
t dne
Tento t den slaví svátek sv.
Leonard od Limoges, patron
sedlákri, zámečník , ková ri,
obclrodník s ovocem' horníkri,
zajatc ; vz ván o p ímluvu za
šťastny porod, proti bolestem
hlavy i duševním chorobám;
jako ochránce stájí, dobytka a
koní. Narodil se do šlechtické
rodiny v GáIii asi p ed
r. 500. Ve chlapeckém
věku p išel ke dvoru
franckého kráIe
Chlodvíka I. Zde se mu
dosta]o vŠeobecného i
k esťanského vzdělání a
ridajně byl pok těn od
arcibiskupa Remigia z
Remeše. Nejspíše
vlivem Remigiovy
vjtchovy se Leonard
rozhodl zaměnit službu
krá]i za službu Bohrr.
odešel do kláštera v
iVlicy u Orieansu. Zde se stal
pokorn m a zbožn m
benediktinem. Asi roku 520, se s
bratry v klášte e rozloučil a
vydal se hledat více asketické
místo, aby v odloučenosti od
světa žl\ jako poustevník v

V nebi se baví dvě dušičky: ',Jak
jste zem el?" ,,Víte' že ani ne-
vím? Poslední, co si pamatuji je,

že když jsme projížděli Alparni,
rnanželka najedrlou zak ičela:
Podívej, něčí pneum atikááá' . '"

Dva muži jdou z večírku a zkrátí
Si cestu p es h bitov. Nejd ív jint
to p ijde legrační, ale jak jdou
dál, postupně dostávají strach a
najednou ttprost ed h bitova
slyší z etelně pravidelné klepání
mlhavého stínu... Muži se vyděsí
k smrti a pak zjisíí, že ten zvuk
vydává starší ntuž, ktery
s kladívkenl a rydlenl něco vyíe-

modlitbě a od íkání. Nakonec
zamí il do hlubokého lesa
zvaného Pauvain asi v
sedmikiiometrové vzdálenosti od
Limoges, kde si pr 'bez násťroj
zbudoval prostou chyšku pod
skalou. Jeho tich' pobyt neušel
pozornosti návštěvníkri lesa,
kte í brzy pojali k němu drivěru
a začaIí u něj hledat rady a
pomoc v tíživych situacíclr. Již
d íve, snad od doby kdy byl u

dvora, obracel se podle
pot eby na panovníky s
p ímluvou o propuštění
věz ri nebo zajatcri
Zátovet se za ně modlil
a legenda hovo í i o
tom, že nejeden
propuštěn' mu p išel
položit pouta s etězem
k nohám a stal se jelro
učedníkem. B vá
uváděno, že se dožil
vysokého věku i to, že
asi zem el 6.11. 559.
Jeho tělo bylo uloženo

do kaple Panny Marie, v níž si
na jeho p ímluvu nemocní
vyprošovali zdraví. Jeho
atributy jsou černy mnišsky
hábit, berla, okovy, kláda na
nohy, zajatci. (T+MP)

sává do n hrobku. ,,Jé"' od-
dychne si jeden z muž . ,, Vy jste
nás ale vylekal, My jsme už
začali vě it na duchy! Co tady,
prosínt v s, děláte tak pozdě
v noci?" ,,Ále," povzdychne si
sta ík. ,,Ti blbci tady zkonlolili
moje p íjmení... "

Novákovi jedou na dušičlql a
paní oznamuje manželovi: 

",Na
ten lr bitov Se musím po ádně
obléknout a namalovat, abych
byla hezká| Mám tam jednoho

známého... "

(L-tLN)

30. 10. K ,hira. V hlavním
městě Egypta byli vybráni t i
kandidáti, z ntcbž vzejde ná.
stupce koptského papeže Šen-
dy III, ktery zem el letos

