
29. íjna slaví svátek sv.
Narcis, biskup. Narodil se
p ed koncem 1. století do
nežidovské rodiny eckého
privodu. Nevíme p esně ani
kdv se stal knězem. Mět
velmi dobrou pověst,
lidé ho vyh1edávali
jako svatého kněze. V
eči byl pr velmi

opatrny, v činech
tozhodn , v
zbožnosti horliv a po
celí/ žívot opljlval
pevn m zdravím.
Nikďy mu nechyběla
ochota pomáhat li
pot ebn 'm, takže
bylo o něm napsáno, Í,íÍ'ilí'i.

že ''byl okem slepému,
nohou chromému, otcem
sirotkri a ochráncem
utiskovan ch.'' Není ted5'
divu, že s pověstí
vynikajícího pastjl e byi
vybrán za biskupa v
Jeruzalémě. o Narcisovi se

Jeden stary fanná žil na irskérrr
venkově dlouhá léta sárn, jen se
svym psenr ' Když jedrroho dne
jeho miláček zem el, šel farmá za
místnínr knězem s prosbou:
"otče, bytost mně nejbliŽší, mť1
pes zem el. Mohl byste za jeho
duši slouŽit alespori malou mši?''
''Je mi líto, ale bohoslužby pro
zví ata v našem kostele slouŽit
nem žeme. Ale na drulrém konci
rněstečka je nová náboženská
organizace. o jejich ví e tolro
rnoc nevím... snad budou moci
pro to zvíÍe něco udělat."
"Yyrazím tatn rovnou, otče. Dě-
kuji za radu. Jen se ještě zepÍám,
myslíte, že takov1 cir pět set liber
věnovanycir za bohoslužbu bude
Stačit?'' Na to kněz rozlro čeně

|.ffii6l'',,. slavení bohoslužby
t, ffil dohasínaly. Narcis

traduje, že Za svého
biskupského prisobení konal
zázraky ' o slavnosti
velikonoční noci bylo
p ítomno hodně vě ících a
p estože Se na ni konala
nema1á p íprava, p ehlédl
se nedostatek oleje v
lampách, které pr!/ p i

požehnai jeden ze
g'iii džbánri s vodou, která
ffi měIa b t k estní a

jáhnrim na ídil dolití
Iamp, které se

í nádherně rozho ely.
Vedle vlastností, pro
které byi Narcis v
oblibě, vyskytovala se
u něj i jistá p ísnost a
nesmlouvavost.

Možná právě proto ho
někte í chtěli z jeho
postavení odstranit nebo jej
v něm znemožnit. Uvádí se,
že zemŤe| ve věku 116 let.
Jeho atributy jsou džbán,
anděl, biskup a pastÝ ská
berla. (T+MP)

odpověděl.'' Proč jste mi ne ekl,
že ten pes byl katolík?''

Do zverimexu' vrazí rozzui|eny
tltu.ž s lednínl medvědent na
vodítku: ,,Kde je ten prodavač? "

', 
KteÚ? " ,ptá se prodavačka.

,,Ten co nli p ed rokem prodával
bílého králíka!"

P gde učitel do t ídy a povídá:
''Dobry den, má milá ku átka,
ku áci a ku ačky..."

Paní učitelka rozd papíry na
písemktt a dttrazně íká:
,,Dolfán, že neuvidínt nikoho
opisovat!!!" ',To nry také
ozve Se z jedné ady' . ' (I' l I'N)

23. 10. Chile. Více než 100
tisíc p evážně mlad ch licií
minulou sobotu putovalo na
poutní místo Sv. Terezie v
chilsk ch Andách. Poutníci
museli urazít 27 km Pěšky 2
vesničky Chacabuco. Pouť
vyvrchoiila eucharistickou
liturgií, p i níž arcibiskup
Santiaga de Chile R. Ezzatí
vybídl m1adé k hrdosti b t
Kristov mi následovníky.
23. I0. UsA. Spojené státy
p estaly b,t většinově pro_
testantskou zemí. Počet
dospěI ch Američan , kte í
se hlásí k protestantsk'm
církvím, poprvé klesl na
4B%. Největší náboženskou
komunitou v USA jsou kato-
líci. Je jich témě 78 milio_
nri, což je % obyvatel.
23. 10. Lurdy. Nejznám-
nější poutní místo Evropy je
Znovu částečně p ístupné
poutníkrim. Minulj' víkend
je zallla rozvodněná eka
Gáva.
25. 10. Jeruzalém. Sdruže-
ní katolickÝch ordiná
Svaté země odsoudilo pro_
jekt zdi, kterou chce izrael-
ská vláda postavit v ridolí
Cremisan, mezi Betlélnem a
Jeruzalémem. Stavba zdi se
citelně dotkne mnoha oby-
vatel oblasti, p evážně ze-
mědělcri, pro které se Je_
ruzalétn stane vzdálen 'm
městem, i církevních komu-
nit, nap íklad místních
salesiánri a salesiánek. &H)

