jsem
de iure vysluhoval nově
pok těn m o letošních
Velikonocích (2oL2) a
p ípadná bi mování
udělená in extremis,
vypl vají z Knih bi movancťr
následující poznatky: viz
vloženy list.
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Dlouhá Loučka
. o 27. neděli v mezidobí
se p i mši svaté na blaho e-
čení čtrnácti pražsk ch
mučedníkťr vybralo 2.334,-
Kč. Děkujeme za projeve_
nou štědrost! Celá částka
byla odeslána na pat ičn
učet.
. První rukoděln krouŽek
proběhl pod vedením lng.
Soni Šlosarové na faíe
v Dlouhé Loučce za učasti
cca 15 osob, dětí a dopro_
vodu.

šumvald
. Včera, v sobotu 13. ríjna
2oL2 jsme se p i requiové
mši svaté rozloučili se
sv m farníkem panem B.
Seidlem. RlP! - Ať odpočí-
vá v pokoji!
. o 27. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
na blaho ečenÍ čtrnácti
pražsk ch mučedník vy-
bralo 1.750,- Kč. PBZ! Celá
částka byla odeslána na
patričn učet.
. V tomto t dnu bude pa-
nem Martinem Urbáškem
z ízen v lezov otvor na
st eše farního kostela,
kter umožní opravu po_

škozené krytiny či její v -

měnu.

mezidobí
od Ježíše, panny a učitelky círk-

Marie Alacoque, panny; nezá-

Paseka
, o27. neděli vlitur$ickém
mezidobí se p i mši svaté
na blaho ečenÍ čtrnácti
pražsk ch mučedníkrj vy-
bralo 7-.275,- Kč. PBZ! Celá
částka byla odeslána na
pat ičn učet.

Neděle 1,4.1,0.:28. neděle v
Pondělí 15. 10.: sv. Terezie

e; parnátka
Uterr 1'6. 10.: sv. Markéty

vazlá panátka
St eda 17. 10.: sv' Ignáce Antroclrijskélro, biskupa a mučed-

rllka; parnátka
Čtvrtek 18. 10.: ..r. L,rkáš", evangelisty
Neděle 21. t0.:29. neděle v mezidobí. Misini neděle

Neděle 28. 1'0.:30. neděie v mezidobí

,,žtídné duchovni

ďíIo se neroďí

bez velk ch
bolesÍí."

sv' Edita Steinová

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

14. 10.
NeděIe

28. nedčle v liturgick m
mezitlobí

D1ouhá
Loučka

7 
"45

Za farr ky

Šumvald 9:30 Za Ernanuela Hubáčka a syna

Paseka 11:00 Za ++ rodiče P íhodovy

15.10.

Pondělí

Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Dlouhá
Loučka

l8:00 Za Jitku a dět'átko, které se rná rrarodit

16. 10.

Útery
Památka sv. Hedviky, eholnice

17. 10.

St eda

Památka sv. Ignáce
Antiochtjského, biskupa a

mučedníky
Šumvald 18:00

18. 10.

Čfurtek
Svátek sv. Lukáše, evangelisfy Dlouhá

Loučka

16:30

17.iO

a do ra ce N ej s v ě l ěj š i s|, t o s t i o l t á n í, n e'š p o ry, sv ti í o s t n é

požehn ní

Í'7:30 .rrtaly ruzenec

l8:00

19.10.

Pátek

Památka sv. Pavla od K íŽe,

kněze Paseka 17:00

20.10.

Sobota

Sobota 28. !ídne v liturgickém
mezidobí

Paseka -
sanatorium

l2:30

21.10.

Nerlěle

29. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7.45 Za farníky

Sumvald 9:30 Za Stanislava Wiedertnanna, bratra a rodiče

Paseka I 1:00
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l. Dolní Dlouhó Loučko - Íorní koslel sv. Borloloměje:

Noposledy zovílol do tohoto chrómu ke svolému biřmovÓní svěÍicí biskup
olomoucký Joseph Mortin Nothon 28. červenc e 1944.,,DrUhou iniciqční
svólost", uŽijemeli onochroničtějšího oznočení, udělil tehdy 232 osobóm.
(Nešlo o niklerok vysoké číslo.)
Slo o obyvolele DolnÍ i Horní Dlouhé Loučky, Břevence, Křivé. Horní Sukolomi.
Jednotlivci pochózeliize vzdólenějších míst (joko nopř. BruniÓl).
Dóle zmiňujistotisticky význomnější biřmovÓní nošich forníků uŽ jen mimo
Dlouhou Loučku:

. v roce 1?47 v Olomouci
; V roce 1970 ve šternberku

V roce 197ó v olomouci
. V roce l9B0 v Nové Hrodečné
. v roce l9B4 v Olomouci

2. šumvold - forní koslelsv. Mikulóše:

Noposledy zovílol do Íoholo chrÓmu ke svotému biřmovónírovněŽ světicí
biskup olomoucký Joseph Morlin Nolhon 28. července l944.,,DrUhou
inicioční svótost" udělil 243 osobóm.
Není nezojímové,Že téhoŽ dne biřmovoliv Dlouhé Loučce (viz předchozí
řÓdky), o to iforníky ze šumvoldské fornosti, resp. z němegkého Břevence
(celkem 48 osob). Dle sdělení pomětníků přitom Břevenéčtí běŽně
novšŤěvovoli nedělní mšiv chrÓmu sv' Mikulóše.
DÓle zo zmínku stojí biřmovóní

' v Olomouci roku 194ó
. v Uničově roku 1970
. v Olomouci roku 1974
. v Nové Hrodečné roku l990 o l998

3. Poseko _ forní kosle! sv. Kunhuly:

Liber confirmotorum (Kniho biřmovonců) dochovóno ve Íorním orchivu oŽ od
roku ] 9B4. Není zde zoznomenÓno ŽÓdné biřmovóní, které by se konolo v
Posece. V roce l9B4 bylo v olomouci biřmovóno B osob.

r



PoŘAD BoHoSLvŽts
43.týden

21. _ 28. ííjna 20t2
Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Den Liturgická oslava Wísto Cas Úmyst

21. t0.
Neděle

29. neděle v liturgickém
mezidolrí

Dlouhá
Loučka

7:45 Zafniky

Šumvald 9:30 Za Stanislava Wiedermama, braha a rodiče

Paseka I 1:00

22.10.

Pondělí
PondělÍ 29. ýdne v mezidobí DIouhá

Loučka
l8:00

23. t0.

Útery
Památka sv. Jana

Kapistranského, kněze

24.1,0.

Středa
Středa 29. ýdne v mezidobí

Šumvald 18:00

25. 10.

Čtu.tuk

' Slavnost Výročí
posvěcení farního

rostela v Dlouhé Loučct
Dlouhá
Loučka

16:30

t 7.10

adoruce Nejsvětější svótosti oltářní, nešpory, svátostné
požehnání

17:30 sl,aÚ růženec

l8:00

26.10.
p.6tolŽ

Pátek 29. ýdne v mezidob{
Paseka l7:00

27.10.

Sobota

Sobota 28. týdne v liturgickém
mezídobí

Paseka -
sanatorium l2:30

28. 10.

Neděle

30. neděle v liturgickóm
mezirlnhí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za + otce a otčíma ajejich rodirry

Slavnost Výročí
posvěcení farního

kostela v Šumvaldu
ŠumvaId 9:30 Za JnaFilipa'nalželku a dvoje rodiče

30. neděle v liturgickém
mezidobí Paseka I 1:00 Zafamíky

Ť I


