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SLOVO ŽIVOTA NA LEDEN

Chiara Lubichová

„Buď pochválen Bůh..., on nás zahrnul z nebe rozmanitými 
duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem."
(Ef 1,3)

Tato slova jsou chvalozpěvem slávy a vděčnosti Bohu. 
Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův je Bůh, Otec Ježíše Krista, 
kterého vzkřísil z mrtvých. 

„Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás 
(...) a vykázal i nám místo v nebi", protože jsme „jeho dílo" 
a jeho  „tělo". V Ježíši se 
naplňuje Boží požehnání dané 
Abrahámovi („ve tvém po-
tomstvu dojdou požehnání 
všechny národy země"). 

Ježíš získal Otcovo pože-
hnání tím, že se oděl do takové 
lásky, kterou Otec nemůže 
ponechat bez odpovědi, neboť 
Ježíš je jeho vlastním Slovem, 
jež se stalo tělem.

On je jeho živým Slovem, 
Slovem, které na sebe vzalo 
lidskou přirozenost, aby mohlo 
přebývat mezi námi, sdělovat 
nám pravý život, utvořit nás 
jedním jediným tělem se se-
bou a dát nám svého Ducha, 
v němž pak můžeme oslo-
vovat Boha jako Otce, Abba! 

Jak tedy můžeme žít způ-
sobem hodným Otcova pože-
hnání? Jak dosáhnout po-
žehnání, jež dává radost 
a plodnost všemu našemu 
myšlení?  

Tak, že budeme žít jako 
děti, v Synu, a tím budeme 
jako on živým Slovem. Bude-
me-li totiž žít slovo, budeme se 
proměňovat v slovo, v Krista. 

„Buď pochválen Bůh..., on nás 
zahrnul z nebe rozmanitými 
duchovními dary, protože jsme 
spojeni s Kristem.” 

Evangelium není nějakou knihou útěchy, ke které se utí-
káme v bolestných okamžicích, abychom v ní našli odpověď, 
ale je kodexem obsahujícím zákony života, každého okam-
žiku života. Tyto zákony však nestačí pouze číst a brát na 
vědomí, je třeba je také uvádět do praxe, tedy natolik se 

s nimi ztotožnit, abychom žili jako Kristus, abychom v každé 
chvíli byli druhým Kristem. 

Stejně tak nemůžeme slovo považovat pouze za jed-
noduché a láskyplné vyjádření čistě lidské moudrosti. 

Boží slovo je něco víc než pouhé poselství. Hovoří-li Bůh, 
sděluje sebe sama, daruje se. „Bůh nikdy nedaruje nic 
menšího než sám sebe", říká svatý Augustin z Hippo.

Protože Bůh je Láska, je každé jeho slovo láska. Přijetím 
slova a životem podle něj se stáváme láskou tak, jako Bůh je 
Láska. Prostřednictvím slova by se tedy měly proměnit 

všechny naše vztahy - vztah 
k Bohu a vztah k bližním, neboť 
slovo má v sobě dynamickou 
tvůrčí sílu.

Žijeme-li slovo, vzniká a utvá-
ří se křesťanské společenství 
lidí, kteří se navzájem milují 
a vytváří jeden jediný lid - lid 
Boží. 

Na tento lid, na nás všechny, 
sestupuje Boží požehnání do té 
míry, do jaké k sobě dokážeme 
být mezi sebou bratry a ses-
trami díky tomu, že máme 
jediného Otce, a překonat všech-
ny projevy našeho individu-
alismu, předsudky, všechna roz-
dělení...

Právě takový postoj bychom 
měli mít během tohoto měsíce, 
kdy se křesťané v mnohých čá-
stech světa scházejí, aby slavili 
týden modliteb za jednotu 
křesťanů, a vytvářeli tak tento 
jediný lid. 

Snažme se na začátku tře-
tího tisíciletí společně žít jako 
živá slova Boží s vědomím, že 
je to dar, který jsme si sami 
nezasloužili. 

Kromě toho, že tím oslavíme 
Boha, staneme se díky svému 
životu prosbou o další jeho dar - 
dar plného a viditelného spole-
čenství mezi církvemi.

Tříkrálová sbírka ob-
novuje starou lidovou 
tradici tříkrálových ko-
ledníků, předávajících 
radostnou zvěst o Bo-
hu, který se nám skrze 
Kristovo narození stal 
blízkým a miluje vše-
chny lidi. 

Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit 
do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i 
v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože 
nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět 
také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé 

vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko 
víc, než jsme schopni si představit. Zakusíme opravdovou 
radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci 
těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně 
děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv 
způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit 
charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, 
pokoje a radosti.

Miloslav kardinál Vlk, primas český
Jan Graubner, metropolita moravský

Děkujeme Vám

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V Uničově a okolí vyjdou letos tříkráloví koledníci 
do ulic 

7. a 8. ledna 2011. 
Zaklepou jistě s vírou a důvěrou i u vašich dveří… 

V měsíci lednu oslaví 85 let 

paní Marie Hradilová. 