** Farnost čte Bibli **

_ Z jakého kovu měly byt
zlrotoveny trubky? - Nu 10, 1-
10

3 Jaká rněsta v listě p ipo-
míná sv. Juda? Jud 3 - 7
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Svátosti - znamení a prost edky milosti
Sestry a brat i,
V dnešním putování Ka-
techismem se zamyslíme
nad svátostmi. Svátost je
znamením milosti, kterou
ustanovi1 Ježíš Kristus a
svě il ji církvi. Svátosti jsou
podle katolického pojetí
součástí liturgie, kterou
slaví církev jako kněžské
společenství. Duch Svatz
skrze církev p ipravuje
člověka na p ijetí svátosti
Božím slovem a vítou, která
toto siovo p ijímá. Su tosti
zorost edlnu ua.ií neuiditel-
nou Boží ntilost To je na
nich to nejpodstatnější a bez
toho by se staly bezduch mi
magick mi rituály. Kdykoliv
totiž služebníci Církve vyko_
návají v sou1adu
s liturgick rmi a právními
p edpisy ob ady s rimyslem
vysluhovat svátost, do duše
p íjemce _ vě ícího svátostí
p íchází Brjh se svj'mi mi-
lostmi-
V církvi, jak to ustanovil
Kristus, je sedm svátostí:
k est, bi mování, eucharis-
tie, smí ení, pomazání ne_
tnocnjrch, kněžství a man-
želství. Z věroučného hledis_
ka je jim společné, že jsou to

svátosti Kristovy, církve,
víry, spásy a věčného živo_
ta.
Sv. Tomáš p ipomíná, že
su tosti obsahují milost.
Latinsk r termín gratia má
spoiečn ko en se slovem
gratus, což znamená b t
někomu miljl, b t
něk'm milován.
Milost je tedy
projev boží lásk5'
vriči nám lidem,
lásky, kterou
dostáváme od
Boha ádn m
zprisobem skrze
sedmero svátost-
n 'ch znamení.
Ta zaručují, že
svátostná milost
k nám p íchází
našimi smysly post ehnutel-
n rm zprSsobem - tak, aby-
chom na ni mohli reagovat,
nap . voda, pomazání.
Svátosti jsou tedy ričinná
znamení milosti, ustanove-
ná Kristem a svě ená církvi,
jimiž se nám uděluje božsk
život. Viditeln ob ady,
jimiž jsou svátosti slaveny,
znamenají a udílí milosti,
které jsou vlastní každé
svátosti. Svátosti p inášejí

plody v těch, kte í je p ijí-
mají a mají otev ené srdce a
sv j život pro tyto Boží da-
ry.
Kdykoliv se siaví svátost
tak, jak ji zamyšlí církev'
prisobí v ní a skrze ni Kris-
tova moc i moc jeho Ducha

ne závisle n a
osobní svatosti
toho, kdo ji udě-
luje. Plody sva-
tosti však závísi
na duchovním
rozpoložení toho,
kdo ji p ijímá.
Nemrižeme tedy
íci' že nánr

kněz špatně
svátost udělil'
ale já jsem špat_
ně p ipraven na

to, co mi Brjh skrze svátost
nabizí, proto se mr]že stát,
že ony Boží milosti u rně
p ijdou nazmar. Je pot eba
icl, že svátosti jsou pot eb_

né ke spáse. Proto je máme
využívat co nejvíce, ab5r-
chom jimi byli posvěcováni,
posilováni a p ipravováni na
život věčnj'. Na ten nás
p ipravují všechny svátosti
(nejen pomazání nemoc_
ní'ch). P. Vla,din ,r

Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.



