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POKOJ VÁM!
MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

1 . Smyslem života je sám Kristus: máme stále hlouběji vrůstat do jeho života, a až
nadejde náš čas, odejít k Otci a v Synu vstoupit do života věčného.

2. Svým utrpením se smíme podílet na utrpení Kristově: vždyť on je podstoupil
z lásky za spásu světa. Od okamžiku, kdy byl přibit na kříž s probodeným tělem
i duší, neexistuje žádná bolest beze smyslu.

3. Chceme-l i najít Boha, musíme jít cestou, kterou nám vyznačil on sám.

4. Nevíme-l i už, kam směřujeme, vnitřní člověk v nás zestárne a unaví se. Máme-l i
však cíl pořád před očima, naše srdce si uchová mládí a svěžest.

5. Spasitel přichází na svět, aby zhoji l naše rány a aby nás vysvobodil z hříchu. Nikdy
ho nepoznáme, neodhalíme-l i mu své viny.

6. Ježíš je Beránek Boží, jenž na sebe vzal naše hříchy, a právě tím, že je vzal, je
z nás sňal. Dovolíme-l i mu, aby vzal naše viny, nemusíme se s nimi více vláčet.

7. Pán si přeje, aby se celý náš život změnil v lásku. Znamená to vyjít ze sebe, což
dokážeme pouze za předpokladu, že věříme v Boha a důvěřujeme mu.

8. Pán je nekonečně větší než my – převyšuje všecko, co dokážeme pochopit -
avšak nehledejme ho mimo sebe, někde na nebesích. Nalezneme ho v hloubi své
duše.

9. Naučíme-l i se poznávat Boha, naučíme se poznávat i sebe, a najdeme-l i jeho,
najdeme sebe.

1 0. Lidská opatrnost činí život nudným a jednotvárným. Evangeli jní moudrost se
svými radikálními požadavky mu dodá zajímavosti a krásy.

1 1 . Věřit znamená upustit od sebejistoty a v dobrém i zlém se svěřit Bohu do rukou.
Ten bude naší jedinou zárukou.

WILFRID STINISSEN

I DNES JE DEN BOŽÍ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2004
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1 2. Boží povolání se neomezuje na pár velkých událostí našeho života. Každým
okamžikem zaznívá jeho hlas: opusť to, co bylo, důvěřuj mi a vstup do nového
života, který jsem pro tebe připravil .

1 3. Do všeho, co děláš, jdi celým srdcem. Pracujme pro věčnost a nespokojme se
s tím, co pomíjí.

1 4. Každý člověk dostává individuální milost a svou cestu, kterou mu určil Bůh.

1 5. Jestl iže nás Bůh povolává, abychom všecko opusti l i a následovali ho, nebudeme
šťastni, dokud to neuděláme.

1 6. Věřit znamená riskovat – skočit do nekonečného prostoru lásky. Poroste-l i naše
odvaha při jímat riziko, stane se nám Boží láska pevnou skálou.

1 7. Bůh vybavil člověka schopnostmi pro úkol, k němuž ho povolal .

1 8. Uspěchaný člověk nikdy neposkytne svým činům čas dozrát. Tím, kým máme
být, se můžeme stát pouze za předpokladu, že zachováme tempo, které nám určil
Bůh.

1 9. Existuje svatost přítomného okamžiku, dostupná právě teď. Ta předpokládá, že
odevzdáme Bohu právě teď to, co máme. Možná je to málo, téměř nic, jenže ono
„téměř nic“ ho nesmírně potěší.

20. Toužíme-l i žít v lásce, nemůžeme začít milovat celé l idstvo. Začněme svým
bližním. Láska začíná jedním konkrétním „ty“.

21 . Pšeničné zrno nepadá do země a neumírá pro své osobní štěstí – umírá proto,
aby vydalo úrodu a stalo se potravou pro druhé.

22. Svobodný je jen ten, kdo si uvědomuje, že nežije sám pro sebe; jen ten je
schopen milovat a být milován.

23. Modlitba je cestou od hříchu a vzpoury. Díky ní se dokážeme stále dokonalej i
odevzdávat Pánu.

24. Člověk je Božím spolupracovníkem. V tom spočívá jeho důstojnost a zároveň
jeho nesmírná odpovědnost.

