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1. Abychom nalezli trvalý a snadno 
dosažitelný pocit vyrovnanosti, musí-
me se obracet do svého nitra, využít 
v nejvyšší míře své vlastní zdroje  a 
vyjít vstříc nepomíjející lásce a po-
moci, které nám nabízí Bůh. 

2. Nenech se ničím připravit o svůj 
vnitřní pokoj, ani kdyby se zdálo, že 
kolem tebe běsní celý svět. 

3. Jen máloco má větší cenu než 
pokoj v duši.  

4. Musíme přestat mluvit o tom, co 
všechno není možné udělat, vzdát se 
toho, abychom bědovali sami         
nad sebou, a místo toho začít pře-
mýšlet, co všechno možné je a proč 
bychom to či ono mohli udělat.  

5. Z vědomí Boží přítomnosti a lásky 
se rodí vnitřní moudrost, která umož-
ňuje, abyste ve svém srdci pocítili 
mír. 

6. Pokud dokážeme přijmout sami 
sebe, opustit minulost a uvěřit v pří-
slib Boží lásky a odpuštění, budeme 
také schopni uznat, kdo je Bůh.  

7.  Schopnost pravidelně se ztišit a 
být o samotě je tím nejdůležitějším 
krokem vedoucím k vnitřnímu pokoji 
a vyrovnanosti. 

8. Představa, že vás Ježíš a jeho 
Svatý Duch doprovázejí a jsou vám 
nablízku, vás za všech okolností 
povede a povzbudí vás a bude pod-
pírat. A s tímto vědomím možná 
snadněji přijmete to, že v životě nic 
takového jako dokonalost neexistuje, 
a že je docela dobré mít se docela 
dobře.  

9.  Jestliže vám nechybí nadšení, 
můžete se pustit do čehokoliv. Nad-
šení dodává jiskru vašim očím, ráz 
vašemu kroku, pevný stisk vaší ruce.   

10. Bůh hovoří v tichu a jedině ti, kdo 
se ztiší, mohou zaslechnout, co říká.  

11. Před každým z nás je cesta,      
po níž se má vydat. Přitom nesmíme 
ztrácet ze zřetele svůj cíl ani se ne-
chat odradit tím, jak velké překážky 
nám v cestě stojí.  

12. Každý den si hned po probuzení 
řekněte: Dnes mám štěstí, že jsem 
se probudil a jsem naživu, dostal 
jsem cenný lidský život a nehodlám 
ho promarnit.  

13. Ve chvílích tichého rozjímání 
vidíme sami sebe zřetelněji.  

14. Nenechte se pohltit všedními 
starostmi a obavami natolik, že byste 
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zapomínali vzhlédnout a vidět věci    
v širších souvislostech.  
15. Nikdo nedosáhne své plné veli-
kosti, pokud si neuvědomí hlubokou 
a trvalou potřebu duchovních hodnot 
pro svůj život.  
16. Dovolíme-li Bohu, aby v nás pů-
sobil, a svěříme-li svůj život do jeho 
rukou, pak naše srdce ve ztišení a 
zklidnění nalezne vyrovnanost.  
17. Dokážete-li zapomenout na sebe, 
přestanete-li se soustředit na své 
potřeby a přání, naleznete nakonec 
své pravé vnitřní já, které vás spojuje 
s božstvím. 
18. Pravý přítel je ten, kdo o vás ví 
všechno a přesto vás má rád.  
19. Narodili jsme se proto, abychom 
zjevovali Boží lásku, která je v nás.  
20. Nepřemýšlejte nad tím, co může 
vaše země udělat pro vás, ale co vy 
můžete udělat pro svou zemi.  
21. Neproste o snadný život, ale o to, 
ať jste silnějšími lidmi. Neproste        
o úkoly přiměřené svým silám, ale     
o síly přiměřené svým úkolům. 
22. Skutečný cíl vyrůstá z duše. Vě-
nujte čas ztišení a zamyšlení nad tím, 
co je takovým cílem pro vás, a pak 
nechejte působit Boha.  
23.  Nechejte ve svém srdci růst dob-
rotu a víru a usilovně pracujte         