v b eznu. V neděli 4. Iistopadu,
proběhne v katedrále sv. Marka
siavnostní liturgie se zv]áštním
ob adem, p i kterém bude na
oltá i vylosováno, kdo z kandi-
dátri se stane nejvyšším p ed_
staviteiem pravoslavn ch koptri.
Všechny místní k esťanské
komunity vyzva\y své vě ící ke
t em dn m modlitby a postu za
dobrou volbu.
31. 10. S ,rie. Poslední k esťan,
kter odmítl odchod ze syrského
Homsu, včera zem e]'. Elías
Mansour, kterému bylo 84 let,
odmítl p i evakuaci civiiistrj.
odejít ze svého obydlí, protože
pečoval o svého postiženého
syna. Věděl, že jeho život je v
nebezpečí.
31. 10. Vatihán. V Sixtinské
kapli se za p edsednictví Bene-
dikta XVI. konaIa bohosluŽba
nešpor na p ipomínku 500.
v ročí inaugurace fresek v této
hlavní kapli apoštolského palá-
ce.
1. 11. Vatih n. Slavnost Všech
svatych, která je v Itálii dnem
volna, p ivedla na náměstí sv.
Petra asi 30 tisíc lidí, aby si
vyslechli sváteční promluvu
Benedikta XVI. p ed modlitbou
AnděI Páně. Svat . otec mimo
jiné eki: ,'Společenstuí, jež do-
spíud, k dokonalosti u ,,n,ebi", kde
neeristuje osanlocenost, soupe e-
ní či odloučení. Dn,ešn,í slo,vnost
p edzn,o,mendv . kr ,su toh,oto
života, ue kterént se bezu hradně
oteuír .nte l skyplnéntu poh.Iedu
Bolt,a a bro.t í."

(Lrr)

** Farnost čte Bibli *x

) Za kterého krále měl
Amos vidění? - Ant 1, 1- 2
3 Jak se jmenuje potok
protékající Jeruzalémem?
Nop.Jan,18,1-2
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Božská ctnost lásky
Drahé sestry a brat i v Kris-
tu,

Žalmová odpověď pro lituIgii dnJní neděle:
Náklad 75 vytiskri. Neprodejné, zdarma!

Text neprošel jazykovorr korekturou.

M
K

FARh I LISTY
3].. neděle v mezidobí, 4. listopadu

Ročník 201'2, čísio 45

co plo nás znamená lás-
ka? Co to je vlastně iás-
ka? Mohli bychom se ptát
moudr 'ch iidí, světcri, či
kněží, eholníkri, ale bylo
by nemoudré p ejímat
bezhlavě názory druh'ch.
Pro náš život je velmi
driležité si tuto otázku
umět zodpovědět, každ
sám. Avšak moud í lidé,
či moudré knihy nám
mohou nabídnout inspira-
ci p i hledání naší osobní
oďpovědi. A právě liturgic-
ká čtení dnešní neděle nám
vyprávějí o lásce a v KKC se
o ni mrižeme dočíst v člán-
cích IB22-7B29. Pojďme
nyní společně prolistovat
tyto články.
LASKA je nejd ležitější ze
všech ctností. Mohli bychom
Íící, že je to královna králo_
Ven. S její pomocí se doká_
žeme Bohu odevzdávat'
jelikož on si nás zamiloval
jako první. A v novém p iká_
zání, kteté dává nejen sv'm
učedníkrim, od nás žádá,
abychom milovali jako on.
Jen si vzpome me, jak je
někdy obtížné bí't nablízku

tomu, pro kterého jsme tr_
nem v oku, či jak s lhostej-

ností p ehlížíme chudé a
pot ebné bratry a sestry ...
Jen v lásce dokážeme milo-
vat i své nep átele, tak, jak
to od nás vyžaduje sám Je-
žíš. (x4t 5, 44)
Sám apoštol Pavel, kterého
bychom mohlí nazvat pěv-
cem Lásky, vytvo il nádher_
nil obraz o lásce, ktet za-
končuje slovy ...ole nejuětší
z nich je l .ska. (1 Kor L3,1-
13) Láska je tedy nevyšším
darem. Všechny vj'sady,
služba i dokonce ctností
nám bez lásky nic neprospě-
jí. A je tomu skutečně tak!
Sv. Augustin íká: ,,Milu.j, a
dělej, co chceš." ovšem za-

myslíme-li se nad tímto
v rokem, zjistíme, že v pra-
xi to není tak snadné, jak
to na první pohled vypadá'
Zívot v lásce pak nese
plody jako je radost, pokoj
a milosrdenství. Láska
vyžaduje velkodušnost a
bratrské napomínání.
Projevuje se nezištností,
nejen skutkri, a štědrostí.
Stává Se hmatateln rn
p átelstvím. A je také
nosnj'm sloupem všech
společenství.
,,R .no se probouzejnrc u

Ldsce, cely den se této L sce
odeuzdduejnte. Dejnte nlLL

ušecheru su j čas u ta,lzoué
podobě, u jaké bude cl-ttít
on. A nadejde-li uečer po
tottlto neskončenénl dialogu
ldsky u našent srdci, ttsírtej-
nle opět u Ldsce.' íká bl.
Alžběta od Nejsvětější Troji_
ce. I<éž se tyto slova stanou
pro nás inspirací pro hledá_
ní odpovědí na otázku' kte_
rou jsme si na začátku polo_
žili. Ať umíme hledat lásku
všude tam, kde je. ona mri-
že proměnit nás i druhé.