25. Bez utrpení a bolesti bychom se nikdy nenaučil i chápat, kdo je Bůh.

26. Eucharistie je nejlepší školou, jak se naučit být k dispozici pro druhé.

27. Kdybychom častěj i hleděl i na kříž, upusti l i bychom od jakéhokoli pomyšlení na to,
abychom Boha obviňovali , že se o nás nestará. Nikdy bychom nemohli tvrdit, že nás
opusti l .

28. Začínáme-l i třídit události a děl it je na ty, za něž můžeme poděkovat, a na ty
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Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Uničov

Myšlenky byly sestaveny na AG Kroměříž ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii

druhé, které odmítáme, bereme život do vlastních rukou. Nedovolujeme Bohu, aby
se o všecko postaral.

29. Mezi nejtěžší práce na tomto světě patří umění naslouchat. Kdo se tomuto umění
naučil , našel nevyčerpatelný zdroj štěstí.

30. Modlitba a život patří k sobě. Neodpovídá-l i náš život modlitbě, pak se
nemodlíme správně a nelze očekávat, že se dočkáme odezvy.

Schůze Pastorační rady ŘKF Uničov se uskutečnila v pátek 11 .1 0.201 3.

Prvním bodem setkání byla Misi jní neděle, která j iž v naší farnosti proběhla.
Rovněž mše svatá se svátostí pomazání nemocných, kterou celebroval P. Vojtěch
Šíma, je j iž za námi. Farníkům byla při této příležitosti dána možnost svátosti smíření
u cizích zpovědníků. Se změnou letního času na zimní došlo také ke změně začátku
večerních bohoslužeb v pondělí a v pátek.

V diskusi zazněla skutečnost, že první pátky v měsíci budou zasvěceny
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, ostatní ke Krvi Kristově.

Byly stanoveny časy dušičkových pobožností - 2.1 1 .201 3 – Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé. V Uničově v neděli v 1 5.00 hod. , v Želechovicích přede
mší svatou v sobotu ( v 1 4.30 hod.), v Renotech – v sobotu v 1 8.30 hod. a v Medlově
v sobotu v 8.00 hod.

23. l istopad 201 3 je dnem Diecézní pouti v Olomouci, která začíná mší svatou,
po které bude další program na různých místech (Arcidiecézní muzeum,
Arcibiskupský palác, Sarkandrova kaple,G.). Bylo konstatováno, že naše farnost
se zúčastní pouze mše svaté a to z důvodu, aby náročný program neodradil starší
farníky od této pouti.

24. l istopadu 201 3 na Slavnost Ježíše Krále a současně v den ukončení Roku
víry zazní při mši svaté speciální přímluvy a speciální vyznání víry. Každý by si
na tuto slavnostní mši svatou měl přinést kříž, který bude na konci mše svaté
požehnán.
30.1 1 .201 3 se v koncertní síni v Uničově uskuteční Benefiční koncert na podporu

charitních projektů.

Dalšími body schůze byla diskuse nad podněty na prožívání adventu – lístečky
s úkoly pro děti i dospělé a jiné aktivity.

Jako každým rokem proběhne na faře v Uničově pletení adventních věnců, které
budou při mši svaté požehnány.
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V Uničově budou v adventu roráty každý pátek večer.

Termín předvánočního zpovídání byl předběžně navržen na 1 6.1 2.201 3
od 1 5.00 hod.

Ve dnech 25. a 26. prosince 201 3 bude otevřen kostel pro veřejnost, aby l idé měli
možnost shlédnout vystavený betlém.

Na svátek Svaté Rodiny proběhne obnova manželských sl ibů a na Silvestra
děkovná mše svatá za uplynulý rok.

6. ledna 201 4 se uskuteční žehnání vody, křídy a před Tříkrálovou sbírkou budou
také požehnáni tříkráloví koledníci.