na tom, aby tento svět byl lepší, bez-
pečnější a prostoupenější láskou.  
24. Skutečně šťastní budou z vás jen 
ti, kdo hledali a nalezli způsob, jak 
sloužit.  
25. Rozhodne-li se kdo milovat a říkat 
to svým životem, nevyhnutelně se 
bude ptát, jak zmírňovat nablízku i     
v dálce lidské bolesti a trápení.  
26. Nikdo neuvěří, jak mocná je mod-
litba a co všechno dokáže způsobit, 
dokud to člověk nezjistí z vlastní zku-
šenosti.  
27. Když si budeme víc všímat toho, 
jak dát, a ne toho, jak mít, budeme 
šťastnější. 
28. Neustále pročišťujte chrám svého 
života a otevírejte okna a dveře svého 
podkroví - když totiž dovnitř vpustíte 
světlo Ducha svatého, budete dělat 
to, co je dobré.  
29. Každý z nás může zakusit, jaké to 
je být štědrý a dávat. A můžeme dá-
vat i sebe - čas, úsilí a lásku. 
30. Člověk se nemůže stát moudřej-
ším, pokud nerozvíjí svůj duchovní 
rozměr.  
31. Vědět, co je správné a neudělat 
to, to je nejhorším projevem zbabělos-
ti.  

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Vele-
hrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem 
v Kroměříži. 

 

                      

Boží požehnání a ochranu Panny Marie                                            
přejeme všem, kdo  v měsíci  říjnu                                                      

slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za říjnové oslavence bude sloužena                                                             
v neděli 15.10.2017  v 8.00 hod.                                                                

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

           … U mne nebudeš zapomenut… Iz 44, 21 

 

Blahopřání 
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15. října - sv. Terezie od Ježíše 

Svatý měsíce 

VELKÁ UČITELKA MODLITBY 

Narodila se 28. 3. 1515, jako potomek šlechtického rodu Cepedú, v Avile         
ve Španělsku. Byla třetí z deseti dětí, ve druhém manželství Dona Alfonse San-
chez de Cepéda s Doňou Beatricí de Ahumadou. Terezie měla příjmení po ní.   
Z předchozího manželství měla ještě dva sourozence. 

     Velmi brzy se Terezie naučila číst a oblíbila si životopisy svatých, které        
na osamělých místech četla i svému bratru Rodrigu. Společně pak chtěli napo-
dobovat světce a zatoužili i po mučednické koruně. Když se jim nezdařil pokus 
utéci "do země Maurů," napodobovali alespoň poustevníky doma, na zahradě. 
Touha po poustevnickém životě se Terezii později vrátila v poněkud hlubším 
smyslu. Ale již tehdy, když si z klestí a prken zbudovali dvě chýšky, v té své 
rozjímala o radostech v nebi a o trestu v pekle a sobě i druhým slovy svého 
pokřiku připomínala věčnost těchto skutečností. V dětství se nejvíce cítila oslo-
vena příběhem o setkání Pána Ježíše se samaritánkou u Jakubovy studně. 
Proto často opakovala prosbu samaritánky a obracela se na Ježíše slovy: 
"Pane, dej mi té vody, abych nežíznila" (Jan 4,15). 

     Ve 14 letech jí matka zemřela. Náhradou za ni si zvolila Pannu Marii, ale 
nedbala zprvu o její vedení. S náruživostí se pouštěla do četby o milostných 
dobrodružstvích rytířů a povolovala v duchovním životě. Byla marnivou a libova-
la si ve společnostech, kde jí lichotili. Ke světským marnostem ji nabádala teta i 
někteří strýcové. Později říkala: "Kéž by je k nám otec nepouštěl" a celý život 
litovala, že v mládí podléhala lichotkám. 

     V 16 letech ji otec poslal za účelem lepší výchovy k augustiniánkám do kláš-
tera P.M., Matky Božské milosti, ale tamní prostředí neprospívalo jejímu zdraví. 
Z důvodu onemocnění se musela po půldruhém roce vrátit. 

