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JOSEF MAUREDER
POROZUMĚT BOŽÍMU VOLÁNÍ
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007
1 . Jsem Bohem milován, ať jsem dobrý nebo špatný, známý či nevýznamný, nadaný
či nechápavý, zdravý či postižený, černý či bílý, věřící či nevěřící.
2. Dokladem toho, že mě Stvořitel miluje, je, že mě chtěl a chce. V každé chvíli mě
Boží milující vůle nese a udržuje – ještě dřív, než na ni odpovím.
3. Bez mé odpovědi Boží láska přijít nemůže. A tak je každý okamžik v ruce Boha
odpouštějícím a uzdravujícím dotykem, pokud ho člověk přijme.
4. Jsme posláni do světa – být svědky.
5. Žiju, protože mě Bůh vždy miloval, nezávisle na mém výkonu a na mých morálních
kvalitách.
6. Dokud se domníváme, že se musíme zachránit sami, že si Boží lásku a náklonnost
musíme zasloužit nebo získat prací, jsme otroky svého morálního a duchovního
„výkonu.“
7. Moje první a nejhlubší povolání je nechat se obejmout Boží láskou, nechat se nést
Boží rukou.
8. Základní Boží úmysl se mnou a s mým životem je dobrý, protože Bůh je přítelem
života.
9. Bůh nechce, abychom pouze vegetovali nebo bojovali o holý život, ale abychom
nalezli život v plnosti.
1 0. Základním povoláním každého člověka, na něž samozřejmě může svobodně
odpovědět ano či ne, je spoluzodpovědnost za zdar vlastního života, za to, aby se
plně a radostně stal člověkem, jak ho – totiž jako svůj obraz – zamýšlel Bůh.
11 . Vydávat svědectví o Boží lásce je možné v jakémkoliv životním stavu a povolání.
1 2. Každý člověk je nenahraditelným Božím poselstvím a má darovat světu něco
zcela osobního.
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1 3. Bůh nepřestává při mnoha příležitostech vést naše srdce, aby bylo více
odevzdáno jemu i lidem.
1 4. Bůh se natolik ztotožňuje s člověkem, že se s ním setkáváme vždy, když
se setkáváme s druhým člověkem.
1 5. Miluj celé Boží stvoření, potom také pochopíš Boží tajemství ve všech věcech.
1 6. Zvol si takovou podobu života a takovou životní úlohu, v níž bys mohl být více
milujícím člověkem.
1 7. Čím jsme starší, tím zřetelněji si uvědomujeme křehkost života.
1 8. Člověk je stvořen, aby chválil Boha, sloužil mu a prokazoval mu úctu.
1 9. Nelze ani domyslit, co dokáže udělat Bůh ze zlomků našeho života, jestliže mu je
zcela přenecháme.
20. Boží jednání je zpravidla tiché a nenásilné. Pouze ten, kdo naslouchá, bude
vnímat slovo, pouze pozorný si všimne ukazatele.
21 . Úhelným kamenem je osobní vztah ke Kristu, bez něhož nelze kráčet cestou
povolání.
22. Žiji-li skutečně pro Boha a bližní, nezávisí můj život nadále na úspěchu.
23. Bůh žízní po tom, aby se s ním člověk čím dále tím úžeji spojoval a nezištněji
se rozdával druhým.
24. Zkušenost ukazuje, že člověk postupuje kupředu lépe a jistěji, jestliže se někomu
pravidelně svěřuje, jestliže si vyhledá někoho, kdo jej doprovází, rozumí mu
a povzbuzuje ho, je-li třeba.
25. Alespoň jednou za den, třeba večer, si vyhraď čas k tomu, abys předložil Bohu
vše, co jsi ten den prožil.
26. Zkoušky jsou normální součástí našeho života, teprve věrnost umožňuje
naplněný život a odevzdání.
27. Pouze to, co se děje z lásky a v lásce, má trvalou hodnotu.
28. Milost staví na přirozenosti. Bůh člověka nepřetěžuje. To, čeho někdo není
schopen, nemůže být Boží vůle.
29. Chceš-li, aby se tvůj život vydařil, musíš mu dát smysluplnou náplň, hodnoty,
pro které bys chtěl žít, a odpovídající formu.
30. Svatost není ani tak výsledkem našeho výkonu, nýbrž plodem milosti, kterou
člověk přijímá a na niž odpovídá.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.
Strana 2

POKOJ VÁM!