Společné
. 

' P-1". si pripomínáme 94 let od
vyntasení Ceskoslovenska.
. Upozor ujeme, že změna času
z-letního na zimnr, která proběhne
zítra o tretí hodině 

'annr, 
outivni

stejně jako loni a na p ání farníkrj,
také časy bohoslužeb: viz po aj
bohoslužeb.
. Stolní kalendá e děkanátu:
zanedlouho budou v prodeji.
Prosíme, neunáhlete se s xoupí
jinych stolnÍch kalendá rj.
. Bi mování 2013: sch zka po
čtrnácti dnech v sobotu od 16h v 1.poschodí na Íare v Dlouhé Loučce
(tzn', že príští setkání tuto sobotu
3. lístopadu!). Prihlášen ch za Dl.
Loučku 3 osoby, za Paseku 4
osoby, věkov pr měr: 23,5 let. Nep ehlédněte laskavě změny
v ooradu bohosluŽeb v souvElost
se svatodušními svátkv avzpom.ínkou všech věrn ch
zemrel ch.
. Slavnost Všech svat1ch, která
p ipadá letos na čtvrtek, áoporučují
naši biskupové, je-li to 

'možná,

slavit stejně jako zasvěcen svátek... odoustky pro duše v očistci: o
slavnosti Všech svatych oopoteone
a o-památce věrn ch zemrel ch po
cel1 den je možno p i návštěvě
kteréhokoli kostela či kaple získatplnomocné odpustky,
p ivlastnitelné pouze duším 

- 
vočistci. Kromě t Í obvykl chpodmínek (sv. zpovědi 

'u.p ijímání, modlitba na Úmysl
Svatého otce) je nutné pomodlit sepri návštěvě kostela otčenáš a
vyznání víry.
Na uzemí české a moravské
církevní provincie je možno od 25.
runa - tedy jiŽ nyní - aŽ do 8.listopadu obdržet po splnění trí
obvykl ch podmÍnek jednou denně
p.-l nomocné odpustky,
privlastnitelné pouze duším v
očistci, navštívÉli někdo h bitov a
pomodlÍ se tam t eba jen v duchu
za zem elé; v ostatních dnech lzetakto získat odpustky
částečné.ZÍskávat odpustky pro
nase:esnu]é bylo, je a zrjstane
%ilosroné
otíěenst<é tasxu-ttera je-sirnejE
%pozemského žívota.

E Stránka 2

Dlouhá Loučka
. o 28' neděli V mezidobí
se pri mši svaté Vybralo
734,- Kč.
. o 29. neděli V mezidobí
se p i mši svaté na misie
Vybralo 1.560,_ Kč. Celá
částka byla odeslána na
pat ičn; učet.
. l nadále pátráme na Vše-
možnych místech po tom'kde skončil památkově
chráněn obraz sv. Alžběty
Uherské z,,horní kaple,,.. V uka náboženství na
fa e. Stále se děti mohou
dopríhlásit.
?k'í*)k' )k2k* )kit?k* 

'Ý'í****JÝ* 
** 

'k. Misijní klubko v našich Íarnos_
tech a školách: V následujících
dnech nabídneme v souvislostí
s minulou misijní nedělí našim
dětem vytvo ení tzv. misijních
klubek. Misijní klubko je iartasprávn ch kamarád , kte í patrí
do Papežského misijního díla dětí
(PMDD) a p es cel svět staví
MoST. Jak2 Modlitbou, obětí,
Službou, Tvo ivostí. A heslo je:

''Děti pomáhají dětem'" Protože
podporujeme zakládání misijních
:!u{n-"k (klubek) v místě uyoris_
tě dětí, jsme s dětmi ve spbjení
Iluye skrze dospělé vedoucí,
kte í od nás pro svou skupinku
vše pot ebné dostanou. Ve Íarnos-
tec-h, rodinách, družinách, skaut_
sk ch oddílech či školách tak
v11i'kaií,, Misijn í kl u bka,,, skupin ky
dětí, které mají nap íklao'svoi
klubovnu, hymnu, vlajku, modlii_
bu, jméno i své místo ve farnosti.
Spojují se tak s obrovsk m po_
čtem dětí rŮznych zemí a v cetém
světě na ně denně pri bohosluŽ_
bach myslí mnoho misioná .Bylo by hezké, kdyby v každé
skole a Íarnosti misijní skupinkadob e pÍacovala.
Do Misijního klubka se mohou
p ihlásit všechny děti do patnácti
|et a- to nejlépe po skupinách, zakteré zodpovídá vždy dospěl
vedoucí.

