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SLOVO ŽIVOTA NA ČERVENEC
„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je 
sice ochotný, ale tělo je slabé.“
(Mt 26,41)

Toto jsou slova, kterými se Ježíš během svého smrtelného 
zápasu v Getsemanech obrátil k Petrovi, Jakubovi a Janovi, 
když viděl, že je 
přemáhá spánek. 
Vzal s sebou tyto 
tři apoštoly, 
svědky svého 
proměnění na 
hoře Tábor, aby 
mu byli v tak 
těžké chvíli nablí-
zku a modlitbou 
se spolu s ním 
připravili na to, co 
mělo přijít a být 
strašnou zkou-
škou i pro ně.

„Bděte a modlete 
se, abyste nepřišli 
do pokušení.
Duch je sice 
ochotný, ale tělo 
je slabé.“

Čteme-li tato 
slova ve světle 
okolností, za kterých byla pronesena, vidíme, že nejsou 
pouhým doporučením, které Ježíš dává svým učedníkům. Je 
třeba je chápat i jako výraz jeho duševního stavu. Ukazují, 
jakým způsobem se Ježíš na zkoušku připravuje. Tváří v tvář 
blížícímu se utrpení se modlí ze všech sil svého ducha, bojuje 
proti strachu a hrůze ze smrti, vrhá se do náruče Otcovy 
lásky, aby byl jeho vůli věrný až do konce, a pomáhá svým 
apoštolům dělat totéž.

Ježíš zde vystupuje jako vzor člověka, který má projít 
zkouškou, a zároveň jako náš bratr, který je s námi v těžké 
chvíli.

„Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je 
sice ochotný, ale tělo je slabé.“

Z Ježíšových úst je často slyšet vybízení k bdělosti. Bdít 
pro něj znamená nenechat se nikdy přemoci duchovní 
ospalostí, udržovat se v neustálé připravenosti jít vstříc Boží 
vůli, umět v každodenním životě rozeznávat její znamení 

a především chápat těžkosti a utrpení ve světle Boží lásky.
Bdělost je nerozlučně spojena s modlitbou, která je 

k překonání zkoušky zcela nezbytná. Křehkost vlastní člověku 
(„slabost těla“) je možné překonat jedině silou, která je darem 
Ducha.

„Bděte a modlete 
se, abyste nepřišli 
do pokušení. 
Duch je sice 
ochotný, ale tělo 
je slabé.“

Jak tedy žít 
slovo života tohoto 
měsíce? 

I my musíme 
v životě počítat 
s malými i velkými 
každodenními 
zkouškami. Není 
možné, aby se 
křesťan s nějaký-
mi zkouškami dří-
ve či později ne-
setkal. První 
podmínkou k pře-
konání jakékoliv 
zkoušky je, jak 
nás Ježíš upo-

zorňuje, právě bdělost. Jde o to, abychom dokázali rozpoznat, 
že jde o zkoušku, a uvědomili si, že zkoušku Bůh nedopouští 
proto, abychom malomyslněli, ale abychom duchovně 
dozrávali tím‚ že ji překonáme.

A přitom je třeba se modlit. Modlitba je nutná, protože 
v takových chvílích jsme nejvíce vystaveni dvěma pokušením. 
Na jedné straně se můžeme opovážlivě domnívat, že ´to 
zvládneme sami´. Na druhé straně se naopak můžeme 
obávat, že to nezvládneme, jako by zkouška byla nad naše 
síly. Ježíš nás však ujišťuje, že nebeský Otec nedopustí, aby 
nám chyběla síla Ducha Svatého, jestliže bdíme a prosíme ho 
o ni s vírou.

 

Chiara Lubichová

Ve školním roce, který právě skončil, 
navštěvovalo výuku náboženství na faře 
celkem 46 dětí 1.- 9. tříd základních škol. 
Já jsem vyučovala 11 dětí z 1. a 2. tříd. Za 
možnost seznamovat děti s vírou, nábo-
ženstvím a biblickými příběhy, jsem vdě-
čná. Je pro mě obohacením vidět, jak se 
dětská srdce samozřejmě otevírají Boží 
lásce a vnímání skutečností, které nás pře-
sahují. Společně jsme prožili hezké chvíle 
při modlitbě, povídání, čtení, návštěvě 
kostela, zpěvu a hrách. Setkávání jsme 
uzavřeli v poslední hodině zmrzlinou, jak 
můžete vidět na fotografii. Děkuji rodičům 
za podporu a důvěru, dětem přeji krásné 
prázdniny plné Božího požehnání a radosti 
z jeho lásky.

Děkujeme všem vyučujícím náboženství 
za jejich službu. Vděční farníci.

Skončila výuka 
náboženství ve školním 

roce 2010/11

J. Šumpíková

V měsíci červenci a srpnu oslaví 85 let paní 
Drahoslava Hanáková a  paní Alžběta Kleinerová, 
92. narozeniny pak oslaví paní Marie Zaorálková. 

