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RŮST V MODLITBĚ – CESTA OBRÁCENÍ
Vydalo nakladatelství Portál 1 985
1 . Modlitba je bytostné setkávání se s Bohem ve víře, důvěře a lásce.
2. Mějte odvahu každý den postupovat krok za krokem blíž k Bohu.
3. Bůh miluje originály. Každý z nás musí jít svou vlastní osobní cestou.
4. Modlitba vyžaduje pravdivost. Když nejsem v modlitbě pravdivý, potom je má
modlitba stále povrchnější a ztrácím k ní víc a víc chuť, protože nevědomky pociťuji,
že lžu.
5. V duchovním životě nejsou žádné lanovky, kde člověk dole zaplatí, nastoupí
a nechá se vytáhnout nahoru. Při určitých stupních obtížnosti je třeba průvodce.
6. Naslouchejme stále víc tomu, o kterém tak často mluvíme.
7. Bez usebranosti, bez soustředěnosti se trvale žádná modlitba nedaří. Nejprve se
musíme soustředit na Boží tajemství v nás. A ponořen do tohoto tajemství pak
hledám slova.
8. Proč v modlitbě nerosteme? Protože nejsme vytrvalí.
9. Odevzdanost do Boží vůle znamená: plně s Bohem souhlasím.
1 0. Modlitba je ve své největší hloubce klaněním, a to i když prosíme. Je to naprostá
odevzdanost. Ve vytrvalé prosbě se náš postoj mění v odevzdanost.
11 . Když jste vyprahlí, nemodlete se méně, spíše více, déle. Věnujte Bohu více času,
i když ze sebe nemůžete dostat žádná slova. Zůstaňte jednoduše zde – před Bohem!
1 2. Opravdové obrácení spočívá v tom, že již sami nechceme vůbec nic.
1 3. V trápeních, jež provázejí moji modlitbu, vidím, co je teď pro mě potřebné.
Je důležité se jim nevyhýbat.
1 4. Na naší duchovní cestě je nejvíce rozhodující větší láska, ne větší poznání.
Kdo hledá v prvé řadě poznání, přijde lehce k touze být jako Bůh.
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1 5. Mějte odvahu denně přijmout vše, co se teď ve vašem životě děje - žít svůj život.
1 6. Čím dál nás Bůh chce vést, tím víc musí rozbíjet naši ješitnost.
1 7. Proste každý den o trpělivost. Tato prosba o trpělivost nesmí nikdy umlknout,
smí a má se osvědčit vytrvalostí.
1 8. Když se Bohu odevzdáme, dopouští na nás utrpení, aby nás postupně
očišťovalo. Bůh ví, co je právě pro mne potřebné, aby se mé srdce osvobodilo
od svého sobectví a aby se připodobňovalo jemu.
1 9. Kdo zůstává věrný ve vyprahlosti, obdrží trvalé štěstí.
20. Boží vedení je zcela individuální, zcela osobní. Nezáviďte sousedce, která „září“
jako jarní den, zatímco vy bojujete o vzduch. Řekněte si: „To je moje osobní cesta
a ty, Pane, chceš jít touto cestou se mnou.“
21 . Následování Ježíše je připravenost k cestě. Je to protiklad k pohodlnému sezení
za pecí.
22. Musím Bohu dát svůj život. Nesmím být pouhým samozásobovatelem, který chce
i u Boha jen čerpat, ale nic nedávat.
23. Místo abychom se trápili, máme své slabosti prostě přijmout z Otcových rukou.
Tak to také dělali svatí.
24. Kdo není připraven zříci se všeho, co vlastní, svého hmotného majetku,
svých zvyklostí, svých úspěchů, nejde po cestě následování Ježíše.
25. Když nám Bůh něco bere, je to jen proto, že nám chce dát něco většího.
26. Ve fázi vyprahlosti se stává zřejmým, zda Boha milujeme pro něho samého.
Utíkáme-li od toho, protože nám Bůh nedává žádné sladkosti, nejsme Boha hodni.
27. Otec skrze mne miluje Syna. Skrze mne miluje Syn Otce. Poutem lásky je Duch
svatý. A já jsem vztažen do vnitřního života trojjediného Boha.
28. Cíl znáte, neztrácejte ho z očí. Dělejte vědomě své kroky víry. Bůh jde s vámi
a rychle vás povede kupředu, jste-li ochotni se mu přenechat.
29. Následování Ježíše znamená nasazení se pro Ježíše, nasazení se během
celého Ježíšova života, od narození až po oslavení.
30. Bůh na cestě mého obrácení jasně požaduje moje rozhodnutí. Nechce žádné
otroky. Chce, abych mu sloužil ve svobodě. Jakmile řeknu „ano“, začne mě ihned
vést jeho milost. Díky této zkušenosti je nám pak umožněno pomáhat druhým.
31 . Mnozí z nás jsou duchovně zcela shrbeni, protože s sebou vlečou příšerné
množství zavazadel. Vlečou toho s sebou tolik, protože to potřebují kvůli svému
egoismu. Musíme se stát dětmi a žít zcela v důvěře v našeho Pána a v odevzdanosti
jemu.
Myšlenky byly sestaveny na AG v Kroměříži ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.
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Úprava liturgického prostoru
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově
Zpráva od Ing. Josefa Indry,
hlavního architekta Arcibiskupství olomouckého
ze dne 1 7.6.201 4

