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SLOVO ŽIVOTA NA ČERVEN
„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se 
a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“
(Řím 12,2)

Máme před sebou druhou část listu sv. Pavla Římanům, 
v němž nám apoštol popisuje jednání křesťana jako výraz 
nového života, pravé lásky, pravé radosti a pravé svobody, 
které nám Kristus daroval. Křesťanský život znamená nový 
způsob, jak ve světle a v síle Ducha Svatého čelit různým 
úkolům a problémům, před nimiž se můžeme ocitnout.

V tomto verši, úzce spjatém s předešlým, apoštol vy-
jadřuje cíl a základní postoj, který by měl být charakteristický 
pro každé naše chování: učinit svůj život Boží chválou, neu-
stálým skutkem lásky při trvalém hledání jeho vůle a toho, co 
je bohulibé.

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnov-
te svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co 
je dobré, bohulibé a dokonalé.“

Je zřejmé, že pro to, abychom mohli plnit Boží vůli, je 
nutné ji především poznat. Jak nám apoštol naznačuje, není 
to jednoduché. Boží vůli není možné dobře poznat bez 
zvláštního světla, které by nám v různých situacích pomohlo 
rozlišit, co od nás Bůh chce, a vyhnout se iluzím a omylům, 
do nichž bychom mohli snadno upadnout.

Jedná se o dar Ducha Svatého zvaný „dar rozlišování“, 
který je nezbytný pro utváření naší autentické křesťanské 
mentality.

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnov-
te svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co 

je dobré, bohulibé a dokonalé.“

Jak ale máme získávat a rozvíjet v sobě tento tak důležitý 
dar? Bezpochyby je třeba, abychom dobře znali křesťanskou 
nauku. To ovšem nestačí. Jak nám připomíná apoštol, je to 
především otázka života, otázka naší velkodušnosti a snahy 
žít podle Ježíšových slov bez obav, nejistot a polovičatosti. Je 
to otázka ochotné pohotovosti a připravenosti konat Boží vůli. 
Právě to je způsob, jak získat světlo Ducha Svatého a utvářet 
novou mentalitu, jaká se od nás vyžaduje.

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se
a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“

Jak tedy budeme žít Slovo života tohoto měsíce? Budeme 
se snažit, abychom si i my zasloužili světlo potřebné pro 
dobré plnění Boží vůle.

Dejme si proto předsevzetí, že budeme stále lépe pozná-
vat jeho vůli, jak ji vyjadřuje jeho slovo, nauka církve, po-
vinnosti našeho stavu atd.

Především se však budeme sna-žit, abychom se zaměřili 
na život, protože - jak jsme právě viděli - ze života a z lásky 
pramení pravé světlo. Ježíš se zjeví tomu, kdo ho miluje 
a uskutečňuje jeho přikázání.

Tak dokážeme plnit Boží vůli - nejkrásnější dar, který mu 
můžeme nabídnout. Bude to dar bohulibý nejen díky lásce, 
kterou vyjádří, ale i díky světlu a plodům křesťanské obnovy, 
které okolo nás vyvolá.

 
V měsíci květnu 

oslavila 95 let paní 
Aloisie Gratzerová
 a v měsící červnu 
oslaví 88 let paní 
Marie Satorová. 

Boží požehnání, pomoc 
a přímluvu Matky Boží, 
pevné zdraví, radost 

a pokoj v srdci! 

Srdečně blahopřejeme!

Chiara Lubichová

Milý otče Josefe!
Děkujeme Vám za Vaši starost o naše duše, za Vaše slova, lásku a pozornost. 

Děkujeme Bohu, že Vás ustanovil naším pastýřem, že nám skrze Vás mocně žehná, a že 
jste se obětoval svůj život Bohu a nám, svým farníkům.

Přejeme ze srdce ať Vaše láska k Bohu zůstává stále tak nádherně čistá a upřímná 
a mnoho síly a darů Ducha svatého pro náročnou službu. S vděčností Vaši farníci  

Blahopřání
Dne 27. června 2011 oslaví náš otec Josef 30 let od svého kněžského svěcení.
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Cílem dnešního výletu je voda, a to 
hned třikrát.