     V té době se nechala ovlivnit četbou v listech sv. Jeronýma o životě zasvěce-
ném Bohu. Rozhodla se pak pro vstup ke karmelitkám, ale otec ji odmítl pustit. 
Odešla proto 22. 11. 1535 tajně ke karmelitkám do kláštera Vtělení a požádala 
o přijetí. Po roce oblékla řeholní hábit a 3. 11. 1537 složila řeholní sliby. Terezin 
otec její rozhodnutí nakonec toleroval a dal jí do kláštera slušné věno. 

     Koncem roku 1538 začala Terezie nový zápas s těžkou nemocí, který trval tři 
roky. Na léčebnou kůru odjela z kláštera v doprovodu otce do Becedas. Do léta 
čekala na léčbu u své sestry a pak ji během tří měsíců velkého utrpení kvůli 
léčení bylinářkou přivedlo téměř na pokraj smrti. Prožívala prudké bolesti u srd-
ce a velmi silný odpor k jakémukoli jídlu. Její vysílení zhoršovala vysoká horeč-
ka a stažené nervy jí nedopřály zklidnění ani v noci. Otec ji ve vážném stavu 
odvezl domů. Když se nemoc stále horšila a po čtyři dny zůstala v bezvědomí,   
v jejím klášteře byl pro ni otevřen hrob. Ona se však z krize (15.-18. 8. 1539), 
kterou provázela klinická smrt, dostala.  
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     Po uzdravení čekala Terezii další krize. Satan ji odváděl od modlitby         
pod záminkou pokory i skrze pocity zatracení. Terezie prožila údobí, v němž se 
považovala za poslední mezi zatracenými, jak sama uvedla. Příčinu svých těž-
kostí v duchovním životě začala také vidět v tom, že klášter neměl přísnou 
klausuru. Řeholnice se prakticky nezříkaly svobody. Terezie se věnovala velmi 
mnoho návštěvníkům, s nimiž vedla dlouhé rozhovory a nezbýval jí čas na rozjí-
mavou modlitbu. Přetrvávala u ní vlažnost a střídaly se vnitřní boje až do roku 
1557. Tehdy, ve 42 letech, před obrazem trpícího Spasitele prožila své obrácení 
a rozhodla se vyloučit ze svého života vše, co by ji odvádělo od spojení s ním. A 
od té chvíle následovala dlouhá řada milostí. 

     Terezie zakoušela nadpřirozený pokoj, prožívala spojení s Bohem, extáze. 
Zpovědníci ji však nechápali a uvažovali o působení zlého ducha, přitom byli 
nejednotní.  

     V r. 1560 měla Terezie vidění pekla a po něm slíbila usilovat o co nejdokona-
lejší život v řádu. Hned v září se s některými sestrami domluvila, že jak to bude 
možné, vytvoří novou komunitu, v níž budou zachovávat řeholi s původní přís-
ností, včetně chudoby. A tak 24. 8. 1562 se jim v Avile podařilo otevřít první 
reformovaný klášter sv. Josefa a byly oblečeny první čtyři novicky. Reforma byla 
mimo komunitu provázena značným odporem, ale 5. 12. sestry obdržely apoš-
tolský souhlas a Terezie se stala matkou představenou. 

     V dubnu 1567 generální představený karmelitánského řádu P. Jan Baptista 
Rossi (španělsky Rubeo) schválil dílo její obnovy a dovolil jí zakládat další refor-
mované kláštery. Při otevření druhého kláštera se setkala s P. Janem od sv. 
Metoděje, pozdějším sv. Janem od Kříže, který byl od r. 1572 jejím zpovědní-
kem. S ním během čtyř let přes mnohé překážky založila sedm ženských a dva 
mužské reformované kláštery. Dalším jejím spolupracovníkem byl P. Antonín, 
jako bosý karmelitán zvaný od Ježíše. 

     Po krátkém setkání s Janem od Kříže byla r.1582 poslána do Burgos a osob-
ně v něm založila poslední klášter. Další plánované zakládání v Madridu již ne-
zvládla. Byla napřed poslána do Alba de Tormes, kde začala vykašlávat krev a 
večer 4. 10. nemoci podlehla. 

     Bylo to v době, kdy se z nařízení papeže Řehoře XIII. opravoval starý Julián-
ský kalendář posunutím vpřed o 10 dnů. Po 4. říjnu hned následoval 15. říjen a 
na něj byla později stanovena liturgická památka sv. Terezie od Ježíše. 