Sumvald
. o 28' neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
Vybralo 1.450,- Kč. PBz!. V pátek 19. rrjna 2o!2jsme se p i requiové mši
svaté od 14:30 rozloučili se
sV m farníkem panem
Jaroslavem Brachilem.
RlP! - Ať odpočívá v pokoji!. o 29. neděli v mezidobí
se p i mši svaté na misie
vybralo t.25o,- Kč. Děkuje_
me za projevenou štědrost!
Celá částka byla odeslána
na pat ičn učet.
. Ve čtrvtek dne 25. íjnajsme se rozloučili requio_
vou mší svatou od 14:30
v b evenecké kapli sV. An-
tonína s paní Marií Strako_
Vou' roz. Vlčkovou. Poté
byla pochována na tamním
hrbitově' Pri poh bu se
Vybralo 815,- Kč.
. K est malé Klárky Urbáš-
kové ze Šumvaldu proběh-
ne během nedělní mše
svaté 4. listopadu.

paseka
. o 28. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
Vybralo 7.253,- Kč. PBzl
Celá částka byla odeslána
na pat ičny učet.
. o 29. neděli v liturgickém
mezidobÍ se p i mši svaté
n? misie vybralo 4.295,_
Kč. PBz! Celá částka byla
odeslána na pat ičny učet.
Jménem katolickych misií
geKuleme za zvlášť Velkou
štědrost, loni se, pro srov-
nání, vybralo p i téže učelo_
vé sbírce jen 1.3o9,- Kč.

44. tyden
28. íjn a 2012 - 4. listopa du 2012

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

28.10.
Ne děIe

30. neděle v Iiturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za * g1gg a otčírna a jejich rodiny

SIavnost Vyročí
posvěcení farního

Sumvald 9:30 Za Jana Filipa, rnanželku a dvoje rodiče

Zaťarniky
30. neděIe v liturgick m

mczidobí Paseka I 1:00

29.10.

Pondčlí

Památka bI. Marie Restituty
KaÍkové, panny a mučednice

Dlouhá
Loučka

l7:00

30. 10.

Úter
Uten 30' $idne v mezidobí

31. 10.

St eda

Vigilie slavnosti Všech
svat ch Sumvald t7:00 Za nallžela, dceru a vnuka, za spásujejich duše

1. 11.

Čfurtek
Slavnost Všech svat; ch Dlouhá

Loučka

l5:30

16:30

a do ra c e N ej sv ě t ěj š í sll ti to s t i o l t á "n í, n e š p o ty, st, í o s t tt é
požehnání

.svaty r ženec slavn16:30

17:00 .Za++1116r", kte í prisobili u dlouholouč.k?j*Iká
šurnvaldské farnosti nebo kte í se zde narodiíiti uyat"ti,

českého i nělneckého jazyka

poté poboittost tta h bittlvě v Dkluhé l.oučce

2.17.

Pátek

Vzpomínka na všechny věrné
zem elé

Dlouhá
Loučka

7:00 ranní chv ly a modlitba.se čtenínt

-

svaty r ženec bole'stn

-

Za všechny zeIn elé

7 230

8:00

Sumvald
l6:00 1lobož,nost na h bitově v Šumvulrlě

t6:30 7a Jiíího Kouhrélro a celou * a * rodirru

Na írrnysl papeže

poboi,ttost tta h bitově
Paseka

l8:00

poté

3. 11.

Sobota

Parnátka sv. Martina de Pones,
eholníka

Paseka -
sanatorium l7:30

4. It.

Neděle

3l. neděle v liturgickém
mezidohí

Dlouhá
Loučka

7:45 Zat Jala Nezbedtr' * a f rodinu Nezbedovou a Žákouou

Šumvald 9:30 Za rodinu Heinzovou a Kobzovou

-.<
Zafar kyPaseka 1 1:00