Každé 1 . pondělí v měsíci budou probíhat na faře v Uničově po večerní mši svaté
setkání seniorů. Společné téma těchto setkávání v tomto školním roce je Svatost
všedního života.

Každé 3. pondělí v měsíci – rovněž po mši svaté bude nabídnuta možnost
vzdělávání se ve víře, tedy katechismus pro dospělé, opět na faře v Uničově.

Každý 4. pátek v měsíci – kdy probíhá Misi jní klubko, bude losování odměn
za správné odpovědi na hádanky uveřejněné ve farním časopise při páteční mši
svaté.

Příští rok je vyhlášen Rokem rodiny. Otec arcibiskup apeluje na hlubší prožívání
víry v rodině a tomuto budou uzpůsobeny různé aktivity během roku 201 4.

Farníci byl i seznámeni s iniciativou Hnutí pro život – Jeden z nás, která je
zaměřena na ochranu lidského embrya. Podpisová akce na podporu této iniciativy
j iž ve farnosti proběhla.

Bylo před „dušičkama“ a já se domluvila s tetou, že pojedeme na hřbitov. Cestou
jsem se zastavila u mámy. Po nějaké době, která se mi zdála k nepřečkání dlouhá,
jsem jí připomněla slib, který jsem tetě dala. S protahovaným odchodem jsem se
opozdila a smluvený čas propásla. Vyšla jsem ven, ale to už mi teta přicházela
naproti. „Dano, kde to vázne, prosím tebe“, volala teta už z dálky.

Zašly jsme do květinářství a koupily květiny na hrob. Teta si vzpomněla na to, že
zapomněla doma cukr. Její dlouholetá cukrovka se podepsala na jejím zdraví.
Konečně přijel autobus, sehnaly jsme i cukr a mohly odjet. S tetinou průkazkou
pro slabozraké jsem se svezla také jako doprovod nemohoucí osoby.

Na hřbitově jsme chodily od hrobu ke hrobu. Teta mi vyprávěla, co komu bylo a jak
se s nimi osobně znala. Přemýšlela jsem o tom, zda některý z těchto mrtvých
nezemřel zbytečně se strachem z toho, že nepoznal Boha a jeho záchranu v Ježíši
Kristu. Dobrý člověk musí pravidelně před smrtí trpět proto, aby si odčinil své malé
časné tresty a pak mohl jít rovnou do nebe.

Výprava na hřbitov
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PRO DĚTI



Byl jednou jeden oslík. Byl celý
šedivý, maličký a s moudrýma očima.
Říkali mu Emil. Staral se o něho jeden
hospodář jménem Ondřej, který ho
používal při práci na poli . Emil byl moc
hodný a poslušný oslík a svědomitě, jak
jen to zvířátka dovedou, pracoval. Měl
ale jeden nešvar. Hrozně rád se válel
v blátě. Vždycky, když měl projít kolem
blátivé kaluže, zanechal práce a zaboři l
se do ní až po uši, pokud byla dost
hluboká. A když nikde bláto nebylo, večer
potají běhal k řece, kde si vždycky
nějaké bláto našel. Hospodář Ondřej ho
za to huboval a někdy i mrskal bičem,
když byl Emil
obzvláště tvrdohlavý
a nechtělo se mu
z bláta ven. A ještě
jednu zajímavou věc
vám o Emilovi musím
povědět. Představte
si, on nebyl nikdy
nemocný. Pořád krás-
ně běhal, pořádně jedl
a nikdy nebyl una-
vený, ani po těžké práci na poli . Ondřej
byl tím pochopitelně velmi potěšen
a všude prohlašoval: „Sousedi, páni,
paní, představte si, že můj oslík Emil
nebyl v životě nemocný, unavený ani
ztrhaný po těžké práci. Nevím, jak je to
možné, asi je zázračný.“ A sousedé, páni
i paní nechápavě pokyvovali hlavami
a divi l i se tomu, vždyť každý by měl být
občas nemocný, i oslík.
Emil byl stále zdravý. Zato Ondřej se

