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1. Pro kaţdého, kdo poznal lásku 
Boţí zjevenou v Jeţíši Kristu, je ab-
surdní vystačit si s plněním 
„náboţenské povinnosti“. Pouhá 
účast na nedělním slavení eucharis-
tie není a nemůţe být největším při-
kázáním.  

2. S chlebem a vínem přinášíme 
zároveň na oltář i kaţdé utrpení a 
bolest světa s jistotou, ţe v Boţích 
očích je všechno cenné.  

3. Naše účast na těle a krvi Kristově 
nesměřuje k ničemu jinému neţ        
k tomu, abychom se stali tím, co přijí-
máme.  

4. Ke svátosti Jeţíšova srdce se 
můţeme v plném smyslu dostat jen  
s otevřeným srdcem. Kdo přijímá 
svátost jeho srdce a nepřipraví vlast-
ní srdce, ten nepochopil Krista.  

5. Kdo se pravidelně s Pánem setká-
vá v jeho slově, stává se stále citli-
vější na to, co mu Pán chce říct.  

6. Vděčnost, úţas a chvála nás 
osvobozují od nás samých a vedou 
nás k pokoře před Bohem.  

7. Neznáme jediný případ, kdy by 
Jeţíš něčí pozvání odmítl. Kdykoli se 
sejdeme, abychom slavili eucharistii, 
vţdycky přijde. Kdykoli kněz vysloví 

slova proměnění, vţdy sestoupí.  

8. Podstata všech svátostí spočívá    
v tom, ţe vnější znamení odkazuje    
k hlubší, neviditelné skutečnosti. 
Proto dobře proţít „svátost  srdce“ je 
moţné jen ţivou vírou, s otevřeným 
a milujícím srdcem.  

9. Přeţehnat se znamením kříţe      
s plným vědomím toho, co děláme, 
je velmi silná vyznavačská modlitba, 
která zahání síly temnot a vtahuje 
nás do Jeţíšova srdce.  

10. Jeţíš Kristus, který nás vytrhl      
z moci hříchu a smrti, nás uvádí      
do společenství s Otcem v Duchu 
Svatém, a tím také do společenství  
s ostatními dětmi našeho nebeského 
Otce.  

11. Moţná někdy přicházíme na bo-
hosluţbu neklidní, plní předsudků a 
svých nároků. Neměli bychom ale 
odcházet stejní, nebo dokonce zatvr-
zelejší, neţ jací jsme přišli. Je důleţi-
té přijít na mši svatou včas a začít ji 
slavit s plným vědomím toho, co       
se zde děje.  

12. Ten, kdo zakusil pravou lásku, je 
schopen ji dát i druhým.  

13. Bůh ví, ţe potřebujeme odpuště-
ní, a čeká, aţ k němu přijdeme          
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v pravdě - takoví, jací jsme, ve své 
slabosti a chudobě, s otevřeným srd-
cem a s důvěrou v Boţí slitování.  

14. Jedním z nejvytrvalejších katolic-
kých bludů je přesvědčení, ţe k Bohu 
se můţeme přiblíţit tehdy, aţ se po-
lepšíme, aţ budeme „dost dobří“.  

15. Překáţkou mezi námi a Bohem 
nemusí být jen náš konkrétní nevy-
znaný hřích, ale postoj falešné 
soběstačnosti a spokojenosti se se-
bou.  

16. Od prvních stránek Bible vidíme, 
ţe nás Pán vţdy hledá jako první, 
aby se s námi usmířil, protoţe vidí, 
ţe ve své slepotě nejenţe nevidíme 
svůj hřích, ale  Bohu mnoho věcí 
zazlíváme.  

17. Boţí slovo má moc proměnit na-
še ţivoty, ale je třeba naučit se ho 
slyšet.  

18. Bez Ducha svatého nejsme 
schopni Boha chválit.  

19. Budeme-li kaţdý den naslouchat 
Bohu a jeho slovu, modlitba se stane 
láskyplným rozhovorem, budeme 
nalézat odpovědi na své ţivotní otáz-
ky, bude se měnit naše smýšlení a 
konání.  

20. Má-li víra sílit a růst, patří k ní 
také pochybnosti, zkoušky a hledání. 
Kdo nikdy ţádnou krizi víry neproţil, 
můţe si být jist, ţe to, co za víru po-
vaţuje, bude nejspíš jen dědictvím 
náboţenských zvyklostí a názorů     
po předcích.  