Pastýřský list Letnice 201 4
Drazí přátelé,
v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když naplnil své
vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem a smrtí se navrátil ke svému
Otci, seslal své církvi Svatého Ducha, aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby
uskutečnil Boží království na zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření.
Naplňují se starozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám vám nové
srdce, vložím do vás nového ducha. Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale naplnit,
v den, kdy si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své církvi
Ducha Svatého jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy
zachovává největší přikázání, přikázání lásky k Bohu a bližnímu.
To platí pro všechny křesťany, ale přiznejme, že zcela zvláště pro vás, manžele
a manželky, protože vy jste přijali svátost manželství jako svátost lásky. Vy máte
stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Ve svátosti
manželství se křesťanští manželé stávají znamením tajemství jednoty a plodné lásky
mezi Kristem a církví, a také se na tomto tajemství podílejí. Dostávají sílu, aby si
navzájem pomáhali ke svatosti v manželském životě a při rození a vychovávání dětí.
Rodina jako škola života a lásky je nejdůležitějším místem, kde se další generace učí
prakticky milovat skutečnou láskou, která hledá dobro druhého a nevzdává se, ani
když je to těžké, láskou, která je obětavá a věrná, shovívavá, dobrosrdečná,
nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen
na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá
něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá,
všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává.
Ano, taková je láska Ducha Svatého. Být křesťanem, který se zrodil z křestní vody
a z Ducha Svatého, znamená nechat v sobě milovat Boha. Naopak: Kdo nemiluje,
Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom smyslu jsou vaše rodiny školou lásky
i víry. Předáváním umění milovat učíte děti poznávat Boha, který je Láska. Svět
bez lásky nemá budoucnost, a proto nemá ani naději.
Odvěký nepřítel člověka, ďábel, kterého Ježíš na kříži porazil, se pochopitelně
stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí lidi k hříchu, proto útočí
na manželství, někdy sobectvím, chtivostí či nevěrností, někdy chce zatížit svědomí
hrozným hříchem potratů, ba dokonce útočí na manželství jako instituci. Přesvědčuje
lidi, že manželství je zbytečné a někteří politici s ním vysloveně spolupracují,
když ekonomicky znevýhodňují sezdané manžely. Lidská láska zlého ducha
popuzuje. Manželství je svátost lásky. A proto je ďábel touží zničit. Mnohé manželské
problémy však lze překonat odpuštěním, které je výsostným skutkem lásky a které
ďábla doslova pokládá na lopatky. Když milujeme, vítězíme nad ďáblem. Mnozí
to máte dobře vyzkoušené.
Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám, vzývejte denně Ducha Svatého a proste
ho i mnohokrát za den, aby k vám přišel. Nevíte, jak v určité chvíli reagovat, aby
