
        

                          

  

 
 

Neděle 19.1. 2014 – 2. neděle v mezidobí 
 

 
 

Ž 39
 Hle, přicházím, Pane, 

splnit tvou vůli. 
 

 

1. čtení: Iz 49,3.5-6 
 

Dám tě národům jako světlo, aby se spása 

má rozšířila až do končin země. 

 Toto zaslíbení platí v prvé řadě 

prorokovi, pisateli textu, ale u něho 

nekončí. Textem prozařuje postava 

nejmenovaného Hospodinova služebníka, 

a ta je předobrazem definitivního spasitele 

- Ježíše. 
 

2. čtení: 1 Kor 1,1-3 
 

Milost vám a pokoj od Boha, našeho 

Otce, a od Pána Ježíše. Apoštol, zdravící 

v úvodu listu křesťany v Korintu, má o 

nich vysoké mínění - jsou svatí, tedy 

Bohu patřící - a je si vědom i zdroje svého 

poslání, kterým je Boží povolání. Od 

začátku dopisu je tak zřejmé, že jeho 

obsahem bude sdělování Bohem daných 

darů a výzev. 
 

Evangelium: Jan 1,29-34 
 

Hle, beránek Boží, který snímá hříchy 

světa.  Evangelium stále opakuje pravdu o 

tom, kdo je Ježíš. Je nositelem Ducha, je 

větší než Jan Křtitel, je tím, kdo 

osvobozuje od hříchu. V Ježíše je třeba 

uvěřit, Jan je navzdory vší své velikosti 

jen svědkem těchto velkých skutečností. 
 

http://www.liturgie.cz/lekcionar/ 

K úvaze  
 

Zvláštní 

pozornost si asi 

zaslouží pojem 

"svatý", kterým 

Pavel označuje 

korintské 

křesťany. Naše 

náboženské 

povědomí zná 

totiž toto slovo 

prakticky jen 

jako označení vynikajících lidí, církví 

uznaných, kteří v životě projevovali 

"ctnost v heroické míře" (jedna z 

podmínek uznání za svatého) - tedy 

označení lidí vyjímečných, vzorů, což 

vede k následování, ale také k laciným 

výmluvám. Lidé si jsou totiž právě 

vědomi toho, že nejsou nijak výjimeční, 

každý se s hříchem potýká. A tak se za 

svatého nepovažuje, případně ani 

považovat nechce. Ovšem, všichni neděli 

co neděli říkáme, že věříme "v jednu, 

svatou, všeobecnou... církev". Je tato 

"církev svatá" něco mimo nás? Naše 

náležení do církve je též naší účastí na 

svatosti, která je dána posvěcením, tedy 

ospravedlněním, v Ježíši Kristu. 
 

http://www.pastorace.cz/Kazani 
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***SPOLEČNÉ*** 

 

Opět funguje pevná linka fary v Dlouhé 

Loučce. Můžete po půlroční přestávce opět 

používat číslo farní kanceláře 585 037 084.  
  

*** DLOUHÁ LOUČKA *** 
 

 Při sobotní pohřební liturgii 11. ledna 

2014 za Josefa Smékala se vybralo celkem 

2.251,- Kč. PBZ 
 

 V neděli 12. ledna 2014, o svátku Křtu 

Páně, se při mši svaté vybralo celkem 680,- 

Kč. PBZ! 
 

*** PASEKA *** 
 

 V neděli 12. ledna 2014, se při mši svaté 

vybralo celkem 829,- Kč. PBZ! 
 

 

 
Přemítání na cestách 

„Stojíme dost rozpačitě nad současnou situací.“ 

poznamenal minulou neděli P. Piťha na 

Proglase. „Jsme rozčarováni a dokonce jsme tak 

rozmrzelí, že ani nevidíme, co všechno jsme 

udělali dobrého, co se povedlo. Pořád jen 

lamentujeme, co je v nepořádku. Přiznávám, že 

je toho dost. Člověka dokonce napadá, že je 

hrozné prohrát válku, ale prohrát mír, že je ještě 

smutnější. (…) Cesta Izraelitů z egyptské 

totality do zaslíbené země svobody trvala 40 let. 

Jsme tedy asi v polovině (…) začínáme druhý 

poločas. Letošní rok k tomu přímo vybízí.“ 

(pořad Myšlenka na den 12. ledna 2014)  
 

13. ledna 2014. Klášter Teplá.  