21. Ţivá víra se projeví v tom, ţe 
vydrţí temnotu nejistot i zklamání, 
kdyţ věci nejdou podle  představ, a 
přesto  nezpochybní Boţí lásku.  

22. Dary, které klademe na oltář         
k proměnění, mají znázorňovat naši 
ochotu darovat se Kristu, který se 

nám  a pro nás vydává.  

23.  Přijmout dar Jeţíšova ţivota, a 
nedarovat mu sebe, by znamenalo 
znovu Boţího Syna ukřiţovat. Je dů-
leţité nebrat to, co se děje na oltáři 
jako samozřejmost.  

24. Vděčnost v srdci vede ke chvále a 
chvála je způsob modlitby, jakým se 
modlí andělé a svatí v nebi. Při slave-
ní eucharistie se doslova spojujeme 
se zpěvem andělů, kteří stojí          
před Boţí tváří.  

25. To podstatné při mši svaté můţe-
me proţít jen tehdy, pokud zapojíme 
své srdce.  

26. Boţí chvála má tu  vlastnost, ţe 
uzdravuje lidská srdce. Uzdravuje tím, 
ţe nás uvádí do správného postoje 
vůči Bohu.  

27. Tvoříme-li v církvi jedno Kristovo 
tělo, je třeba, abychom při slavení 
eucharistie byli mezi sebou usmířeni. 
Nelze spolu nemluvit a vyřešit to tím, 
ţe si sedám na druhou stranu kostela, 
abych nemusel dát pozdravení pokoje 
člověku, s nímţ se nesnáším.  

28. Ve spojení s Kristem a jeho obětí 
dochází k proměnění všeho, co jsme 
a co ţijeme, co s vírou přinášíme   
před Boţí tvář. Potom skutečně proţí-
váme, ţe eucharistie je pramen i vr-
chol křesťanského ţivota.  

 

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

Svatý měsíce 

DVOJČATA 
Scholastika se narodila kolem roku 480 v Nóricia (Nursia), v umbrijských horách 
při hranici jako dvojče slavného bratra Benedikta, patrona Evropy. Matka Abun-
dancia při porodu zemřela a otec Euprob, ze vznešeného rodu, svěřil děti pěs-
tounce. Jiţ v mladém věku se Scholastika zasvětila Bohu a pak po bratrově 
příkladu opustila své rodiště. Z lásky k Bohu si oba zvolili ţivot v chudobě, čisto-
tě a poslušnosti. Některé ţivotopisy se zmiňují (bez spolehlivých podkladů)       
o jejím působení téţ v různých klášterech, jeden snad byl v Subiaco. Jisté je, ţe 
se později usadila u Piambarole v blízkosti velkého kláštera Montecassino. Tam 
s bratrovou pomocí zaloţila první ţenský benediktinský klášter. Sestrám byla 
mateřskou učitelkou a jí byl vůdcem a rádcem Benedikt. Scházeli se spolu je-
denkrát za rok, ve dvorci mezi oběma kláštery. Jejich poslední setkání je známé 
zázrakem bouře, jiţ si Scholastika vyprosila na zadrţení bratra, aby s ním moh-
la déle hovořit o Bohu, protoţe cítila, ţe se blíţí konec její pozemské pouti. 
     Podrobně se o tom zmiňuje Řehoř Veliký: Benedikt chtěl odejít jak to vyţado-
vala řeholní pravidla. Kdyţ nechtěl zůstat, jeho sestra zaprosila o Boţí zásah a 
nečekaně se přihnala silná bouřka. Ta zapříčinila, ţe se s druhým bratrem ne-
mohli vrátit. Na Benediktovy výčitky sestra odpověděla, ţe jen prosila Boha       
o pomoc, kterou bratr odmítal. A Bůh ji vyslyšel. Tehdy bratr ustoupil a pokračo-
vali v duchovním rozhovoru po celou noc. Aţ ráno se rozešli. 
      Nebyla jinak mnohomluvná. Její přísloví znělo: "Mlč nebo mluv o Bohu; ne-
boť co na tomto světě je hodno slova." 
     Tři dny po její smrti měl Benedikt vidění, v němţ spatřil duši své sestry v po-
době holubice vystupovat do nebe. Zaradoval se, oznámil to spolubratrům a 
zapěl děkovný chvalozpěv za prokázanou milost. Řeholníci potom přenesli 
Scholastičino tělo a na Benediktovu ţádost je uloţili do hrobu, připraveném pro 
něj v montecassinském klášteře. Za krátkou dobu k ní do téţe hrobky pochovali 
i Benedikta. Nad jejich hrobem je hlavní oltář montecassinské basiliky. 