Fuňkova studánka je na řadě jako 
první. Je turisticky neznačená a tudíž 
celkem neznámá. Trasa: Uničov, Litovel, 
Haňovice, Cholina, Bílsko. A teď pozor, 
mezi Bílskem a Vilémovem (částí Prá-
tná) se těsně před jedinou přítomnou 
zatáčkou zahne doprava a jede se po 
polní cestě, kam až to jde. A tak bychom 
se měli zarazit u oploceného sadu, před 
námi les. Vyrazme směrem k lesu. Po 
pravé straně sad, po levé už začíná 
lesík a v něm šumí říčka Blata. Té se 
držme. Selský rozum říká, že nás 
dovede až ke studánce. Pozor, ticho: 
stádo srnek zleva, teď zase zprava. V le-
se postupujme cestou nad pravým 
břehem Blaty. A když se nám bude zdát, 
že by snad cesta chtěla vést jinudy, 
pokusme se přes vodu přejít, neboť se 
neznámo odkud vynořila cesta po jejím 

levém břehu. Pokud nechceme přeska-
kovat po kamenech, můžeme při troše 
štěstí najít spadený, přesto však použi-
telný most. A teď už stále jen cestou 
vzhůru, říčka je nyní po pravici. Až před 
sebou spatříme několik stromů s obrá-
ceným písmenem „T“ nastříkaným kři-
klavě oranžovou barvou, jsme téměř 
u cíle. V těchto místech se šípovitě 
sbíhá s naší cestou ještě nějaká další. 
Tou se vraťme pár kroků nazpět a už 
uvidíme můstky přes Blatu vedoucí 
k „naší“ studánce, která je jedním 
z jejich přítoků. Ušli jsme od auta asi 
něco přes kilometr a nikde ani živáčka. 
Turisticky netknutá příroda - alespoň 
tedy nyní, koncem ledna. Dejme si 
zasloužený hrnek vody. Je pitná? 
Nevíme. Je mokrá, studená a dobrá. Nic 
nám z ní nebylo.

Pokračujme autem na Vilémov, Bo-
huslavice a Rakůvku. Při výjezdu 
z lesnatého kopce mezi Rakůvkou 
a Ochozem napněme zrak. Po levé 
straně je odbočka s modrou turistickou 
značkou udávající vzdálenost kyselky 
0,5 km. Zdejší kyselka byla známa už 
před rokem 1900 a byly zde zazna-
menány pokusy nejen o plnění kyselky 
do lahví, ale i o vybudování lázní. Dnes 
tu narazíte už jen na torza objektů 
patřících k již 20 let neprovozovanému 
pionýrskému táboru. A také na zre-
konstruovanou pumpu opodál. Ale voda 
z této pumpy, poněkud železitá, bez 
bublinek a nevalné chuti, zřejmě ještě 
není tou „pravou ochozskou kyselkou“. 
Za ní musíte dalších asi 300 metrů 
pěšinou podél říčky Pilávky, kterou 
překonáte po dřevěném můstku. Zde 
stojí druhá opravená pumpa a za ní 
pěkný altánek, kde si můžete otisknout 
turistické razítko a zkontrolovat kvalitu 
kyselky. Bude skutečně lepší, než ta 
voda z předchozí pumpy? To jsme 
bohužel nezjistili, jelikož asi vzhledem 

k zimnímu období byl zdroj technicky 
mimo provoz. Okolní příroda je zde ale 
krásná, prozkoumáme to tu někdy v létě.

Nakonec se ještě cestou zpátky 
zastavme v Litovli. Směrem na Nové 
Zámky, za litovelským cukrovarem, 
spatříme napravo od silnice nejdříve 
pole a pak jakýsi objekt v lese, k němuž 
vede cesta z betonových bloků. Je to 
areál Vodohospodářské společnosti. 

Uvnitř se nachází pramen „Svaté vody“, 
neboli prameniště potoka Čerlinka, 
zvané též Studánka, jinak v minulosti 
poutní místo. My jsme se mohli dívat 
pouze přes plot, přičemž jsme se od 
jiných výletníků dozvěděli, že areál bude 
veřejnosti zase přístupný až od 1. du-
bna, a to v pracovní dny od 7.00 do 
15.00 hod. a že dnes bychom tam 
stejně nic neviděli, protože sloupek se 
soškou Panny Marie právě prochází 
renovací.

