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Myšlenky na měsíc červen 

Svatý rok milosrdenství  

8. 12. 2015 - 20. 11. 2016 

1. Začne-li člověk ze strachu vytěsňovat 
pocit křivdy do povědomí, nedokáže tím 
svůj problém vyřešit, ale právě naopak. 

2. Jenom Bůh sám může soudit člověka, 
protože jen on ví, „co je v člověku“.  

3. Ten, kdo žije ve smíru se sebou sa-
mým, zpravidla není schopen závažněji 
ublížit druhým.  

4. Ježíš spasil člověka tím, že na sebe 
vzal každou lidskou nepravost a všechna 
s tím spojená ublížení: ta, která jsme 
způsobili my svým bližním, i ta, která 
jsme utrpěli od nich.  

5. Odpuštění je jednou ze zásadních 
zákonitostí lidské zralosti.  

6. Když nás Ježíš vybízí, abychom 
„našim viníkům“ odpouštěli sedmasedm-
desátkrát, dává nám k tomu zároveň 
milost, abychom dokázali uvádět jeho 
učení účinně do života.  

7. Kde se rozmohla křivda, tam se ještě 
hojněji rozlévá milost odpuštění a smíře-
ní.  

8. Projevem radosti z odpuštění je 
schopnost přijímat druhé takové, jací 

jsou, naslouchat jim, chápat je a nabízet 
jim pomoc.  

9. Ježíš nejlépe zná naši bezradnost vůči 
ublížení, a proto nás vybízí, abychom mu 
ji svěřili.  

10. Láska je tím nejsilnějším argumentem 
při hledání odpovědi na otázku, proč trpět 
a odpouštět, proč podat ruku jako první a 
smiřovat se.  

11. Ježíš nám dává sílu modlit se spolu  
s ním za ty, kteří nám ublížili. „Otče, od-
pusť jim, vždyť nevědí, co činí“ a darovat 
jim tak své odpuštění.  

12. Člověk, který  nezpracuje prožité 
utrpení, riskuje, že se nevědomky změní 
v toho, kdo bude druhým sám ubližovat.  

13. Bůh nám dává celý život na to, aby-
chom mohli pronikat do jeho tajemství a 
jeho nekonečné lásky.  

14. Jestliže si neuvědomujeme Boží 
lásku, nepochopíme ani smysl jeho přiká-
zání.  

15. Lidská bytost zůstává tajemstvím i     
v prožívání křivdy, odpuštění a smíření, a 
k tomuto tajemství bychom měli přistupo- 
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vat s maximálním respektem. 

16. Ten, kdo opravdu miluje, touží         
po stále hlubším poutu jednoty a sdílení   
s milovaným.  

17. Člověk nemůže konat ve svém životě 
velká a důležitá díla, dokud napřed sám 
nedocení život a nezačne se z něj skuteč-
ně radovat.  

18.Zlo, kterého se lidé často dopouštějí, 
člověk nedokáže snášet sám. Kromě 
lidské lásky může být zásadním motivem 
odpuštění zkušenost lásky nebeského 
Otce.  

19. Stvořitelovu lásku poznáváme postup-
ně. Cestou k ní je četba Písma svatého, 
osobní rozjímání, modlitba, svátostný 
život a lidské přátelství.  

20. Přesouvá-li člověk utrpení na druhé-
ho, pouze tím zvětšuje ránu, kterou sám 
prožívá. Jedinou moudrou cestou je vytr-
pět svou míru bolesti a prosti o lidskou a 
Boží pomoc.  

21. Ze všech částí lidského těla je zapo-
třebí nejvíce hlídat ukazováček, protože 
ten rád vytýká viny.  

22. Sami sebe se ptejme, komu a za co 
připisujeme vinu, proč to děláme a zda 
nesvalujeme odpovědnost za své neštěstí 
na bližní.  

23. Někoho nepřijmout znamená do jisté 
míry ho emocionálně zabít, nepřiznat mu 

právo na život, které mu přísluší.  

24. Boží otcovská láska zjevená v Ježíši 
nás varuje, napomíná, vybízí k duchov-
nímu úsilí, ale nikdy nás nezrazuje.  

25. Odpovědnost za svůj život projevuje-
me mimo jiné i tím, že si uvědomujeme 
své postoje, jednání a reakce a že za ně 
přijímáme mravní odpovědnost.  

26. Boží svatost odhaluje před člověkem 
hřích a zároveň se projevuje jako zdroj 
milosrdenství, odpuštění a smíření.  

27. Bůh nás jako nejlepší učitel a vycho-
vatel vede k úsilí a práci na dosažení 
osobního štěstí a dobra pro ty, které 
svěřuje do naší péče a lásky.  