                                                                                                                                                                                        převzato z internetových zdrojů  

Blahopřání 

Boží požehnání a ochranu Panny Marie                                            
přejeme všem, kdo  v měsíci  únoru                                                    
slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za únorové  oslavence bude sloužena                                                               
v neděli 18.2.2018 v 8.00 hod.                                                                 

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

           … U mne nebudeš zapomenut… Iz 44, 21 

 

 

 Farním radám Arcidiecéze olomoucké 

Drazí bratři a sestry,  
upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do práce farních rad i do společných setkání 

v děkanátech, a nakonec i děkanům, kteří představili výsledky a společně s biskupy 
hledali správné odpovědi i návrhy dalších kroků. 

Hlavní přínos vidím už v tom, že jste společně přemýšleli, pracovali a modlili se. 
Setkání v děkanátech mělo dát příležitost k výměně zkušeností a vzájemnému povzbu-
zení. Vaše zprávy potvrzují, že máme velmi rozdílné farnosti. Nejen velké a malé, či 
aktivní a spící. Některé maličké farnosti mají velmi zodpovědné a obětavé farníky. Ně-
které velké mají problém sehnat kostelníka či zajistit úklid a zdobení kostela. I když 
povzbuzuji k oživení farnosti, nejde mi     o to, abychom přidávali aktivity. V některých 
případech je to potřeba, ale ne všude. Jak píšete, někde jste sami překvapení, kolik 
dobrého se u Vás děje. I já mám velkou radost z mnoha krásných věcí, které děláte 
nejen v péči o kostel a faru, ale i pro krásné bohoslužby, do nichž se zapojují ministranti 
a scholy či chrámové sbory, lektoři a akolyté. Na řadě míst vytváříte farní společenství 
složené z mnoha živých skupin, které nežijí pro sebe, ale zapojují se do společného 
díla, když například do farních dnů se zapojují různá společenství a různé generace, 
když se pracuje pro rodiny a děti, ale zároveň nezapomíná na staré a osamělé, když si 
rozdělí hodiny o adoračních dnech různá společenství a spolky, když všechno nedělá 
několik obětavců, ale daří se zapojit více lidí. 

Někde jste přijali do farní rady zástupce mladých, kteří o to žádali při Arcidiecézním 
fóru mládeže, a oni Vám přinášejí novou chuť. Zvláště chci ocenit statečnost věřících, 
kteří přes těžkou situaci, kdy malá skupina starších lidí se obětavě stará o velký kostel, 
a při tom dovedou pěstovat hezké mezilidské vztahy nejen mezi sebou. Arcibiskupství 
se bude podílet na jejich odvážných snahách. Rád bych, aby pocítili solidaritu i jiných 
farností. Zazněl například návrh, aby velká farnost či děkanát si vzal patronát nad něja-
kou neobsazenou farou v pohraničí, kterou by farníci udržovali a mohli tam jezdit se 
svými dětmi na prázdninové tábory.  

Vaše návrhy na změny nabídek ze strany kurie a našich center projednáme a bu-
deme se snažit na ně reagovat. Z některých míst se volá po různých nabídkách pomoci, 
ale zdá se, že někteří žadatelé asi nevědí o tom, že konkrétní nabídka už existuje. Po-
kusíme se nabídky nově a lépe prezentovat, ale zároveň prosíme, abyste se po nich 
ptali a využívali je. Například některé farnosti asi nevědí, že v každém děkanátu pracuje 
technik, který pomáhá farnostem děkanátu se zajištěním oprav, především projektů a 
různých povolení až po výběrová řízení, nebo podávání žádostí o dotace či zajišťování 
potřebných revizí… 

Podobně je v každém děkanátu pobočka diecézního centra pro rodinu. Tam se 
však počítá s dobrovolnými spolupracovníky. Zvláště potřebujeme manželské páry, 
které mohou věnovat nějaký čas přípravě snoubenců či vedení manželských společen-
ství. Někteří už takto pomáhají a já jim moc děkuji. Bylo by však třeba najít další ochot-
né páry, aby se mohly úkoly více rozdělit. Mnozí těžce neseme, jak se mnohé rodiny 
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Odpověď otce arcibiskupa na práci farních rad v roce 2017 
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rozpadají. Nestačí však naříkat, je třeba jim poskytnout pomoc, doprovázet je a na-
bídnout oporu společenství. Rodinné centrum nabízí kurzy pro animátory rodin i lektory 
snoubenců. Těším se, že pomůžete najít nové zájemce. 