Přejeme veškeré Boží 

požehnání, hojnost pokoje 

a radosti, pevné zdraví a sílu! 



Svatá voda, tak se jmenuje turisticky 
neznačené a tudíž málo známé mí-
stečko. Však nám to také trvalo a na-
chodili jsme se, než jsme ho vypátrali! 
Dopravit se do Náměště na Hané (22 
km) - to je celkem rutinní záležitost. 
Problémem není ani dát se v Náměšti 
doprava podle směrovky na Nové Dvory 
(další 3 km). Pak už je to ale trochu 
horší. Projedou se Nové Dvory a za nimi 
se nepokračuje na Cakov, ale zaparkuje 
se na polní cestě, která zde ze silničky 
odbočuje v zatáčce s kamenným křížem 
rovně do polí. Ujdete vprostřed polí asi 
0,5 km a pak se dáte k osamoceným 
stavením, která se objeví po Vaší pravé 
straně. Nad nimi spatříte v louce dřevě-
ný kříž. A od něho už vede krátká pě-
šinka do lesa, za chvilku jste tam. A kde 
vlastně? U malé sakrální stavbičky z po-
čátku minulého století se sochami 
Panny Marie a kopií Pražského Jezulát-
ka, které bdí nad pramenem vyvěrajícím 
pod odnímatelným dřevěným poklopem. 
Kol dokola jsou lavičky a na stromech 
naleznete rozvěšené obrázky, přede-
vším s biblickou a náboženskou tema-
tikou. Maloval je dnes již zesnulý lidový 
umělec František Stratil a věnoval je 
této „galerii“ pod širým nebem.

Po chvilce rozjímání můžete vyrazit 
nazpět do Náměště na Hané. Projedete 

náměstí a naproti pohostinství U sladov-
ny, hned před mostem, odbočíte dopra-
va do slepé ulice a pojedete, dokud 
Vám to nezakáže příslušná značka. 
Auto zde můžete odstavit například na 
prostranství před opuštěným lomem. 
A pak už vzhůru do Terezského údolí! 
Čeká Vás příjemná pěší odpočinková 
procházka krásnou přírodou podél říčky 
Šumice po naučné stezce z Náměště až 
do Laškova, celkem asi 5 km dlouhá. 
Cesta je bez výrazného stoupání, 
můžete ji dobře absolvovat pěšky 
s kočárkem i na kolech. Snad jen po 
vydatných deštích bych tento výlet příliš 
nedoporučoval. Jinak turistů a cyklistů 
zde potkáte bezpočet, mezi nimi třeba 
i výletníky bratry dominikány.

A co všechno můžete spatřit? Děti 
byly fascinovány vstupem do vypuštěné 
nádrže náměšťského koupaliště hned 
na začátku túry. To sice s přírodními 
krásami nesouvisí, ale ony ještě nikdy 
totiž nesvačily v bazénu a to ještě v té 
největší hloubce! Na vlastní naučné 
stezce si pak můžete rozšířit svoje 
vědomosti o přírodě, 
tomto kraji, jeho osídle-
ní a pověstech díky 
deseti informačním ta-
bulím a při troše štěstí 
spatříte veverku, žab-
ku, ještěrku, pijavici, za 
brodem na privátním 
pozemku můžete pozo-
rovat koníky a budete-li 
zde v září, tak na 
lukách Vás budou vítat 
jedovaté ocúny, což 
jsou ty krásné kytičky, 
které jsem do té doby 
znal jen ze slabikáře 
z první třídy, kdy jsme 

se coby děti učily poznávat písmenko 
„o“.  Můžete si také dopřát malé 
občerstvení u udržované studánky. Děti 
asi zaujme „tajuplný“ sklep, neboli vstup 
do podzemní místnosti podél cesty, 
kupodivu bez odpadků. Však jste také 
v oblasti, která byla vyhlášena Pří-
rodním parkem!

Ani se nenadějete a jste v Laškově. 
Pak už bude jen na Vás, jestli se vrátíte 
stejnou cestou nazpět anebo zda se 
obětuje jeden dobrovolník, který se vrátí 
pro vozidlo, objede údolí přes okolní 
vesničky, vyzvedne zbytek v Laškově 
a vyrazí na další hezká místa, například 
k poutní kapli sv. Antonína, která je hned
nad sousední vesnicí Krakovec…
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Šternberská madona

(ss)

Tip na nedělní výlet L. část

(jihá)

Pro charitní středisko Uničov pracuje Ing. Soňa Šlosarová 
již dva roky jako pastorační asistentka. Otec arcibiskup 
umožnil děkanátním charitám, aby měli k dispozici člověka, 
který se bude starost o pastoraci klientů i pracovníků charit.