Ing. Josef Indra doporučuje:
• Zřízení provizorního stupně před schodem do presbytáře (kněžiště) o výšce
1 30 mm a šířce stupnice minimálně 450 mm.
• Přemístění sedilia (sedadla) kněze od prostoru vpravo pod kazatelnou na levou
stranu.
• Umístění ambonu na opačné straně sedilia, tedy vpravo ke kazatelně.
Více k nahlédnutí Zprávy u otce děkana Svatopluka.

Příprava
k přijetí svátosti biřmování

Od září 2014 začne příprava k přijetí
svátosti biřmování. Příprava je určena
pro věřící od 15- ti let.
Přihlášky jsou k dispozici v kostele vzadu
na stolku nebo na faře. Vyplněné přihlášky
odevzdejte osobně panu děkanovi
Svatoplukovi do konce srpna 2014.
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Proč je biřmování důležité?
Vzpomeňte na apoštoly. Měli
nejlepšího učitele, sám Ježíš je naučil
modlit se, viděli jeho zázraky, a přece
ve zkoušce neobstáli. Jidáš zradil, Petr
zapřel, ostatní utekli, jen Jan stál
pod křížem. Když na ně však sestoupil
Duch Svatý, stali se odvážnými svědky
zmrtvýchvstalého Krista. Předávali víru
a zapalovali v lidech lásku k Ježíši.
Přes všechny překážky církev rychle
rostla. Duch Svatý skrze ně budoval Boží
království ve světě. Že my nehoříme
takovou vírou, abychom zapalovali
všechny kolem nás? Obnovme své
rozhodnutí pro Boha a otevřme
se působení Ducha Svatého! On může
změnit i dnešní
svět!
Co znamená mít
Svatého Ducha?
Znamená to podobat se Kristu,
který je plný Ducha.
Znamená to myslet
a jednat podobně
jako Ježíš. Proto
se budeme v tomto
roce často dívat
na Ježíše skrze
evangelia,
jako
se rádi díváme
na obrázky těch,
které máme rádi.
Každému
doporučuji přečíst si
denně malý kousek
evangelia, abychom
se jaksi přes ten úryvek podívali
na Ježíše, s nímž máme stejného
Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď
na mém místě dělal Ježíš? Pokusme
se jednat jako on a modleme se o Ducha
Svatého, aby nám připomínal Ježíšova
slova a jeho příklad, aby nám dával sílu
jednat podle jeho vzoru.