Fuňkova studánka, Ochozská kyselka a Svatá voda

Noc kostelů v Uničově
První Noc ko-

stelů proběhla v ro-
ce 2005 ve Vídni, 
během čtyř let se 
rozšířila po celém 
Rakousku, v roce 
2009 se do této 
akce poprvé zapoji-
la Česká republika 
a v letošním roce 
se široké veřejno-
sti otevřel 27. kvě-
tna 2011 večer 
také náš uničov-
ský kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie.

Každá nová 
věc je spojena s očekáváním, co do-
brého lidem přinese. Při přípravách Noci 
kostelů jsme si nebyli jisti, jak veřejnost 
tuto nabídku ze strany nás věřících 
přijme. Byl připraven rozmanitý pro-
gram, který si kladl za cíl, nabídnout 
každému navštěvníkovi to, co v kostele 
hledá.

Někdo v něm hledá Boha, druhý se 
chce pokochat krásou architektury ko-
stela, jiný navštíví kostel a jindy nepří-
stupná místa v něm jen ze zvědavosti, 
ale je jistě také dost těch, kteří hledají 
ten pravý smysl života, kteří jsou na 

cestě... Brány kostelů byly tento večer 
otevřeny všem.

Noc kostelů v Uničově byla zahájena 
slavnostním zvoněním a koncertem 
varhan a trubky, který naplnil celý kostel. 
Následovala odborná přednáška o uni-
čovském kostele a pak už začaly sou-
běžně vedle sebe probíhat nabídky 
spojené s budovou kostela, s liturgií, 
s hudbou v kostele, s Biblí, s křtem 
svatým. Nezapomnělo se ani na děti, ty 
se výtvarně projevovaly především 
v návrzích na vitráže oken. Z těchto 
jejich prací je v kostele malá výstavka. 
Byla zpřístupněna Psí věž, před kterou 
stály už od 18. hodiny zástupy zájemců 
o výstup na ni. Velkým lákadlem byly 
prostory kůru s ukázkami hry na var-
hany. Zvídavost a zvědavost táhla 
návštěvníky do prostor sakristie. V kapli 
svatého Josefa se mnozí dozvěděli 
datum svého křtu a mohli si odnést citát 
z Bible, který se mnohých, jak bylo vidět 
z jejich reakcí, dotkl. S nečekaným 
zájmem se setkalo měření výšky klenby 
kostela pomocí balónků naplněných he-
liem. Měřením se bavili jak dospělí, tak 
děti. 

Na závěr programu byl připraven 
opět koncert a tečkou za letošní Nocí ko-
stelů byla společná modlitba v pote-

mnělém kostele za svitu svící. 
Přestože nám počasí vůbec nepřálo, 

vydatný déšť provázel tuto akci po celou 
dobu jejího trvání, na návštěvnosti to 
vůbec nebylo poznat. Naopak, nečekali 
jsme, že se počet vstupů do kostela 
zastaví až na čísle 445.  

Noc kostelů skončila, a my teď zpě-
tně přemýšlíme, kolik lidí asi návštěva 
kostela oslovila snad trochu hlouběji než 

jen jako návštěva architektonicky vzá-
cné památky. Z reakcí mnohých se dalo 
usuzovat, že se toto setkání dotklo 
i jejich nitra. Pokud ano, pak Bohu díky 
za to.

S dětmi v Misijním Klubku pracu-
jeme již 5. rokem.  Protože je určeno pro 
děti do 15-ti let, některé odrostly, jiné 
přišly. I v tomto školním roce se zapojila 
3 nová děvčata, takže se scházíme 
v počtu 12-15 dětí, ale záleží samo-
zřejmě i na nemocnosti či jiných 
mimořádných aktivitách.