to bylo dobře, aby to bylo podle slov Pána Ježíše? Řekněte prostě: Přijď, Duchu
Svatý, a dej mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás všemu a připomene vám
všechno, co jsem vám řekl já, slibuje Pán Ježíš.
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Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu či chaos? Proste: Přijď, Duchu Svatý,
a ty sám mně vnukni, jak se mám modlit o sílu. Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch
přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, zač se máme vhodně modlit.
A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zná
přesně, co je uvnitř, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě
s Boží vůlí.
Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to spolehlivá cesta. Sám vzývám
tak krátce Ducha Svatého mnohokrát za den, zvláště když mám něco říci.
On skutečně přichází a působí. Vím však, že se musím ještě mnoho učit a rád bych
v tom pokračoval společně s vámi.
Dnešním dnem končí doba velikonoční a vstupujeme do takzvaného období
během roku, které skončí myšlenkami na poslední soud a slavností Krista Krále.
Jestli jsme v jiných liturgických dobách hleděli na biblická období dějin spásy,
pak toto období je obdobím života církve a působení Ducha Svatého, obdobím, které
spoluvytváříme jako spoluodpovědní. Žijeme ve světě, kde je stálý boj dobra a zla.
Lidé světsky smýšlející se někdy hodně liší od našeho poslání. Nezapomínejme,
že dary Ducha, zvláště poznání Boha a schopnost milovat, nám byly dány proto,
abychom mohli být užiteční. Ty dary nemáme jen pro sebe. Čím více jich rozdáme,
tím budeme bohatší, protože Bůh je štědrý a naší velkorysostí se nikdy nedá
zahanbit. Ničeho se nebojme, pokud se necháme vést Duchem Svatým. Žijte
duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Zakusíte bohaté plody života v Duchu
Svatém, protože ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota,
věrnost, tichost, zdrženlivost. Těším se, že i toto bohatství zazáří v našich rodinách,
že nebudeme tyto vlastnosti jen čekat od druhých, ale sami se těmito plody staneme
přitažlivějšími pro lásku druhých. Na každé rodině záleží. Čím krásnější a pevnější
bude rodina, tím šťastnější bude i naše společnost.
Přijď, Duchu Svatý, a přebývej v našich rodinách, aby byly chrámem tvé lásky,
místem, kde roste Boží království, nová kultura života a nová civilizace lásky.
O to spolu s vámi usiluje a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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PRO DĚTI
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Vtipy...
Při návštěvě kostela si děcka prohlížejí kůr, kde jsou krásné varhany. Jedna
dívčina chce vědět, proč jsou na varhanách černé a bílé klávesy. „To je jasné,“ tvrdí
jeden rozumbrada. „Ty bílé jsou na svatby a ty černé na pohřby.“
Na zasedání vlády povídá předseda: „Po volbách budeme nominovat na ministra
financí otce kardinála.“ Jeden novinář se ptá, proč zrovna jeho. „Vážený pane,
odpověď je zcela jednoduchá. Otec kardinál ví, kde je Bůh a jenom Bůh ví, kde jsou
zašantročené peníze našeho státuI“