Rozlehlý a komunisty zpustošený areál, 

memento na kdysi křesťanskou oblast, avšak 

současně kousíček rajské zahrady, v níž slouží 

Bohu několik mužů v bílých hábitech. Dokud 

zde setrvají oni, bude mít Chebsko naději… 

Říkali jí prostě: Resl. Umřela před 42 lety, 
není to dávno. Z lístečku, který jsem si odnesl 

z farního kostela v Konnersreuthu, plyne, že za 

ní do této bavorské vísky putovaly zástupy 

žádat o pomoc. I státníci a kardinálové ji 

přicházeli prosit o radu. A ona žena původu 

selského se srdcem misionářským nevykázala 

nikoho. Vystupovala rázně proti novodobým 

hrůzovladám, ať se barvily dohněda či sytě 

rudě. Její jedinou posilou a odměnou byl 

eucharistický Kristus. Krom svaté hostie 

nepožívala žádné stravy. Na Teresii 

Neumannové se zázračně ukázala pravdivost 

Kristových slov:  

„Ne samým chlebem živ je člověk, ale každým 

slovem, které vychází z Božích úst.“  

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život 

věčný.“  

„Mým pokrmem je plnit vůli Otcovu.“  
 

Překračuji hranice mezi Bavorskem a 

Českou republikou. Již stojím na „naší“ straně. 

Je úterý 14. ledna 2014, ale jako bych se octnul 

v úplně jiné době, ještě před Bořivojem. I tento 

pohanský kníže, než se vydal na Moravu za 

Metodějem, musel vědět více o obsahu 

křesťanské víry než zdejší obyvatelé. Ach, 

kultura šířící se z křesťanských zemí, od Franků 

či Byzantinců, musela býti tak přitažlivá! 

Pohanské obyčeje v její kráse bledly. Bořivoj se 

pohanské civilizace rád zřekl. 

Před lety zazpíval jakýsi emigrant z Mnichova 

„Ač je to jenom dvě stě kilometrů nebo ještě 

blíže – a zbývá už jen duše k proclení, - na 

politickém barometru setrvalá níže, - a dokud 

trvá, svět se nezmění.“ (Karel Kryl, Martině 

v sedmi pádech) Snad neměl písničkář na mysli 

ani tak vrcholovou politiku, ale obecně to, co 

vytváří duchovní podnebí země.  

My křesťanští meteorologové chceme vyhlížet 

změnu počasí a nabízet svým bližním nadějnější 

předpovědi. 
 

Málem bych zapomněl na Bečov! Stojím před 

zlacenou skříní ukrývající ostatky mučedníků, 

kosti vzácnější než drahokamy. Paní 

průvodkyně zná mnohé, ale nikoli mnoho. 

Z těch dějinných střípků přece nevyvodila 

pravou, duchovní velikost tohoto blyštícího se 

pokladu. Nechtěla? Spíše toho nebyla schopna. 

Jaktěživ neslyšela ani o trojjediném Bohu, ani o 

FARNÍ OHLÁŠKY 

Z CEST OTCE PAVLA 



jeho věrných, kteří svým životem a smrtí 

stvrdili víru ve vtělené Boží Slovo.  

Potemnělou místností, jakémsi ohromným 

sejfem, se line z reproduktorů gregoriánský 

chorál; jedněm přispívá k porozumění, jiným 

dotváří kulisu záhadnosti… Vznešenost chvíle 

však zahaluje všechny. 

„Já nejsem věřící,“ přerušil odborný výklad náš 

doprovod. 

„Čecháčkovské chlubení se ateismem!“ napadlo 

mě. 

„Ale z tohoto relikviáře si vždycky odnesu klid 

na duši.“ 

Vyznání bezvěrce či variace na téma: Tak ráda 

bych i já poznala. Doufám, že jí svatí Jan 

Křtitel, Maur a Timotej jednou obrácení 

vyprosí. 
 

Před 25 lety byl rozehnán na Svatováclavském 

námětí v Praze pietní akt k uctění Jana Palacha.  

Po několika měsících se odehrálo svatořeční 

Anežky Přemyslovny a hned poté, patrně na její 

přímluvu, se zhroutil režim. 

 

 

 

 

 

3. týden 

19. – 26. ledna 2014 

19. 1. 

Neděle 

2. neděle 

v liturgickém 

mezidobí 

Dlouhá 

Loučka 
7:45 Za P. Františka Wariše 

Šumvald 9:30 Za farníky 

Paseka 11:00 Za ++ rodiče Fajtovy 

20. 1. 

Pondělí 

Památka sv. 

Šebestiána, 

mučedníka 

Dlouhá 

Loučka 
17:00  

21. 1. 

Úterý 

Památka sv. Anežky 

Římské, panny a 

mučednice 
   

22. 1. 

Středa 

Památka sv. 

Vincence, jáhna a 

mučedníka 
Šumvald 16:00  

23. 1. 

Čtvrtek 

Čtvrtek 2. týdne 

v liturgickém 

mezidobí 

Dlouhá 

Loučka 

15:30 

– 

16:30 

výstav velebné svátosti, tichá 

adorace, nešpory, svátostné 

požehnání 

16:30 svatý růženec 

17:00 mše sv. 