28. Dokáže-li si člověk zachovat odstup 
od vlastních ran, vzroste tím jeho pozor-
nost k utrpení druhých.  

29. Bůh odpouští hříchy a zároveň nás 
tím vybízí k obětavé lásce. 

30. Láska k Bohu i k lidem se osvědčuje 
v utrpení. Právě v něm se nejčastěji 
projevuje hloubka našeho zakotvení      
v Kristu i hloubka našich vztahů k bliž-
ním.  

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 

Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 

gymnáziem v Kroměříži. 

 

Blahopřání 

Ať Pán žehná a Panna Maria chrání všechny,                                        

kteří slaví v měsíci červnu své narozeniny. 

Mše svatá za květnové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 19.6.2016 v 8.00 hod.                                                

ve farním kostele  Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 
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1. června - sv. Justin 

Svatý měsíce 

     Narodil se na začátku druhého století ve Flavii Neapolské. Toto město bylo 
kdysi biblický Sichem a nyní je to Nablus v Samaří. Jeho otec Priscus byl řím-
ským pohanem. Justinovi se dostalo širokého vzdělání a zabýval se různými 
filosofickými směry v touze poznat pravdu a najít cestu šťastného života. Nauka 
Aristotela ho zklamala pro lakomost učitele a nebyl spokojen ani když se sezná-
mil s Pythagorem, jehož číselná soustava jako pravzor všech věcí jej zprvu zau-
jala. U něj se učil, že svět je souladným celkem a všeuspořádající Bůh je proni-
kající přírodní silou. Pak však bylo Justinovi řečeno, že neznalost hudby, 
hvězdářství a měřičství je příčinou jeho neschopnosti dostat se do hlubin 
Pythagorovy filosofie a tak tuto cestu opustil. Dál hledal u přívrženců Platonovy 
nauky. Ta učila, že Bůh je moudrá duchová bytost, všemohoucí a spravedlivá, 
které se máme stát podobni, i to, že člověk bude moci Boha poznat, až jej on 
sám poučí. Tato filosofie Justina nejvíce zaujala a začal se jí obírat, vyhledávajíc 
přitom samotu. 

     Zatímco takto jednou rozjímal při chůzi po břehu moře, byl osloven starcem, 
který se ptal na důvod jeho kroků do nehostinné samoty. Justin se mu svěřil se 
svým hledáním a touhou poznat nejvyšší bytost. Stařec s úsměvem odpověděl, 
že vše, čemu mudrcové učí, je nejisté či bludné a pošetilé. A dávno před řecký-
mi mudrci byli na světě spravedliví muži, kteří předpověděli věci, jež se naplnily. 
Plni Ducha svatého oznamovali svému lidu pravdu, hlásali víru v jediného pravé-
ho Boha, Stvořitele všeho, i v jeho Syna Ježíše Krista, jehož příchod předpově-
děli. Vyzval Justina k modlitbě za to, aby mu Bůh dal milost tyto věci poznat a 
pochopit. 

     Justin byl dojat a velmi si přál poznat knihy Bible, o jejichž obsahu se od star-
ce dozvěděl. Pozorně je pak četl a vyhledal rady u křesťanských vykladatelů 
Písma. Pozoroval svatý život křesťanů, z nichž mnozí pro víru podstupovali mu-
čednickou smrt. Byl osloven jejich láskou a stal se jedním z nich, protože našel, 
co hledal. Bylo to pravděpodobně mezi léty 130-137, kdy asi v Efezu přijal křest. 
Později v jednom spisu uvedl, že přijal víru pod vlivem příkladného života křes-
ťanů. Proti nim slyšel i mnoho námitek, ale poznal, že obviňování se nezakládá 
na pravdě. Justin se po přijetí víry věnoval obraně a šíření křesťanské nauky 
mezi vzdělanými Řeky a Římany.  