Vydánoprovnitnípotebuímskokato1ickchru'
V p ípadě návrhrj' k obsahu se obracejte osobně na P. Pavla nebo pište na e-mai] fadlouhaloucka@ado.cz.

Miluji tě, Hospodine, má sílo!

P. Vladinl.ír



Společné
. o této st edě navštívím
naše nemocné se svat mi
svátostmi'
r ltpozor ujeme na
zajímavou p ednášku P.
Pavla Kopečka, sL.D' o
,,Slep ch cestách současné
sakrální architektury,,,
která zazní v záb ežském
Katolickém domě ve st edu
7. listopadu od lgh.

Dlouhá Loučka
. o 30. neděli v mezidobí
se p i mši svaté vybralo
74o,- Kč'
r I nadále pátráme na
všemožn ch místech po
tom, kde skončil památko.
vě chráněny obraz sv' Alž_
běty Uherské z ,,horní kap-
le".

' Vyuka náboženství na
fa e. Stále se děti mohou
dop Íhlásit.

Neděle 4.1'1,.:31. neděle v mezidobí

Šumvald
. o slavnosti Vyročí posvě_
cení farního kostela sV.
Mikuláše se p i mši svaté
vybralo 1'100,- Kč' PBz!

Paseka
. o 30. neděli v liturgickém
mezidobí se p i mši svaté
vybralo 1.033,- Kc. pBZ!
. Zveme ve ejnost na so-
botní svatohubertskou mši,
která začne ve Íarním kos-
tele sv. Kunhuty v 10:00.
Mše bude doprovázena
jako loni mysliveck mi
zpěvy (svatohubertsk m
ordÍnariem) a troubením.

4. Iistopadu
45. ryden

2012 - L1. listopa du 20lZ

Pátek 9 . 1 1 .: Posvěcení lateránské bazi1tky ; svátek
Sobota 10' 1L: sv.' Lva Velikého, pape'že a učitele církve;

památka
Neděle 1,1.11.:32. neděle v mezidobí

,,BIih hleďtí
pdrtnera, se

kterym by mohl
rozmlouval,

kleréma by se
mohl svě iÍ. "

sv. Maxmilián Marict

Kolbe

Den Liturgická oslava Místo Cas Umysl

4.11.
NeděIe

31. neděle v liturgickém
mczitlobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za -t Jv1a Nezbedu, * a * rodinu Nezbedovou a Žákornnr.,

Sumvald 9:30 Za rodinu Heínzovou a Kobzovou

(se ktent nlalé Kl ry! Evy (}rb škové)

Paseka 1 1:00 Zafarníky

5. 11.

Pondělí

Pondělí 31. tidne v liturgickém
mezidobi Dlouhá

Loučka
17:00

6. 11.

Úter
Uten-i 31. Q dne v liturgíckém

mezidobí

7. 1Í.

St eda

St eda 31' ťydne v liturgickém
mezidobí Šumvald 17:00 Za nanžela, dceru a vnuka, za spásu jej ich duše

8.11.

Čtvrtek
Ctvrtek31.t dne

v lifurgickémrnezidobí Dlouhá
Loučka

15:30

16:30

o d o ra c e N ej s v ě l ěj š í ., vá b 
^r 

t i o l tti n í, n e.š p o ty, st, á Í o's Í n é
požehn ní

16:30 st,aíy r ženec

17:00

9.11.

Pátek

Svátek Posvěcení latcránské
baziliky Paseka 16:00 Za * a -| rodinrr Pospíšilovou a Mackovou

10. 11.

Sobota

Parnátka sv' Lva Velikého'
papeže a učitele církve

Paseka ! 10:00 svatolutherískd tníe

Paseka -

sanatoriurr 12:30

11. 11.

NeděIe

32. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Zafar ky

Sumvald 9:30 Za Bohulnila Balcárka, švagra Ra<lomí.u B,.u"lrtlu 
" -dič.

z obou stran

Za++rodičerffiPaseka I l:00

,,Amefl. prayím v m, kďo nep iime Boží kr tovství iako ďílě,
jisÍě ďo něho neYeÍďe.,,
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