Pro mě, jako Vaši novou ředitelku, nebylo lehké vybrat 
vhodného pracovníka na tuto pozici, protože farníky 
z Uničova jsem v té době téměř neznala. Bůh však mně 

Soňku do cesty postavil a já jsem opravdu šťastná za tuto 
volbu.

Příležitost k ocenění tak významné a pracovité osoby se 
naskytla v neděli 28. listopadu 2010 při příležitosti 
IX. Benefičního koncertu v Uničově.

Jistě Vás bude zajímat důvod pro ocenění - za pro-
pojování záslužné práce dobrovolníků s profesionální charitou 
ve středisku Uničov, za vybudování a realizaci charitního 
šatníku, za aktivní spolupráci s knězi šternberského děka-
nátu, za pečlivou přípravu Tříkrálové sbírky a jako 
poděkování za akci setkání dobrovolníků Arcidiecézní charity 
Olomouc v Kroměříži v září t.r. 

Paní Šlosarovou lze charakterizovat jako duchovního 
člověka s empatickým vnímáním potřeb našich klientů. Pro 
svoji přátelskou a klidnou povahu je stmelujícím prvkem na 
pracovišti charity a vzorem naplňování Kodexu charity České 
republiky.

Doufám, že jí Cena Charity 2010 potěšila i kytička, kterou 
jí předal náš patron Ing. Jan Březina.

Závěrem chci poděkovat všem dobrovolníkům z farnosti, 
kteří pomáhali s přípravou občerstvení pro hosty Benefičního 
koncertu. Opravdu si velmi vážím Vaší nezištné pomoci. 

Bc. Pavlína Vyvozilová

„Soňka byla nejlepší“

Tento svátek bychom mohli chápat 
jako svátek přijetí nebo uznání Krista. 
Bůh se zjevuje jako člověk, jako malé 
dítě. A právě tuto zprávu o příchodu Bo-
ží lásky na svět nám přináší do našich 
domovů „Tři králové“.

Svátek Tří Králů doprovázely různé 
lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité 
žehnání domů, při němž se na domě 
posvěcenou křídou píší písmena 

C+M+B, u nás v Čechách je to obvykle 
K+M+B. Nejsou to ale počáteční písme-
na jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar 
a Baltazar, jak se lidově traduje, ale 
jedná se o zkratku požehnání, které 
znamená Pán (řecky Kirios) či Kristus 
(Christos) obydlí (latinsky mansionem) 
ať žehná (benedicet) – tedy „Kristus 
žehnej tomuto domu“, latinsky „Christus 
mansionem benedicat.“ 

Tímto znamením se přihlašujeme 
k obnovenému království Božímu a vy-
mezujeme prostor, v němž uprostřed 

rozlámaného, zlého a hříchem opano-
vaného světa chtějí křesťané žít plně 
podle řádu a zákona Božího. Tato 
znamení vymezují tedy prostor pravdy 
a spravedlnosti.                             

6. ledna - Zjevení Páně 
(lidově svátek Tři Králové)

Byla jsem na doléčení kyčle v Pasece.
Celý ten dlouhý čas, počínaje přípravou na operaci, 

samotnou operací a pobytem v olomoucké nemocnici se mi 
nesnesitelně vlekl.

Potom přišla změna já jsem se ocitla v Pasece před 
P. Pavlem Hödlem. Na jednom z ještě nezasněžených 
balkónů, který ozařovalo podzimní slunce, mě zpovídal přede 
mší svatou. Moje touha a hoře bylo nelehké, nemohla jsem se 
zdržet slz. Ta touha patřila Bohu, hoře zaplňovala moje 
prázdnota. Nesmírnou úlevu jsem pocítila při rozhřešení, když 
mi kněz vložil svou dlaň na hlavu.

Chtěla bych poděkovat veškerému personálu rehabi-
litačního ústavu Paseka, že umožňuje pacientům i tento druh 
duchovní obnovy. Nedají se přehlédnout ani jiné léčebné 
metody OLÚ Paseka a díky za ně!

Jak je jistě známo z měsíčníku uničovské farnosti, sloužil 
P. Pavel Hödl v Pasece děkovnou mši za opravu kostela 
sv. Kunhuty spolu s otcem Janem.

Do mého duchovního života vstoupil nenadále jiný kněz. 
V té době prodléval v léčebně jako pacient a přijel z Alpských 
hor. Ničím se nelišil od ostatních pacientů a jen pohoda, která 
z něj vyzařovala, dala tušit, jak moc touží sloužit lidem 
a Bohu. Na svátek Panny Marie, každou sobotu a neděli 
P. Antonín Hráček přiváděl k dokonalosti tu hrstku lidí, která se 
na mši sešla.

Na jeho slova „Radostná Boží zvěst ať nás osvobodí od 
hříchů“ nikdy nezapomenu!

Nezapomenutelný zážitek

 Svatá voda a Terezské údolí

Dana Lukasová