jednoho dne strašl ivě rozstonal. V domě
nebyl nikdo, kdo by mu pomohl. Jediný,
kdo by se o něj mohl postarat, byl oslík
Emil . Přišel k jeho postel i a moudře se
na něho zadíval svýma velkýma očima,
jako by říkal: „Sedni si na mě a neboj se,
já se o tebe postarám.“ Ondřej se smál:
„Vždyť je to jenom obyčejné zvíře. Jak by
mi tak mohl pomoct?“ Ale snad proto, že
byl tak nemocný, a tak mu to moc

nemyslelo, ze všech zbytků svých sil se
vyškrábal oslíkovi na záda. Oslík pokýval
hlavou a zahýkal na znamení souhlasu
a rozběhl se ven. Neběžel však
k doktorovi. Nezbeda oslík běžel k první
blátivé louži, kterou objevil na cestě.
Ondřej na jeho zádech křičel a nadával,
ať běží k doktorovi, ale oslíci jsou
tvrdohlaví a kromě toho ví sami, co je
nejlepší. Tedy, Emil běžel k blátivé louži
a hodil do ní Ondřeje. Důkladně ho
v blátě vyválel, nabral na hřbet a běžel
s ním zpátky domů. Chudák Ondřej měl
jediné štěstí, že usnul. Oslík si sám
neotevřel dveře, a tak Ondřeje složi l

vedle sebe na slámu.
Když se ráno

Ondřej probudil , měl
na oslíka příšernou
zlost. Rázně vyskočil
na nohy a už chtěl
oslíka hubovat a po-
řádně mu vyčinit, ale
vtom si překvapeně
uvědomil , že stojí
na nohou a že je úplně

zdravý. Oslík se na něj jen podíval
svýma moudrýma očima, jako by říkal:
„Říkal jsem ti přece, že se nemusíš bát.
Vím, co dělám. To bláto, za které jsi mě
tak často huboval, má léčivé účinky.“
Ondřej radostí padl oslíkovi kolem krku
a odměnil ho tou nejšťavnatější
a nejlepší snídaní, jakou mohl sehnat.
Ondřej příhodu často vypravoval, až

se o tom jednou doslechl i starosta
města, při jel k Ondřejovi a důkladně se
ho na celou věc vyptával. Poté přišl i
na to místo páni architekti a potom
stavitelé a něco pořád stavěli , až
postavil i ohromně veliké budovy. A od té
doby na tom místě díky oslíkovi Emilovi
stojí slavné lázně, ve kterých se lidé léčí
z vážných nemocí pomocí léčivého
bahna, ve kterém se Emil tak rád válel.
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Klára Hájková
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Vtipy. . .

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatol ická farnost v Uničově. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti . Příspěvky posílat do 25. dne v měsíci psanou formou,

elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Římskokatol ická farnost, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500

E-mail : faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz

POKOJ VÁM!
Děti, které vyluští tajenku ze strany 6,

napíší ji na podepsaný papír a vhodí

do krabice v kostele vzadu na stolku,

mohou být zařazeny do losování o ceny!

To se uskuteční v pátek 22. 11. 2013

na závěr mše svaté pro rodiny s dětmi.

8. listopadu 2013 Děkanát Šternberk

Místo konání: fara Oskava

zahájení v 1 8:00 mší svatou

na programu: přednáška, hry, křížová cesta se svíčkami

A co s sebou??... Dobrou náladu, úsměv na tváři, spoustu přátel
a buchtu...: )

MLÁDEZNICKÝ PÁTEK
Kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, tel. 737 777 935 nebo
facebookové stránky našeho děkanátu: Děkanát Šternberk:)

"Tak jsem se konečně dostal do televize."
"A jak?"
"No, odstranil jsem zadní víko."

Učitel se ptá:
"Proč jsi neudělala úkol, Klárko?"
"Nešel nám elektrický proud."
"A co jsi dělala?"
"Dívala jsem se na televizi."
"Bez elektřiny?"
"My máme doma svíčky."

"Vyjmenuj tři zvířata, která žijí v Africe."
"Dva krokodýli a jeden lev."