Zakončení výuky náboženství ve školním roce 2013/2014

Výuka náboženství na faře v Uničově bude ukončena:

1. - 2. třída: 9. 6. 2014; 3.- 5. třída: 11. 6. 2014; 6. - 9. třída: 13. 6. 2014
Pozvánka

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 zveme naše děti na slavnostní ukončení
školního roku 2013/2014.
Při mši sv., která začíná v 16,30 hodin v Uničově, budou děti
dostávat vysvědčení z náboženství.
Na závěr této mše svaté proběhne losování o ceny za vyluštěnou
tajenku z tohoto čísla farního časopisu.
Po mši sv. budou probíhat na farní zahradě hry a soutěže.
Můžete si sebou přinést kabanos a dobrou náladu.
Na toto odpoledne jsou zvány nejen děti, ale také jejich rodiče,
prarodiče a přátelé.
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Tak se opatruj!

„Tak se opatruj!“ „Tak se opatruj!“ „Tak
se opatruj!“ Zaznívá teď v mých uších,
ale i mysli i po tom, co jsem se rozloučila
s mojí nejlepší kamarádkou. Co je to za
novoty? Proč to říkala? Co mi to vlastně
přála?
Odjíždím z onoho místa na kole
a vážně nevím, co si počnu. Na to, že si
na kole vedu dobře, mám za sebou různé
kopečky, kopce i delší tratě - zkrátka
jsem dobrý cyklista - najednou nevím, jak
šlápnout do pedálů, co budu dělat
na křižovatce. Co když najednou začnu
zmatkovat? Počkat! Kdo to má vlastně
přednost? Ten zprava, nebo zleva?
Vidina chvíle, se kterou si budu muset
poradit sama, mne vskutku vyvedla z oné
míry nebojácnosti, s kterou jsem
doposud vystačila nejen na kole. Snad
raději takovéto lidi - s nic neříkajícími
a nic nevysvětlujícími pozdravy nepotkávat. Ještě abych si tak zlomila
ruku. Nedej, Bože, něco
důležitějšího!
Z onoho přání mi
zůstávají v mysli jen
samé otazníky, potažmo
i vykřičníky. Naštěstí
pro mne zvládám cestu
domů
bez
úrazu.
Z posledních sil, ale
s chutí, si uvařím
lahodný čaj . Jen co mi
lehce vychladne, vypiji
pár doušků a dávám
se do přemýšlení, jak to
se mnou ta Bětka
vlastně myslela? Co se
to s námi stalo? Žádná
kloudná
odpověď
nepřichází, moje svědomí se zdá být čisté...
Nemohlo by v celé záležitosti nějakým
způsobem figurovat snad její jméno?
Není Bětka odvozena od slova bědovat?
Hloupost. Nikdy jsem si nevšimla

nějakých negativních vlivů na svoji
osobu, když jsem na ni volala jménem.
Nejsem přece nevěřící, ale věřící...Kdyby
měla mít na mě ale nějaký další negativní
dopad, přece se s ní raději přestanu
kamarádit. Dám si na ni pozor. Nebo
jí raději hned začnu vykat. Chápavá je
v dostatečné míře, aby usoudila, jak to
s námi teď bude. A kdyby to pochopit
nechtěla, „Řeknu jí to jasně a pěkně
od plic,“ uvažovala jsem teď nahlas.
Vyslovíme-li něco nahlas, objeví
se celá záležitost najednou v jiném světle
a věci se dají do pohybu rychleji.
Kupříkladu taková nadávka. Přijde
takzvaně z čistého nebe, zcela nečekaně
netaktně neboli neurvale. Padne
z jednoho na druhého ať obdarovaná
strana chce, nebo nechce....
Počkat! Ona mě vážně nemá ráda?
Co jsem jí udělala? Co se to mezi námi
mělo odehrát? Kdyby mi řekla: „Bůh Ti
žehnej!“ s vykřičníkem,
potom budu
nutně
předpokládat, že sám
Nejmocnější
bude
se mnou ve spojení skrze
nějaké ty svoje svaté.
Třeba anděly strážné,
nebo Antonína, nebo
Kryštofa, nebo co já vím,
kdo by tak ještě mohl
v takových případech
fungovat... Že ona ta
Bětka už se mnou
nechce nic mít. Ono to
znělo hodně podezřele!
Vystač si sama. Jdi si
svou cestou. Už nemám
pro tebe čas a nikdy mít
nebudu. Bum!
To je tedy ta její
milující křesťanská láska? To si dělá
ze mě legraci? Což o to, vtipná byla
vždycky... Tak tady končí opravdu
veškerá legrace!
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Na stolku stojí chladnoucí čaj. „Hm,
dobromysl mám moc ráda. Udělá
vždycky moc dobře. Jej, to je dobrota.
Ani nemusel být žádný zákusek.“
Pomyslím si, dopiju zbytek a vítězoslavně zvolám: „Fakt nemá chybu!“
A pak že se nedějí zázraky. Najednou
s pochopením přijímam libozvučný hlas
oněch
vykřičníků,
dříve
však
nepochopitelných.
Dobromysl
budu
pěstovat
na zahrádce. Vždyť i samotný název

vypovídá o tajemství, které s sebou
nese. Bětku můžu pozvat na čaj. Nebo
na zahrádku. Zasejeme dobromysl
společně. Do té doby stihnu ještě
nastudovat, kdo je patronem přátelství,
šťastného
manželství,
ztracených
životních hodnot a tak podobně.
Co kdyby je někdo z našeho okolí
potřeboval použít v neočekávané chvíli.
Prosil by a prosil...
Bůh vám všem žehnej!!!
-jim-