Na mnohé otázky, které jste kladli, by Vám měli odpovědět kněží. Pokud jde          
o ekonomické otázky diecéze a o církevní hospodaření po restitucích, pošlu duchovním 
správcům aktuální informace. Řadu informací nabízí diecézní informátor Oldin, který 
vychází desetkrát ročně a bohužel o něm mnozí nevědí. Proto navrhuji, aby na celé 
funkční období, jako malou pozornost za obětavou službu, farnost zaplatila všem čle-
nům farní rady Oldin, z něhož se mohou dovídat potřebné informace pro naši spo-
lupráci. V následujících číslech Oldinu se pokusím odpovědět na položené otázky a 

předávat Vaše inspirativní myšlenky všem čtenářům. 

Pro další rok mám na Vás tři prosby:  
1. Snažte se přispět k tomu, aby Vaše farní společenství byla živou církví, milým domo-

vem i znamením Boží přítomnosti pro okolní svět. Využívejte všechny příležitosti     
k tomu, aby Vaše okolí, i to nevěřící, mohlo zakusit Boží lásku a tak poznávat Kris-
ta.  

2. Tam, kde máte ve farnosti různé skupiny (jako Orel, Katolický skaut, Eucharistická 
hodina, Modlitby matek či otců, třetí řády či hnutí, katolickou školu či společenství 
mládeže), zapojte je například tím, že o adoračním dnu farnosti či bdění u Božího 
hrobu si každá z těchto skupin vezme na starost jednu hodinu. Podobně v postní 
době se mohou střídat ve vedení Křížové cesty. A proč by se tak nemohli zapojit i 
hasiči? 

3. Z dopisů biřmovanců vím, že mnoha mladým lidem pomohlo udržet a rozvíjet víru 
zapojení do společenství ministrantů a schol. V tomto roce dostanete nová pozvání 
a nové pomůcky k práci s ministranty a scholami (například kurz pro vedoucí). 
Prosím, podpořte tato společenství. Je velkou pomocí, když se někdo z tatínků, 
kdo má zkušenosti ministranta, ujme vedení chlapců ve farnosti. Podobně schole, 
která nemá zrovna vhodnou vedoucí z řad mládeže, může pomoci maminka, která 
kdysi ve schole zpívala. Někde mají skupin víc, například vedle scholy mládeže je 
schola rodičů s malými dětmi. To má i skvělý výchovný vliv a malé děti to v kostele 
baví. Nějaké materiály pro práci s ministranty a nazpívané žalmy pro neděle najde-
te na webových stránkách arcidiecéze už nyní. Je hezké, když mají scholy široký 
repertoár, od klasiky po kytarové písně, od jednohlasů po sbory případně i s orche-
strem, ale jejich základním posláním je zpívat mši svatou, tedy ordinária a respon-
zoriální žalmy. To by měl být základ. 

              Letos Vás prosím o pomoc v těchto oblastech. Po roce Vás poprosím o sdělení   
Vašich zkušeností. 

S prosbou o vzájemnou modlitbu i o modlitbu za potřeby všech farníků, zvláště 
těch vzdálených, zdraví a ze srdce žehná  

  

                                                                                                  arcibiskup Jan 
Olomouc, 1. 12. 2017  
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1.2.2018 v 9:00 hod.        
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

2.2.2018 v 8:00 hod.        
(pátek) Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

2.2.2018 v 16:00 hod.       
(pátek) Uničov Adorace za matky 

2.2.2018 v 17:00 hod.      
(pátek) Uničov Svátek Uvedení Páně do chrámu - mše 

svatá 

3.2.2018 v 17:00 hod.     
(sobota) Uničov Mše svatá a svatoblaţejské poţehnání  

3.2.2018 v 15:30 hod.     
(sobota) Uničov Mariánská poboţnost 

4.2.2018 v 8:00 hod.      
(neděle) Uničov 

Mše svatá určená zvláště pro rodiny         
s dětmi a představení dětí, které se za-
čnou připravovat k 1. svatému přijímání 