     Za hlásání křesťanské nauky byl zajat a předveden před římského prefekta 
Junia Rustica. S dalšími odsouzenými byl zbičován a potom sťat. Údajně          
za vlády Marka Aurelia. Mohlo to být po roce odhadovaném martyrologiem. Jus-
tin významně přispěl ke vstupu křesťanství do světa řecko-římské kultury. Jeho 
ostatky jsou uloženy u sv. Vavřince za hradbami.                                                                                                                               

                                                                                                                                převzato z internetových zdrojů 
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1.6.2016 v 17.30 hod. 
(středa) Medlov Mše svatá v DPS Medlov 

2.6.2016 v 9.00 hod.      
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných 

2.6.2016                  
(čtvrtek) Renoty Návštěva nemocných 

3.- 5.6.2016               
(pátek - neděle) Medlov Víkend pro dospívající 

 3.6.2016 v 8.00 hod.                
(pátek)           Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

4.6.2016 v 8.00 hod.                      
(sobota) Uničov Ministrantská schůzka 

4.6.2016 v 15.30 hod.   
(sobota) Uničov Mariánská pobožnost 

5.6.2016 v 18.00 hod.                      
(neděle) Uničov Modlitba chval 

9.6.2016 ve 14.00 hod.  
(čtvrtek) Dolní Sukolom Mše svatá v DPS Dolní Sukolom 

10.6.2016 v 18.00 hod.            
(pátek) Uničov Noc kostelů 2016 

17.6.2016 v 16.30 hod.            
(pátek) Uničov Misijní klubko a schola pro děti 

17.6.2016 ve 20.00 hod.             
(pátek) Uničov Adorace pro mladé 

18.6.2016 v 8.00 hod.             
(sobota) Medlov Ministrantská schůzka 

18.6.2016 v 11.00 hod.             
(sobota) Hlivice Mše svatá ke cti sv. Antonína z Padovy 

19.6.2016 v 8.00 hod. 
(neděle)                                 Uničov 

Mše svatá za všechny oslavence v měsíci 
červnu a pro rodiny s dětmi, sbírka určena   
na potřeby farnosti 

19.6.2016 v 9.30 hod. 
(neděle)                                 Medlov Mše svatá pro rodiny s dětmi, sbírka určena 

na čalounění kostelních lavic 

19.6.2016 v 11.00 hod. 
(neděle)                                 Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 

farnosti 

20.6.2016 po mši svaté 
(pondělí)                                 Uničov „Katechismus pro dospělé aneb vzdělávání se 

ve víře“ na téma „Mše svatá“ 

24.6.2016 v 19.00 hod. 
(pátek)                                 Medlov Hodový koncert ke cti sv. Petra a Pavla 

 26.6.2016 v 9.30 hod.  
(neděle) Renoty Mše svatá 

 26.6.2016 v 11.00 hod.  
(neděle) Medlov Hodová mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla 

27.6.2016 v 17.00 hod. 
(pondělí)                                 Uničov Mše svatá na ukončení školního roku a poté 

soutěže pro děti na farní zahradě 

30.6.2016 v 16.30 hod.    
(čtvrtek) Uničov Modlitby matek 

Co čeká naše farnosti v měsíci červnu: 
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

V Uničově 

1.6.2016
(středa)  

 Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30 hod.  

6.6.2016 
(pondělí) 

 Rukodělný kroužek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod. na faře 
v Uničově  

6.6.2016  
(pondělí) 

 Setkání seniorů  na faře v Uničově na téma „Svatý rok milosrdenství  
se svatými řeholníky“ – po mši svaté 

7.6.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

14.6.2016
(úterý) 

 Modlitby matek pro zaměstnané ženy na faře v Uničově od 19.00 hod.  

15.6.2016 
(středa) 

 Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30 hod.  

20.6.2016 
(pondělí) 

 Rukodělný kroužek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod. na faře 
v Uničově  

21.6.2016 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

V Medlově 

1.6.2016 
(středa)  

 Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Svatý rok milosrdenství se 
svatými řeholníky“ a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

8.6.2016
(středa)   

 Setkání maminek na MD na faře v Medlově od 10.00 do 11.30 hod.  

14.6.2016
(úterý)   

 Modlitby matek – skupina 1, na faře v Medlově od 19.30 hod. 

15.6.2016 
(středa) 

 Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek – skupina 2,       
od 9.30 do 11.00 hod.  

Celý měsíc červen je zasvěcen úctě Božského 
srdce Ježíše, zvláště významná je 
pak slavnost Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova, kterou církev slaví třetí 
pátek po letnicích.  
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Pozvánka 