Povídání o noci
Podívám-li se v létě z okna verandy na letní noční oblohu, uvidím na temném
nebi Velký vůz. Je to tak zázračné, vidět tohle nebeské spřežení. Jen za úplného
ticha, mohly by být slyšet vzdušné šlápoty neviditelného Boha, který se prochází
vysoko nad námi, mezi všemi hvězdami.
Noc před svatým Janem Křtitelem se nazývá svatojánskou nocí. V tu dobu
se rozzáří tisíce svatojánských broučků na každém hrobě, který má za patrona Jana
Křtitele. Je to hotový zázrak, že nad propadlými rovy všech Jendů a Jeníčků svítí
celý věnec zádumčivých nesmělých světel.
Pán Bůh mi poslal těsně před operací věřící přítelkyni, která se se mnou modlila.
V tu chvíli jsem si uvědomila, že budu nejen v rukách lékařů, ale že celý můj život
leží především v dobrotivých rukách Božích. Tato jistota mi zůstala i ve chvíli
nejtěžší. Dostala jsem se až na samé dno svého života. Procitla jsem z noci
Dana Lukasová

Setkání dětí
z Misijního Klubka
bude v pátek 13. června
2014 v 16,00 hod.
na faře v Uničově.
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Poklady naší rodiny

Milé rodiny,
dovolte, abychom vám v rámci slavení
Roku rodiny nabídli a zde představili aktivitu
s názvem „Poklady naší rodiny", kterou si
pro vás připravilo vaše arcidiecézní centrum
pro rodinu.
Obracíme se na vás s touto nabídkou,
která chce povzbudit objevení pokladů
uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas
popřemýšlet a společně ve svých rodinách
najít to, co dobrého se v nich kdy událo,
co vás posunulo dál, obohatilo atp.

Mohly by to být životní momenty, které
se týkají víry ve vaší rodině, může se jednat
o zápasy o víru, odpuštění v rodině, obrácení
člena rodiny, nebo když někdo z vás řekl
Bohu své „ano", v měřítku větším (např.
životní / duchovní povolání) či „menším".
Můžete si také vzpomenout na některé
z vašich předků a na to, čím vaši rodinu
obohatili. Zaměřit se ale můžete také
na zdánlivé „maličkosti" všedních dnů,
například na společně strávené chvíle
v rodině.
Toto „poselství" vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3, a to
formou obrázků, fotografií, psaného textu, básničky, apod. Záleží na kreativitě vaší
rodiny.
Nejedná se o soutěž. Jde o to, abychom si uvědomili, co dobré Bůh v naší rodině
vykonal a stále koná a byli mu za to vděčni. Tato aktivita má taktéž podpořit
soudržnost rodiny a proto je důležité, aby se na zpracování podílela celá rodina.
Vytvořené projekty můžete odevzdat na Centru pro rodinný život v Olomouci
nebo v jednotlivých děkanátních centrech pro rodiny, a to buď poštou, nebo osobně.
Termín odevzdání je 30. června 201 4. Každá rodina, která vypracovaný projekt pošle,
obdrží malý dárek.
Odevzdané projekty budou prezentovány na těchto internetových stránkách a tak
budou sloužit k vzájemnému obohacení - mělo by jít o určitý druh svědectví života
z víry. Projekty budou také vystaveny na Sv. Hostýně při příležitosti arcidiecézní pouti
rodin v sobotu 30. srpna 201 4. Poté se budou v jednotlivých děkanátech olomoucké
arcidiecéze konat putovní výstavy odevzdaných projektů.
Děkanátní centrum pro rodinu
Ing. Soňa Šlosarová
Kostelní nám. 1 53
Uničov 783 91
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Centrum pro rodinný život
Arcibiskupství olomouckého
Biskupské nám. 2
Olomouc 779 00

POKOJ VÁM!

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky posílat do 25. dne v měsíci psanou formou,
elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář; Ing. Soňa Šlosarová; Ludmila Hájková
Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500
E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz

