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V tomto t'dnu si
p ipomeneme svátek sv.
Anežky České. P i jejím
svato ečením poukázal
papež Jan Pavel II. na její
pokoru a dobrovolnou
chudobu. Anežka se
narodila r.1207 jako
dcera českého krále
P emysla Otakara I.
Její bratr Václav I. jí
daroval pozemky na
Starém Městě, kde
r.L23I zahájila
z finančních zdrojri
svého věna v'stavbu
kláštera minoritri nejenom
mužské, ale i ženské větve.
Roku 1233 založila u kostela
sv. Haštala špitá1 sv.
Františka z Assisi, první
svého druhu v Čechách. Ve
23 letech vstoupila do
kláštera Na Františku a
stala se první královskou
dcerou, která vstoupila do
chudého ádu sv. Kláry.
Několik měsícri po složení

Khon s Roubíčkem pozorují, jak
z Vatikánu vyjiŽdí kolona nablys-
kan1 ch vozri. Jeden luxusní mer_
cedes za druhym, uprost ed se
vyjímá speciální papamobil Se

zlatou vyzdobou' ,,Tak tomuhle já
íkám spěšná firma," povídá

Roubíček. ,,To je, panečku, pro-
sperita!" Khon se k němu nakloní
a zašeptá. ,,A to jsem slyšel, že
začínali na pri_jčeném oslu ' . . "

V hodině náboženství vypráví
katechetka o povolání učednítat.

,, Petr byl prosty rybá , když
ho však Ježíš zavolal, zanechal
svého povolání a stal Se.'.

,, Policistou!", vyk ikl Jii'íček.

věčn ch slibri se stala
abatyší kláštera a v této
funkci setrvala až do smrti
V r.I2B2' Podle životopiscri
byla Anežka obda ena
''jasnoz iv m viděním'' a

mocí konat záztaky.
Nap.pedemviděla
smrt krále P emysla
Otakara I1. na
Moravském poli.
Zázračně pomáhala
trpícím, sužovan 'mnemocí a hladem.
Vedle náhl ch
uzdravení je
popisován na její
p ímluvu i zázrak

objevení jídla v klášte e za
doby velké nouze a
hladovění, kdy českj' národ
byl ponižován od Braniborri.
Rozdávala naději a
povzbuzení.Sv. Anežka se
adí mezi české zemské

patrony. Její atributy jsou
almužna, klariska, koruna,
kostel, nemocn' a žebrák.

(T+MP)
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,,Policistou?", diví se katechet-
ka, ,,jak jsi na to p išel?",,No,
Ježíš mu p ece ekl; od této
chvíli budeš chytat lidi '.. "

Dvě babičky se baví p ed koste-
lem: ",Víš to, Ma ko, že náš
holič je už na pravdě Boži?"
,,No to hrozné, BoŽka. A co se
mu stalo?" ',Ukazoval manželce,
že ji má po krk, a zapomněl, Že
má v ruce b itvu..."

,,Ty, Terezko, n1oc zlobíš! Vzpo-

me l si na Karkulku, co se jí
stalo, když neposlouchala.'' ,,Á
ty si, babi, vzpome t, koho vlk
sežral první. '. " (I} ].N)
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5, 11. Džuba. Jižní Sridán si
p ipomíná sto let od p íchoďu
prvních katolick; ch misionáŤ
a více než rok od vyhlášení
nezávislosti. Po století proná-
sledování a mučeďnictví nyní
země očekává větší stabilitu.
5. 11. Vatih n. Vánoční
strom, kter1 letos ozdobí Sva-
topetrské náměstí, p icestuje
do Vatikánu z italského regio_
nu Molise. Osmadvacetimet-
rov smrk byl vybrán v lesích
v lokalitě Bosco Abeti Sopra-
ni' P edstavitelé regionu Moli-
se se zri.častní slavností inau_
gurace ve Vatikánu.
5. 11. K hira / Vatihdn.
Pravoslavní koptové mají
nového papeže. Nejvyšším
p'edstavitelem koptské pra-
voslavné církve se stal biskup
Teodor (anba Tawaďros). I(
slavnostní volbě došlo p i
tradiční ceremonii v katedráIe
sv. Marka v I(áhi e. Jméno
118. koptského papeže vyloso_
val mezi t emi kandidáty
sedmilet chlapec se zaváza-
nyma očima. Intronizace no-
vého patriarchy Alexandrie a
celé Afriky proběhne v neděli
18. listopadu
8. 11. Vatihán. Svat otec
projevil hlubokou bolest nad
oběťmi zemět esení o síle 7, 4
stup ri Richterovy škálv,
které ot áslo severozápadem
Guatemaly. Svat otec vyzval
obyvatele postižené oblasti
San Marcos k bratrské solida_
ritě. Benedikt X\T. v závěru
svého poselství svě uje gua_
temalsk národ láskypIné
ochraně Panny Marie. (LH)