Boží požehnání, pomoc a přímluvu Matky Boží, 
pevné zdraví, radost a pokoj v srdci! 
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Po celoroční přípravě na uničovské 
faře, která zahrnovala předávání zákla-
dních pravd víry, společné sdílení a pře-
devším rozvíjení vztahu biřmovanců 
k Bohu, a která vyvrcholila novénou 
k Duchu svatému a několikahodinovou 
intenzivní modlitbou v předvečer význa-
mného dne, přišel – 19. červen 2011. 
V tuto neděli se 30 biřmovanců spo-
lečně se svými kmotry usadilo v jim 
vyhrazených prvních řadách uničov-
ského kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie. Součástí mše svaté bylo totiž 
udělení svátosti biřmování arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem. 

Po obnově křestního slibu a vzklá-
dání rukou nad biřmovanci společně 
s modlitbou, která vyjadřuje svolávání 
daru Ducha svatého, biřmovanci na-

stoupili do uličky mezi lavicemi. Pak už 
následoval samotný úkon pomazání 
křižmem a slova z úst otce arcibiskupa: 
„Přijmi pečeť daru Ducha svatého“. 
Tímto každý biřmovanec obdržel nezru-
šitelné znamení, pečeť Páně, spolu s da-
rem Ducha svatého. 

Úkonem udělení svátosti biřmování 
dochází k naplnění křesťanského života, 
svátost biřmování připodobňuje doko-
naleji křesťany Ježíši Kristu, aby mohli 
vydávat svědectví Kristu, růst ve své 
lásce ke Kristu a ve víře vytvářet Jeho 
tajemné tělo – církev. 

Přijetím svátosti biřmo-
vání nám Duch svatý nabízí 
své dary. Tyto dary ovšem 
nejsou osobním vlastnictvím 
jednotlivých křesťanů, jsou to 
dary, které máme využívat 
ve prospěch ostatních, ve 
prospěch společenství, ve 
kterém žijeme. Tímto jsme 
zváni a uschopňováni k to-
mu, abychom nejen Boží 
lásku přijímali, ale abychom 
na ni také odpověděli a tím 
vstoupili do skutečně důvěr-
ného vztahu s Pánem. 

Dejme tedy prostor Du-
chu svatému ve svém srdci 
a ve svém životě a nechme 
ho jednat...

V neděli 3.7. 2011 v 10 hodin se v Muzeu baroka 
v Uničově otevírá výstava dvou restaurovaných soch:  sv. Ja-
na Křtitele a sv. Šebestiána.

Obě sochy pocházejí z minoritského kláštera, z kostela 
Povýšení sv. Kříže. Těchto soch různých svatých od 
neznámého autora máme v muzeu celkem 8. Z toho dvě 
sochy, sv. Jana Křtitele a sv. Šebestiána, byly zrestaurovány 

studentkami Vyšší odborné školy restaurátorské z Brna, které 
tím splnily svou absolventskou práci. Jak se jim úkol zdařil, to 
posoudíte na výstavě, a navíc vám obě absolventky na 
zahájení výstavy podrobně vysvětlí, jak práce na restaurování 
soch probíhala, s jakými problémy se potýkaly. Stejné 
zrestaurování by si zasloužily i zbývající sochy, ale k tomu 
jsou potřeba peníze.

1. července se dožívá 80 let pan 
farář P. Mgr. Max Jarosch.

V naší farnosti působil 28 let.
Do Uničova se přistěhoval v roce 

1974 a na podzim roku 2002 kvůli zdra-
votním potížím odchází na odpočinek 
do rodných Kravař.

Za dobu své působnosti vykonal ve-
liké dílo na opravě zdejšího kostela i na 
opravách kostelů a kapliček ve své far-
nosti. Jako vystudovaný stavitel uplatnil 
své znalosti na zdejším zchátralém ko-
stele.

Říkával, že Pán Bůh vedl jeho kroky 
právě sem, kde potřeboval. I fara potře-
bovala nutnou opravu. Vlhké zdi, plíseň, 
což ke zdraví nepřidá, zvláště, když pan 
farář měl potíže s dechem.

Co to bylo náročné práce a starostí 
se sháněním různých povolení, řeme-
slníků a peněz – těch bylo potřeba 
nejvíce. Ať už to byla střecha, fasáda 
kostela i fary, dlažba, opravy a výměna 
dlážek v lavicích, děravá okna, kterými 
táhla zima a vše ostatní, o čem nejvíce 
věděl on sám. Měl před sebou náročný 
úkol, ale nevzdal se. S Boží pomocí 
a několika obětavými lidmi se dal do 
práce. Neúnavně sháněl vše potřebné, 
i když se vždy nesetkal s pochopením 
a vstřícností. Nevzdával se, a jak sám 
říká: „Dveřmi mne vyhodili a oknem 
jsem se vrátil, dokud jsem nedostal 
potřebná povolení.“

Farníci nevěřícně přihlíželi jeho plá-

nům a pokládali je za neskutečný sen.
Často byl vyčerpaný, unavený, když 

po mši svaté odpočíval v sakristii.
Zdravotní sestra paní Urbánková 

a nejbližší sousedka paní Kozáková 
byly nablízku, když potřeboval pomoc. 
I další ochotní lidé přispívali svou po-

mocí a modlitbami.
Panna Maria, patronka našeho chrá-

mu, pomáhala svými přímluvami u trůnu 
Božího.