Jsou roky, kdy máme pevně 
stanovenou náplň našich setká-
vání z ředitelství PMD – bývá to 
v souvislosti s přípravou na 
konkrétní událost – např. Misijní 
kongresy, Misijní poutě. Letos 
tomu tak nebylo, proto jsme se 
věnovali aktuálnímu tématu mě-
síce. V září a říjnu jsme připra-
vovali oslavu Misijní neděle, ko-
nec listopadu byl laděn adventně, 
před Vánocemi  jsme si uspořá-
dali Vánoční nadílku – děti si 
navzájem vyrobily nebo koupily 
dárečky. V lednu jsme vzpomněli 
Pannu Marii Královnu a poutní 
místo v Guadalupe (Amerika) a v únoru 
Pannu Marii Lurdskou v souvislosti 
s poutní místem v Lurdech (Evropa) 
a Mezinárodním dnem nemocných. 
V březnu jsme pak „putovali“ Svatou 
zemí (Asie) a modlili se Křížovou cestu. 

A v dubnu jsme prožili krásný víkend 
v Krkonoších – na Erlebachově boudě 
ve Špindlerově Mlýně. Jednalo se o Hor-
ské Klubání, které díky sponzorskému 
daru pořádá ředitelství PMD pro děti 
z Klubek v naší republice jako odměnu 

za jejich práci pro misie.
Mohli jsme jet v omezeném počtu, 

proto jely naše „klubkové“ nejstarší děti. 
Velice se těšily, že si ještě užijí sněhu, 
ale ten už ležel jen ve stinných místech 
mezi stromy. To však dětem nezkazilo 

radost se setkání s dětmi z různých 
koutů vlasti. Společně se zúčastnily se-
znamování, modliteb, mše sv., činnosti 
v pracovních skupinkách (mohly si vy-
brat podle zájmu ze 7 stanovišť), také 
prý již tradičního sbírání odpadků v okolí 

horské chaty. Čas určený k odpo-
činku jsme mohli strávit dle libosti 
v chatě, na výletě, s novými 
kamarády – každý si našel to, co 
mu nejvíce pasovalo. Velkým da-
rem byla i celodenní strava, která 
byla výtečná a možná si ji mamin-
ky jako já vychutnávaly o to víc, 
že ji nemusely připravovat. Prostě 
to byl víkend, na který se hned 
tak nezapomene.

Protože jsme byli inspirováni 
novými nápady, pustili jsme se na 
nadcházejícím setkání do vyrá-
bění jarních a velikonočních přá-
ní, malování Velikonočních po-
hlednic – část těchto výrobků je 
určeno pro nemocné a osamělé 

lidi z naší farnosti, kterým snad udělají 
radost.
V květnu jsme využili mimořádné 
nabídky Haškovy školy, která připravila 
pro „svoje“ děti historicky zaměřené 
odpoledne. Úkolem bylo projít jednotlivá 

Co se událo v letošním školním roce v Misijním klubku dětí?

stanoviště a plnit na nich úkoly, což 
děti s nadšením zvládaly. Jen nás 
mrzelo, že jsme nestihli projít 
stanoviště všechna, ale i tak to 
bylo zpestření našich schůzek.

A máme před sebou červnové 
Klubko. Nejlákavějším bodem pro-
gramu této poslední schůzky bývá 
tombola. Děti celý školní rok sbírají 
žetony za účast, za které si pak 
mohou vybrat odměnu. Mimo že-
tony ještě děti šetří peníze pro 
misie za to, když si např. odepřou 
sladkost nebo jinou věc z lásky 
k potřebným dětem a za každých 

5 Kč dostanou misijní známku, 
kterou si lepí do srdíček na nástěn-
ce. 

Na každé Klubko se těším – děti 
dokáží přímo nakazit nadšením, 
když dělají užitečnou věc pro druhé. 
Jindy se radují z toho, že jsou 
prostě spolu, můžou si povykládat 
nebo něco zahrát. Vnímám, že 
i k tomu děti potřebují prostor 
a možná právě v těchto chvílích 
vznikají pouta přátelství, která děti 
tolik potřebují – přátelství s dětmi, 
které mají stejně otevřená srdce 
k pomoci potřebným.

(ss)

(luhá)

Tip na nedělní výlet LII. část

(jihá)