     Za blahoslavenou ji prohlásil papež Pavel V. 24. 4. 1614 a papež Řehoř XV. 
ji 12. 3. 1622 kanonizoval. Dne 29.9 1970 byla Pavlem VI. prohlášena jako první 
za učitelku církve. 

     Vynikla jako učitelka modlitby. Stručně ji definovala slovy: "Modlitba je úkon 
lásky." O modlitbě říkávala: "Modlitba není záležitostí mnoha slov, ale mnohého 
milování". 
 

 
                                                                  převzato z internetových zdrojů 
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Výzva České biskupské komise k nadcházejícím volbám                 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

     Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,                                                  
     obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás 
různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou 
zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, 
kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit 
pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec účastnit. Jako Vaši 
pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťan-
ským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb 
účastnili! 
     A chceme pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: 
     Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy 
se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokoje-
ni. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. 
Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která 
mění příliš často  kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá         
na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé 
snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.  
     Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. 
Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není 
dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les 
vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří 
neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde 

je to jen trochu možné.  
     Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické 
scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu!      
Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a 
mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.  
     Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou 
vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných čás-
tech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.  
     A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, 
ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale      
za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme. 
      Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i 
jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné mod-
litby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry! 
     Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávají-
cích volbách převezmou zodpovědnost.     
                                                                            
 
                                                                                Vaši biskupové 
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Co čeká naše farnosti v měsíci říjnu 

1.10.2017 v 18.00 hod.      
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

4.10.2017 v 9.00 hod.       
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

4.10.2017 v 17.30 hod.    
(středa) DPS Medlov Mše svatá  

5.10.2017 v 9.00 hod.        
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

6.10.2017 v 8.00  hod.      
(pátek)    Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

7.10.2017 v 8.00 hod.     
(sobota) Medlov Ministrantská schůzka 

7.10.2017 v 15.30 hod.     
(sobota) Uničov Mariánská pobožnost 

14.10.2017 v 10.00 hod.   
(sobota) Olomouc          Biskupské svěcení 

15.10.2017                    
(neděle) Uničov Misijní jarmark - po mši svaté  

15.10.2017 v 8.00 hod.                             
(neděle) Uničov 

Mše svatá za oslavence v měsíci říjnu, 
sbírka při mši svaté je určena na opravu 
obvodové stěny fary 

15.10.2017 v 9.30 hod.                             
(neděle) Medlov Sbírka při mši sv. je určena na opravu 

věže kostela 

15.10.2017 v 11.00 hod.                             
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 

farnosti 

16.10.2017                    
(pondělí) Uničov Katechismus pro dospělé aneb Vzdělává-

me se ve víře - po večerní mši svaté 

19.10.2017 v 9.00 hod.     
(čtvrtek) Uničov Mše svatá s udílením svátosti pomazání 

nemocných 

20.10.2017 v 16.30 hod.    
(pátek) Uničov Misijní klubko  

20.10.2017 v 18.00 hod.    
(pátek) Uničov Mládežnický pátek (MP) - mše svatá a 

přednáška 

21.10.2017 v 8.00 hod.    
(sobota) Uničov Ministrantská schůzka 

22.10.2017                    
(neděle)  Misijní neděle - sbírka na misie 

22.10.2017 v 8.00 hod.    
(neděle) Uničov Mše svatá pro rodiny s dětmi 

22.10.2017 v 9.30 hod.    
(neděle) Medlov Mše svatá pro rodiny s dětmi 

26.10.2017 ve 14.00 hod.    
(čtvrtek) 

DPS            
Dolní Sukolom Mše svatá 

Změna programu vyhrazena !!! 
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Změna začátku bohoslužeb - od 30.10.2017 

 

Uničov 
 mše svaté v pondělí a v pátek večer budou začí-

nat v 17.00 hod. 
  
Želechovice 
 v sobotu  budou mše svaté začínat v 15.30 hod. 
 
Medlov 
 mše svaté ve středu budou začínat v 16.30 hod. 