Noc kostelů 10.6.2016 v Uničově 

kostel Nanebevzetí Panny Marie  

Svatý rok milosrdenství 

 
17:50 – 18:00 – „Uţ zvoní!“ (slavnostní vyzvánění na úvod) 
18:00 – 18:15 – Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Jeţíšovu 
18:15 – 19:00 – Mše svatá (celebruje P. Svatopluk Pavlica, děkan) 
19:00 – 19:05 – Slavnostní zahájení ( pozvání od ambonu ke společnému  
                           večeru) 
19:10 – 19:30 – Děti nám zpívají a hrají k oslavě Boţí 
             20:30 – Náš kostel (nové poznatky o uničovském kostele –      
                           přednáší Dr. Emilie Zatloukalová) 
19:30 – 21:00 – Výstup na Psí věţ ( prohlídka Psí věže) 
19:30 – 21:00 – Svatá brána (videoprezentace v kapli sv. Josefa) 
19:30 – 21:00 – Prohlídka kostela s průvodci (výklad o jednotlivých částech  
                           interiéru kostela) 
19:30 – 21:00 – Koutek pro Tebe ( myšlenky pro každého) 
19:30 – 21:00 – Koutek pro děti ( dílnička pro děti) 
19:30 – 21:00 – „Brána smíření“ (…dotkni se Brány a pošli vzkaz do nebe…) 
19:30 – 21:00 – „Pod Tvým kříţem Pane můj, sílu nalézám…“   
                          (možnost ztišení a díkůvzdání) 
19:30 – 21:00 – Zapal si svou svíčku (… a prozař svou duši)  
19:30 – 21:00 – Pohled shora (výstup na kůr) 
21:00 – 21:30 – Hudba z kůru 
21:30 – 21:40 - Svíčky prozáří kostel (ztišme se při svíčkách) 
21:40 – 22:00 – Modlitba za město Uničov (Korunka k Božímu milosrdenství,      
                          modlitba před spaním a požehnání města Uničova) 

 
Muzeum baroka bude otevřeno od 14:00 hod. do 20:00 hod.              

Vstup zdarma. 
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Vtipy 

Prosím, podpořte nás 

Charita Šternberk, středisko Uničov uspěla v projektu ČSOB pomáhá regio-
nům v tak trochu netradičním projektu, ve kterém prosí veřejnost o pomoc. 
Tento program je založen hlavně na sousedské sounáležitosti a na těch, kteří 
Charitu a naši práci znají. 

Na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz můžete vidět všech-
ny zapojené projekty a jejich prezentační videa. Za Olomoucký kraj soutěží-
me s projektem VOBIS centrum PRO VÁS a naší konkurencí jsou: Oblastní 
spolek českého červeného kříže Prostějov, Česká debatní společnost, z.s. 
Mikulovice  u Jeseníku a Junák – český skaut, z.s. Prostějov. 

Kdo by nás chtěl finančně podpořit, tak prosíme zašlete finanční částku  na 
číslo účtu: 101 7777 101/0300 a variabilní symbol: 20161202 a nebo, kdo se 
přihlásí přímo na web.stránky, tak díky jednoduchému mechanismu „klikni a 
daruj“ může také přispět. 

Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od 13. 5. do půlnoci 27. 6. 
2016. Poté bude k nastřádaným příspěvkům od veřejnosti přidělen příspěvek 
od ČSOB: 1. místo 50 tis. Kč, 2. místo 40 tis. Kč, 3. místo 35 tis. Kč a 4. mís-
to 25 tis. Kč. 

Projekt, se kterým jsme se přihlásili  se jmenuje VOBIS centrum PRO VÁS, 
kde provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek, Humanitární sklad a 
pomoc při Mimořádných událostech. Ze získaných prostředků chceme nakou-
pit nové kompenzační pomůcky a opravit prostory pro rozšíření humanitární-
ho skladu. 

Všem, kteří nás podpoří, předem DĚKUJEME! 

Charita Šternberk, středisko Uničov  

Babička vezme vnuka poprvé do kostela a všechno mu 
ukazuje. Pak se zastaví před svatostánkem a modlí se. 
Malého zaujme červená barva věčného světla. Dlouho se 
na ně dívá a nakonec se zeptá: "Babi, kdy tam konečně 
naskočí zelená, abychom mohli jít dál?"  

Baví se dvě duše v ráji: "Jaká byla poslední věta, kterou jsi 
slyšel na zemi?" "Byl to hlas mé ženy." "A co říkala?" "Když mě 
na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný anděl."  
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Pro děti 

DÁVAT PÍT ŢÍZNIVÝM 

Vodu potřebujeme stále - pijeme ji, vaříme z ní, umýváme se, koupeme, my-
jeme nádobí, pereme prádlo, vodou splachujeme, zaléváme záhonky….      
V domácnosti potřebujeme vodu po celý den. A co teprve v průmyslu a         
v zemědělství! V některých zemích je voda velmi vzácná, zvlášť ta pitná. Dát 
napít žíznivému pak může znamenat i záchranu života. Voda je vzácný dar, 
kterým bychom neměli nikdy plýtvat, protože…. (dokončení v tajence). 

http://www.csobpomaharegionum.cz