Práce zdárně pokračovaly a hlavně 
se obešly bez úrazu. S údivem jsme 
hleděli na pokrývače, jak v té výšce 
pracovali. I ostatní muži s elánem otlou-

kali omítky na lešení. Po namáhavé prá-
ci zazářil kostel v plné kráse do celého 
okolí.

Pan farář Max byl šťastný a my far-
níci s ním. Veliké dílo se s Boží pomocí 
podařilo dokončit. P. Max však ruce do 
klína nesložil a nechal zhotovit bron-
zovou sochu sv. Jana Sarkandera, která 
zdobí parčík u kostela. Krátce po její 
instalaci a posvěcení, vichřice sochu 
strhla a poškodila ji. Pan farář Max se 
už tehdy stěhoval do Kravař, ale dříve 
ještě nechal sochu opravit.

Připomíná nám sv. Jana Sarkandera 
a jeho působení v naší farnosti.

Pane faráři, veliké Pán 
Bůh zaplať za všecko, co jste 
vykonal!

Děkujeme za Vaše duchovní ve-
dení, za náš krásný kostel, který 
je takový Vaší zásluhou a stal se 
ozdobou města.

I když tu s námi již nejste, jsou 
zde Vaše stopy a stále Vás při-
pomíná podobizna ve vitráži okna, 
kde jste s kardinálem Joachimem 
Meisnerem, který je Vaším příte-
lem a pomocníkem.

Významný den

Výstava v Muzeu baroka

Emilie Zatloukalová

Osmdesátiny P. Maxe Jarosche

Anna Svobodová

Děkuji Římskokatolické farnosti v Uničově, panu děkanovi 
za poskytnutí finanční částky, která uhradila náklady za 
materiál potřebný k opravě soch.

Děkuji oběma studentkám – Monice Chocholaté, která 
restaurovala sochu sv. Šebestiána, a Lucii Bojdové, která 
pracovala na soše sv. Jana Křtitele.

Děkuji za cenné odborné rady panu Jiřímu Látalovi, za 
odvezení a přivezení zrestaurovaných soch.

Socha sv. Šebestiána  je vyřezána ze čtyř kusů dřeva. 
Stojí na obou nohou, ruce jsou připoutány ke kmeni stromu. 
Pravá ruka a hlava směřují k nebi. Socha působí velmi 
přirozeně a jednoduše.

Sv. Šebestián pocházel z Milána. Žil ve 3. století. Byl 
vojákem v císařské armádě, tajný křesťan. Za pronásledování 
křesťanů na příkaz císaře Diokleciána byl přivázán ke kůlu 
a rozstřílen šípy. Toto mučení přežil, ale po uzdravení jej císař 
nechal ubičovat. Byl pohřben do katakomb za hradbami 
města.

Roku 680 v Římě propukl mor, ale poté, co byly městem 
neseny světcovy ostatky, mor ustal. Jeho rány po šípech byly 
považovány za obraz morových ran.

Socha sv. Jana Křtitele  je dřevěná, levá noha je mírně 
pokrčená, pravá ruka směřuje dolů k levé noze. Dlaň levé 
ruky je sevřená, zřejmě v ní držel kříž. Přes tělo má 
přehozené roucho z velbloudí kůže a zřejmě bylo roucho 

původně zlace-
né. Předpokládá 
se tak proto, že 
socha umístěná 
na stejném oltá-
ři, sv. Šebestián, 
zlacené prvky 
má.

Sv. Jan Křti-
tel byl synem 
Zachariáše a Al-
žběty. Pokřtil Je-
žíše Krista a o-
značil ho „za Be-
ránka Božího, 
který snímá hříchy světa“. Sv. Jan Křtitel vytkl Herodovi 
Antipovi, že si vzal Herodiadu, ženu svého nevlastního bratra. 
Herodes Jana uvrhl do vězení. Ve vězení byl sťat na žádost 
Salome, dcery Herodiadiny.

Je dobře, že byla restaurována právě socha sv. Jana 
Křtitele v tomto roce, který slavíme jako „Rok sv. křtu“.

Výstavu obou soch si můžete prohlédnout v muzeu ba-
roka až do konce měsíce července.

Všichni jste srdečně zváni.

(ss)