** Farnost čte Bibli **

Jak se jmenuje anděl z
knihy Tobijáš? - Tob 12, 1-
99

Jaké podoby měly bytosti
u trťrnu? Zj 4' 1 -s
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Zalmová odpověď pro liturgii dnešní neděle:

osobnÍ soud (soukromy)
Sestry a brat i,
víra je p irozenou součástí
lidského života. K esťané ve
vyznání víry vyznávají:
,,Vě ínt... oček 'u nl'
uzh íšení z mrtu clt a
žiuot uěčrty" Co si mriže-
me p edstavovat pod
slovy ,,věčn život"? Ne_
konečné prod1oužení
žívota je biologicky ne-
možné. Y raz ,,věčn
život" je tedy jakousi
zkratkou pro vyjád ení
nové a nepopsatelné
kvality života za hranicí
smrti, kter je
žit v bezprost ední blíz-
kosti Boha, bez prisobení
zLa a bez hrozby zániku.
Smrt ukončuje život člově-
ka, to znamená, ukončuje
čas otev enj' k p ijetí nebo
odmítnutí božské milosti
dané nám lidem Kristem.
Nov ' zákon mluví o soudu
hlavně ve v hledu na koneč_
né setkání s Kristem p i
jeho druhém p íchodu, ale
mluví také na více místech
o bezprost ední ,,odplatě",
kterou po smrti dostane
každ podle sv ch skutkri a
své víry. Podobenství
o chudém Lazaroví a Kristo_

va slova na k íži pronesená
ke kajícímu zločinci, stejně
jako další texty Nového
zákona, mluví o konečném

osudu duše' kterj' mriže byt
pro každého jin .

Jak probíhá takov' osobní
soud? Lidská s1ova mohou
jen velmi chabě vyjád it
Boži skutečnost. Mrižeme
íct asi toto: člověk je Ve

smrti zalít Božím svět_
lem,vněmžsnaprostou
jístotou poznává sám sebe
bez omyiri a sebeklamu.
Mriže sám posoudit, co ve
světě vykonal dob e a co
špatně ve vztahu ke Kristu
a k bližním. Podle toho

poznává i sv j věčn osud a
svou věčnou odplatu: buď
život v neustálé lásce (tj.
nebe), nebo očístec' nebo

žtvot v neustálém
vzdoru vriči Bohu a
uzav ení se do sebe
(tj. peklo). Podle
Ježíšov ch podoben-
ství je v této chvíli
rozhodující, zda
v sobě neseme Boží
žívot, nebo zda žije-
me Ve stavu duchovní
smrti.'lento rozhodu-
jící okamžik je zpra-
vidla vj'sIednící naše-
ho dosavadního živo-
ta. Patrně jen v ji-
mečně docházi Ve

smrti k zásadnímu zvratu
v dosavadním sm ,šlení .
Í{ažd, člověk dostává ve své
smrtelné duši svou věčnou
odplatu hned po své smrti,
p i soukromém soudu, od
Krista, soudce žív ch
i mrtv ch. Jak to také p ipo-
míná sv. Jan od K iže ,,Až
nastane uečer žiuota, bude-
nLe souzeni podle toho, jak.
jsnte ntilouali"

ťadlouha]oucka@ado. cz.

Duše má, chval Hospodina.

P. wadínl.ír



Společné
. P íští neděli se koná
sbírka na charitu.
' Na sobotu L7. listopadu
pripadá rn znamn státní
svátek. Poděkujme Bohu
za dar svobody a modleme
se za její zachování hlavně
v těchto politicky
nelehkyÍch dobách.
. V sobotu t7. listopadu
proběhne obvyklá schrjzka
bi movancri na fa e
v Dlouhé Loučce od 16h.
. od pondělí 26. do st edy
28. listopadu pobírá P.
Pavel dovolenou. Mše sv. v
tuto dobu nebudou.

Paseka
. o 31. neděli v mezidobí
se p i mši svaté vybralo
t.o76,- Kč. PBz!
. Farnost Paseka nemá
žádn ch dluh , zrjstatek na
učtu 11o.0o0,- Kč.

Dlouhá Loučka
r Q slavnosti Všech sva_
t ch 1. listopadu se p i mši
svaté vybralo 35o,- Kč.
PBZI.
. o 31. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
7'230,- Kč' PBz!
r pondělí 5. listopadu
bylo opraveno odbíjení
věžních hodin. Celkové
náklady se vystoupaly na
2.L84,- Kč,. PBz|
. V tuto chvíli má farnost
celkov' dluh (v či Římsko_
katolické farnosti Paseka
15.000,- Kč a v či jedné
fyzické osobě 10.000,- Kč)
25.ooo.- Kč fiedná se o
bezriročné p jčky). Na běž_
ném ričtě se nyní nachází
necelé t i tisíce Kč. Dluh
vzniknul p i instalaci
ust edního plynového tope-
ní na Ía e.
. Na sobotu p ipadá pa-
mátka sv. Alžběty Uherské,
eholnice a spolupatronky

naší farnosti. Svěrujeme do
její ochrany naše rodiny.