24. 1. 

Pátek 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a 

učitele církve 
Paseka 16:00  

25. 1. 

Sobota 

Svátek Obrácení 

sv. Pavla, 

apoštola 

Sanatorium 

– Paseka 
12:30  

26. 1. 

Neděle 

3. neděle 

v liturgickém 

mezidobí 

Dlouhá 

Loučka 
7:45 Za + matku 

Šumvald 9:30  

Paseka 11:00  

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 



Vydáno pro vnitřní potřebu římskokatolických farností Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka. Text neprošel jazykovou korekturou. 

Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Máte-li nějaký podmět, obraťte se na P. Pavla Hödla. Uzávěrka ve středu před nedělí. 
 

P. Pavel Hödl, římskokatolický kněz, Šumvaldská 53, 783 86 Dlouhá Loučka,  

tel. 731 626 519, e-mail: fadlouhaloucka@ado.cz, web: http://www.farnost.sumvald.cz 

 

 
 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ZAPLNÍ 

V ÚNORU ŠTERNBERSKÝ CHRÁM 
  
 

Ženy a matky ve Šternberku obnovily 

starobylý zvyk z první poloviny 18. století, 

kdy se Morava obávala pruského vpádu, 

obětování svíce. Proto se v mnohých 

moravských městech konaly prosebné 

pobožnosti za odvrácení nebezpečí. 1. února 

1741 přinesly do kostela Zvěstování Panny 

Marie ve Šternberku dvě ženy voskovou 

svíci o váze asi 10 kg jako dar Matce Boží, 

aby skrze její přímluvu byly uchráněny od 

nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši 

svaté po celý rok. Následně pak byla svíce 

obětována každoročně vždy v čase Hromnic. 
 

Program pouti: 
 

9.30: modlitba  růžence a svátost smíření 
 

10.00: mše sv. s darováním svíce a 

symbolickou ofěrou matek kolem oltáře; P. 

Pavel Šebestián Smrčina, OFM, duchovní 

asistent hnutí Modliteb matek v ČR 
 

12.30: společný oběd a po něm duchovní 

program s P. Františkem Petríkem na téma: 

Doprovázení dětí v církvi k 

Bohu 
 

14.30: adorace a odevzdání 

jmen dětí  

15.00: závěrečné požehnání a 

zakončení pouti 
Poplatek za odpolední program 

v KD činí 50,- Kč. Přihlašovat se 

do 27. ledna na adresu: ŘKF 

Šternberk, Farní 3, 785 01 

Šternberk, na tel. 731 621 117, 

605 707 877, e-mail 

farasternberk@seznam.cz        
 

autor:Jiří Gračka, zktáceno 

 
 
 

 

SV. FABIÁN A SEBASTIÁN, byli 

současníci – oba položili život za Krista v 

Římě v polovině 3. století, tedy za obzvlášť 

krutého Deciova pronásledování. 
 

Fabián byl papežem, na Petrův stolec byl 

zvolen roku 236.  Poté co zemřel císař 

Maximinus Thrax, naskytlo se církvi krátké 

období klidu. Během něj mohl papež Fabián 

konsolidovat život a organizaci církve v 

Římě. Právě on rozdělil Město do sedmi 

dikasterií, za něž odpovídali jáhnové. I když 

v současnosti město Řím už vypadá jinak, 

toto rozdělení se dochovalo jako tituly tzv. 

„kardinálů-jáhnů“. Krom toho organizoval 

Fabián také misie v Galii a Narbonské 

provincii – dnešní Provenci. Roku 249 

nastoupil na císařský trůn Decius, který záhy 

rozpoutal jedno z nejtvrdších pronásledování 

církve. Padl mu za oběť i papež Fabián, 

který byl popraven 20. ledna roku 250, byl 

pohřben v Callixtových katakombách. 
 

Šebestián pocházel z Milana. Stal se 

vojákem a v Římě postoupil na 

kariérním žebříčku až na místo 

důstojníka prétoriánské gardy – elitní 

římské jednotky, jakési císařské 

tělesné stráže. Za pronásledování se 

setkával s uvězněnými křesťany a 

sám přijal křest. Když se to císař 

dozvěděl, soptil vzteky, že „morová 

nákaza“ křesťanství pronikla až do 

jeho elitních jednotek, a odsoudil 

Sebastiana k obzvlášť kruté smrti: 

jeho vlastní vojáci si z něj měli udělat 

terč pro trénink lukostřelby. 
 

KŘESŤANSKÉ ZPRÁVY Z DOMOVA I ZE SVĚTA 

Světci týdne 

mailto:fadlouhaloucka@ado.cz
http://www.farnost.sumvald.cz/
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