Kdy můžeme počítat s pomocí Ducha
Svatého?
Duch Svatý je Láska mezi Otcem
a Synem. Chceme-li, aby v nás působil,
začněme milovat. Kdo miluje, zachovává
přikázání, říká Pán Ježíš, a hledá dobro
druhého. Jednejme podle Božích
přikázání a dělejme skutky lásky
k bližnímu. Pak poznáme, že Duch Svatý
je v nás a působí v nás. O to se můžeme
snažit každý den a časem poznáme,
jak v nás roste Boží království.
Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život
v obci a v celé společnosti. Prvotní církev
byla hned od Seslání Ducha Svatého
misionářská.
Všichni
vydávali
svědectví o Kristu
a jeho vítězství
a přiváděli do společenství
církve
nové lidi. Kdo si
nechává poklad víry
jen
pro
sebe,
je ošklivý sobec.
I o víře platí, že ten
dar jsme dostali
proto,
abychom
mohli být užiteční.
Snažme se dělit
o svou víru s těmi,
kteří ji ještě nepoznali, nebo se
od
ní vzdálili.
Ale dříve než
někoho oslovíme, modleme se za něj,
aby naše svědectví dobře přijal, a taky
za sebe, abychom to dovedli správně
formulovat. Především ale usilujme o to,
aby lidé mohli poznat Boží lásku
z našeho jednání.
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(Z pastýřského listu arcibiskupa Jana Graubnera
k Roku biřmování)
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PRO DĚTI
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Vtipy...
Nově jmenovaný ředitel sedí ve své kanceláři, přehrabuje papíry na stole,
když v tom někdo zaklepe na dveře. Ředitel chce udělat dojem, řekne „moment“,
zvedne sluchátko, pak řekne „dále“, načež vstoupí borec v montérkách, ředitel
přikryje dlaní sluchátko a řekne „moment“, potom do sluchátka říká: „Spolehněte se,
pane ministře, všechno je zařízené, kdyby byly nějaké problémy, tak volejte!“ Položí
telefon a říká: „Vy byste potřeboval co?“ A borec v klidu: „Já jsem vám přišel zapojit
telefon.“
Malý Jirka se modlí: „Slibuji ti, Pane Bože, že budu poslouchat a budu hodný.
A ty mi slib, že nebudeš dávat vitaminy do špenátu a mrkve, ale do čokolády
a zmrzliny!“
Jeník se modlí večer před spaním, ale nějak nesrozumitelně. Maminka mu to
vytýká: „Honzíku, já jsem vůbec neslyšela, co ses modlil.“ Jeník na to: „Ale mami,
dyť tobě jsem taky nic neříkal!“

O touze jedné duše
Žil jednou jeden knihkupec a velice se radoval z množství knih, které vlastnil.
Když pak onemocněl a poznal, že se blíží jeho poslední hodinka, poručil ženě: „Dej
mi s sebou plný měšec zlaťáků.“ Po smrti se dostal sice do nebe, ale tam jeho
zlaťáky nebyly nic platné. V nebi se platilo jen stříbrnými mincemi. Noviny, časopisy
a knihy, které knihkupci tolik chyběly, mít nemohl.
Knihkupec věděl, že mu Bůh vidí do jeho srdce a začal ho úpěnlivě prosit, aby mu
pomohl. Existuje někdo, kdo by nás více miloval? Bůh nedopustil, aby si knihkupcova
duše začala zoufat. Vymyslel tedy plán, aby jeho duše nalezla klid. Poslal svého
anděla a ten na knihkupce uvrhl spánek.
Ve snu rozdal všechny své zlaťáky chudým a potřebným lidem. Vzal si s sebou
jen malý zbytek stříbrných mincí. V nebi si koupil vše, po čem jeho duše toužila. Měl
opět své knihkupectví, svůj nebeský archív. Nasadil si brýle a začetl se do knihy,
kterou měl právě po ruce. Potom se probudil a pokoj Boží střežil jeho srdce i mysl.

Dana Lukasová

Farní časopis

Milí farníci,
obracím se na vás všechny, čtenáře našeho farního
časopisu. Rád bych věděl, zda máte k jeho podobě či
obsahu nějaké připomínky, co byste navrhovali změnit,
a to tak, aby byl pro vás poutavý, přínosný i poučný.
Uvítám také návrhy vaší spolupráce na vytváření farního časopisu.
Uzávěrka dalšího čísla časopisu bude v neděli 24. srpna 201 4. Do té doby budu
velice rád za vaše podněty, ohlasy a připomínky.
P. Svatopluk Pavlica
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Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky posílat do 24. srpna 201 4 psanou formou,
elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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