9.2.2018 v 18:00 hod.                      
(pátek) Uničov Společenství ţáků 6.-9. třídy 

11.2.2018 v 18:00 hod.      
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

14.2.2018 v 15:30 hod.     
(středa) Medlov Popeleční středa - mše svatá 

14.2.2018 v 17:00 hod.     
(středa) Uničov Popeleční středa - mše svatá 

15.2.2018 ve 14:00 hod.     
(čtvrtek) 

DPS             
Dolní Sukolom Mše svatá 

16.2.2018 v 16:00 hod.      
(pátek) Uničov Misijní klubko  

16.2.2018 v 18:00 hod.      
(pátek) Uničov Kurz lektorů  

17.2.2018 v 8:00 hod.      
(sobota) Medlov Ministrantská schůzka 

18.2.2018 v 8:00 hod.     
(neděle) Uničov 

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

18.2.2018 v 9:30 hod.     
(neděle) Medlov Mše sv. pro rodiny s dětmi, sbírka při mši 

sv. je určena na opravu fasády kostela 

18.2.2018 v 11:00 hod.     
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na nátěr 

střechy kostela 

18.2.2018 v 15:00 hod.     
(neděle) Uničov Postní varhanní koncert - „Ladíme postně“ 

- Tomáš Ulrich 

15.2. a 22.2.2018 v 18:00 hod.  
(čtvrtek) Renoty Poboţnost kříţové cesty 

18.2. a 25.2.2018 v 9:00 hod.     
(neděle) Medlov Poboţnost kříţové cesty 

18.2. a 25.2.2018 v 14:00 hod.     
(neděle) Uničov Poboţnost kříţové cesty 

19.2.2018                       
(pondělí) Uničov 

„Katechismus pro dospělé aneb vzdělává-
me se ve víře“ na téma „Svátost křtu“ -   
po mši svaté 

21.2. a 28.2.2018 ve 14:00 hod. 
(středa)  Uničov Příprava dětí k 1. svatému přijímání  

Co čeká naše farnosti v měsíci únoru 
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Změna programu vyhrazena !!! 

Pozvánka 

22.2.2018 - 17:00 hod.      
(čtvrtek) Uničov Modlitby matek 

24.2.2018 v 8:00 hod.                         
(sobota) Uničov              Ministrantská schůzka 

25.2.2018                     
(neděle) 

Uničov      
Medlov     
Renoty 

Sbírka Haléř svatého Petra 
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 
 

V Uničově 

2.2.2018       
7:00 -16:00 hod.

(pátek)  
 Jednodenní příměstský tábor na faře v Uničově 

5.2.2018  
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Příklady táhnou          
-  i manţelské“ -  po večerní mši svaté  

9.2.2018     
(pátek) 

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

12.2.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

20.2.2018 
(úterý)  

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

26.2.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

V Medlově 

7.2.2018    
(středa)  

 Setkání seniorů  na téma „Příklady táhnou - i manţelské“ na faře 
v Medlově a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

13.2.2018       
(úterý)   

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

21.2.2018 (středa) 
 Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek                          

– skupina 2,  od 9.30 do 11.00 hod.  

Půst 

V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně lidé domnívají. Jde mnohem 
více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní doby jsme 
pozváni hledat více času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné 
soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas 
přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy.  
Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“ 
     Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale 
celého společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční stře-
du) a uprostřed Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem 
„zdrženlivosti“ a také „újmy“.  „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrev-
ných zvířat, protože byla v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné 
stravě. Ryby byly naopak chápány jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se 
na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční 
středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 60 let), kteří nejsou ne-
mocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze jednou za den se 
smí najíst do sytosti.  
                                                                                      převzato z internetových zdrojů



 

 

 

Kde se 
koledovalo 

2018 

Dětřichov 3.275,- 

Renoty 7.336,- 

Střelice 13.536,- 

Benkov 4.345,- 

Nová Dědina 3.530,- 

Horní Sukolom 2.536,- 

Dolní Sukolom 3.380,- 

Brníčko 4.963,- 

Uničov 139.645,- 

Celkem 182.546,- 
 

 
 

 

 

      

    

 

 

 Kde se koledovalo 2018  

 Výtěžek z Tříkrálového koncertu   3.336,- Kč  

 Zadní Újezd 7.260,- Kč  

 Hlivice 3.726,- Kč  

 Králová 5.687,- Kč  

 Medlov 18.964,- Kč  

 Celkem 38.973,- Kč  
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Charita Šternberk, středisko Uničov 

Charita Šternberk – středisko    
Uničov děkuje všem, kteří přispěli 
při Tříkrálové sbírce 2018. Výnos 
ve městě Uničov  dosáhl částky 
182.546,-Kč (loni 150.067,-Kč). 
Koledovalo se také v okolních ob-
cích našeho mikroregionu a celko-
vý výtěžek sbírky je 517.355 Kč. 
Hlavní záměr Tříkrálové sbírky    
pro rok 2018 je pokračovat v přímé 
pomoci lidem, kteří se ocitají 
v nouzové či krizové situaci. Opra-
vit humanitární sklad a podpora 
zdravotních a sociálních služeb 
Charity v Uničově. 
Velký dík patří koordinátorům, ve-
doucím skupinek a všem koledníč-
kům, díky nim se mohla tato sbírka 
uskutečnit. Všem upřímné Pán Bůh 
zaplať. 
 

         Bc. Alena Charouzová                           
vedoucí Charity v Uničově 

Výsledky                           
Tříkrálové sbírky 2018       

v Uničově                              
a jeho místních částech 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018  v Medlově                                   
a jeho místních částech 
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Charita Šternberk, středisko Uničov 

Mikroregion Uničovsko - výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2018         
(srovnání od roku 2015) 

 

 

 
 

 

Mikroregion Uničovsko 

 –  

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2018 
(srovnání od roku 2015) 

 

 

Obec  2015 2016 2017 2018 

Dlouhá Loučka  22.144,- Kč 26.769,- Kč 29.821,-  35.832,- 

Libina 46.730,- Kč 49.683,- Kč 49.003,- 54.409,-  

Lipinka 4.490,- Kč 5.904,- Kč 4.960,- 6.305,-  

Medlov   30.132,- Kč 32.098,- Kč 36.657,- 38.973,-  

Nová Hradečná 20.552,- Kč 20.983,- Kč 21.027,- 23.879,-  

Oskava 17.618,- Kč 16.555,- Kč 20.384,- 24.268,-  

Paseka 20.395,- Kč 19.786,- Kč 15.532,- 23.909,- 

Šumvald   28.566,- Kč 28.968,- Kč 32.120,- 34.639,-  

Troubelice  45.541,- Kč 48.454,- Kč 52.733,- 54.826,-  

Újezd 23.229,- Kč 23.567,- Kč 26.235,- 28.642,-  

Uničov 131.136,- Kč 131.933,- Kč 150.067,- 182.546,-  

Želechovice   7.487,- Kč 9.130,- Kč 9.121,- 9.127,-  

Celkem 398.020,- Kč 413.830,- Kč 447.660,- 517.355,- 
 

Vtipy 

 Už tři měsíce nepršelo a valaši měli obavy o úrodu trnek. Proto se 
obrátili na faráře, aby odsloužil mši přímo v sadě a požádal Boha 
o déšť. Farář na to přistoupil, přišel do sadu a obrátil se s otázkou 
na přítomné hospodáře: "Odsloužím mši a požádám Boha o déšť, 
ale musíte především vy sami věřit, že se ten zázrak stane." "Však 
my věříme, otče!" 
"Opravdu? Kdybyste věřili, tak přijdete s deštníky!"  

 Jak nejlépe pobavíš Boha? 
Popovídáš mu o svých plánech do budoucna.  
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POKOJ VÁM! 

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné! Určeno pro vnitřní 
potřebu farnosti. Své příspěvky posílejte do 20. dne měsíce psanou formou, elektronickou poštou. 
Nevyţádané příspěvky se nevracejí. Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář;                       
Ing. Soňa Šlosarová. Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 153, 783 91 Uničov,                  
tel.: 737213468. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz, fb: Farnost Uničov, Renoty a Medlov 

Pro děti 

POPELEC 

Copak se stalo? Popel se nám rozsypal po celém papíře. Sesbírejte ho 

v pořadí podle čísel. Zjistíte tak, co říká kněz, kdyţ dělá o Popeleční 

středě kaţdému na čele kříţek popelem.  