Sumvald
. o 31. neděli v mezidobí
se pri mši svaté vybralo
2'5oo,- Kč. PBz!
. Farnost Šumvald nemá
žádn ch dluhrj, zrjstatek na
učtu je 30.ooo,- Kč.
. Vycházím vst íc naléhavé-
mu p ání učastníkrj st e-
dečních bohoslužeb a p e_
souvám, jako loni, mši
svatou už na 15h.
V pátek 16. listopadu p ije-
de do Šumvaldu natáčet
po ad redaktor Rádia Pro-
$las Marek Chvátal.

46. tyden
11. listopadu 2012 - 18. listopa du Z0l2

Neděle 1'1'.1,1.: 32. neděle v mezidobí
Pondělí 12. 11,.: sv. Josafata, biskupa a mučedník a; parnárka
Út 4 1'3. 11.: sv. Anežky České' p^nny; památka
Sobota 17. 1,1'.: sv. Alžběty Uherské, eholrrice; památka
Neděle 1B. 11.: 33. neděle v mezidobí
St eda 21.1'1'.: ZasvěceníPanny Marie vJeruzalémě;památ-

ka
Čmttek 22.1,1,.: sv. Cecílie' panny a mučednice; památka
Sobota 24. 1,1.: sv. ond eje Dung-L^C^ a drulrri, mučední-

kri; památka
Neděle 25.lt;Ježíše l{rista IkáIe; slavnost

,,BÚh n s ěasÍo

milosrďně

vyslyší a časÍo

milosrdně

nevyslyší."

sv. Augustin

Den Liturgická oslava Wísto Cas Umysl

11.11.
Neděle

32. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlorrhá
Loučka

7:45 Na rirnysl dárce

Šumvald 9:30
Za Bolrurnila Balcárka, švagra Radorníra Brachtla a rodiče

z obou stran

Paseka I l:00 Za++ rodiče I(rálíkovy a2 syny

12.11.

PonděIí

Parnátka sv. Josafata, biskupa a

mučedníka
DIouhá
Loučka

15:00
!

13. 11.

Úter
Památka sv. AneŽky České,

panny

14.11.

St eda

St eda 32. t1i'dne v liturgickém
mezidobí Šumvald 17:00

15. 11.

Čtvrtek
Parnátka sv. Alberta Velikého,

biskupa a učitele církve
Dlouhá
Loučka

l5:30

16:30

adorace Nejsvětější svátostí oItá ní, nešpoty, svatostné
požehnání

l6:30 svatj; r ženec

l7:00

16. 11.

Pátek
Památka sv. Markéty Skotské Paseka 16:00 za2 ++ rodiče, p íbuzné a dvo

L7. ÍL.

Sobota

Památka sv. AlŽběty Uherské,
eholnice

Paseka -

sanatoriurn l2:30

18.11.

Neděle

33. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Za famiky

Sumvald 9:30 Za Rriženu Srnékalovou, mažela, rodinu Srnékalovou a
I(opečkovou

Paseka 11:00 Za rodiče orságovy a 3 syny

,,Ilaplnil se čas a p iblížilo se krtíIovství Boží.*
Mk t, t5

Stránka 3
l Stránka 2



47 . týden

18. - 25. listopadu 2012
Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

Den Liturgická oslava Místo Cas Umvsl

18.11.
Neděle

33. neděle v liturgickém
mezidobí

Dlouhá
Loučka

7:45 Zafarniky

Sumvald 9:30 Za Růženu Srnékalovou' mažela' rodiIru Smékalovou a
KopečkoYou

Paseka I 1:00 Za rodíče orságovy a 3 syny

19. I 1.

Pondělí

Pondělí 33. ýdne v liturgickém
mezidobí

20.11.

Úteri
Uteý 33. ýdne v liturgickém

mezidobí

21.7L.

Středa

Památka ZasvěcenÍ Panny Marie
v Jeruzalémě

22. lI.
Čtvrte k

Památka sv. Cecílie, panny a

mučednice
Dlouhá
Loučka

15:30

16:30

adorace Nejsvělěj,ší sýdlosli oIÍářní, ne^špory, svórosné
požehnóní

16:30 svatý růženec

17:00

23.1I.

Pátek

Památka sv. Klementa I', papeŽe

a mučednika Paseka 16:00 Za 1 a + rodinu Skálovou a Hamplovou

24. tt.
Sobota

]amátka sv' ondřeje Dung-Laca
kněze, a druhů, mučedníků

Paseka -

sanatorium 12:30

25. It.

Neděle
Slavnost Ježíše Krista KráIe

Dlouhá
Louóka

'7:45 Za * a * rodinu Hniličkovou, Fišerovou, Růženu Kubovou
Annu Podolskou

Sumvald 9:30 Za Mantšku Bartořrkovou a otce

Paseka I 1:00 Zafarníky

Dlouhá
Loučka

l4:00 svtitostné požehnónÍ