Změna času:  

ze soboty 28.10.2017 na neděli 29.10. 2017 

ŘÍJEN JE MĚSÍC          

MODLITBY RŮŽENCE 

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

V Uničově 

2.10.2017   
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově na téma Naši národní světci              
-  po večerní mši svaté  

9.10.2017 
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

13.10.2017  
(pátek) 

 Setkání dětí a rodičů na faře v Uničově od 16.00 hod.  

17.10.2017 
(úterý) 

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

23.10.2017 
(pondělí)  

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

26.a 27.10.2017 
(čtvrtek, pátek) 

 Příměstský tábor na faře v Uničově  

V Medlově 
4.10.2017    
(středa)  

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

10.10.2017   
(úterý)   

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

18.10.2017 
(středa) 

 Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek                          
– skupina 2,  od 9.30 do 11.00 hod.  
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Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při puto-
vání Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie. Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně Marii, jak si to přála. 
I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy 
vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení 
národa obnovili. Čas  devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních 
sobot v měsíci. Zvažte, jestli právě Vy nebo Vaši farníci nepotřebujete dary, které Spasitel 
slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot v měsíci.  
 
- „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během nové-
ny, když o to prosí s důvěrou. 
- Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky. 
- Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.                                                                
- V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti. 
- Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě. 
- Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře. 
- Matky v požehaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co          
pro sebe a své dítě vyprošují. 
- Chudým se dostane příbytku a chleba. 
- Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele. 
- Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou. 
- Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, 
ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.  
- Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným 
těžkým hříchem až do smrti.  
- Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci. 
- Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší 
dokonalosti a svatosti. 
- Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný   
z rodiny zavržen. 
- Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.  
- Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.  
- Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolá-
ní, obdrží milost pokání a návratu. 
- Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech. 
- Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla. 
- Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.  
- Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit. 
- Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a 
nenadálá smrt je nepřekvapí.  
- Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně 
zesnou v náručí mé Matky. 

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží                      

sestry Konsoláty Betrone  
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- Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky. 
- Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku. 
- Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čisto-
tu, lásku. 
- Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci. 
- Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji pří-
tomnost bez zvláštních obtíží. 
- Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já       
v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím 
celou jejich bytostí. - Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí 
a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, 
jediná Láska. 
- Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněné-
ho Srdce mé Matky. 
- Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z  těchto duší, které září 
na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.  
- Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.“ 
 
     Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé 
Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce     
po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené            
s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.  
     Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka smír-
ného rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí vykonat    
v týdnu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka duchovní četby o jednom 
nebo více tajemství. Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po prvním pátku. Děkuji 
všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám  
 

                                                                                                              arcibiskup Jan 

                                                                                                                      
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se 
vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě 
ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke 
zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je 
mým útočištěm a cestou, která mě vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z 
lásky k Ježíši často modlil a obětovat za obrácení hříšníků a na smír za hříchy    
proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé 

oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen. 

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA 
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Pozvánka 
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"Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlé líce. To je od zubů?" "Ne, 
od modlitby..." "Ale nekecej..." "Nekecám. Včera jsme se spolu 
celá rodina modlili otčenáš a když jsme došli po "zbav nás zlého", 
otec se podíval na mámu a ona si toho všimla."  

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl                              

k Misijní neděli 22. října 2017 

     Drazí bratři a sestry,  

     co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a 
přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste 
svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu    
v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou Vám jistě 

nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene.  

     Mám radost z toho, že díky Vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem    
ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky Vaší pomoci může-
me přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potře-
bují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, kate-
chety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní  a diecézní organizace v misijních oblastech 

částkou více jak 92 milionů USD. 

     Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří 
dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém poselství k Misijní 
neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křes-
ťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, 
aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní 
spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, 
řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světo-
vý den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou  příležitostí pro to, aby misijní srdce 
křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace 

svou modlitbou, svědectvím života a společenstvím majetku.“ 

     Drazí přátelé, zvu Vás tedy k prožití letošní Misijní neděle k zamyšlení nad touto podstatou 
misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity     
s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkla-
dem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad 

do reality právě pomocí v misiích.  

     Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává. Není samo-
zřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiál-
ního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby nám chy-

bělo jen jedno - umět se rozdělit s potřebnými.  

     Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace. 

                                                                                                                         Jáhen Leoš Halbrštát 
                                                                                národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 
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