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POKOJ VÁM!
Myšlenky na měsíc září

OSVALDO POLI

MŮJ ŽIVOTBEZEMNE

- hledánívlastní identity

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 201 4

1 . Kdo vidí jako hlavní cíl své realizace
úspěch, bude mu chtít obětovat
nejlepší část sebe samého: stane se
cynickým, všehoschopným jedincem,
ochotným „jít přes mrtvoly“, aby
dosáhl svého.

2. Člověk objevuje sám sebe nikol i
ve chvíl i , kdy si uvědomí, že se chce
stát lékařem, ale teprve tehdy, kdy
pochopí, jakým lékařem chce být.

3. Bude-l i vnímání našich problémů prav-
divé a moudré, máme naději , že
budeme schopni svoje těžkosti řešit.

4. První a rozhodující moc, kterou máme,
je pojmenování nepřítele.

5. Budeme-l i házet kameny do studny,
dříve či později se zanese a vyschne.
Stejné je to i s naší duší.

6. Vyrovnaný člověk se nesnaží využívat
slabostí svého protějšku. Kdo je sám
zralý, hledá rovnocenný vztah,
podporuje vzájemnou svobodu, nikol i
podrobenost či závislost toho druhého.

7. „Vybarvit se“ neboli vyslovit svůj soud
či názor znamená nést následky.

8. Nepřítel nás často zasahuje zbraněmi,
které mu sami vkládáme do rukou:
Zaslepí nás svou nabídkou, že
budeme dobře při jímáni druhými, nebo
aspoň že s námi nebudou
nespokojeni. Na oplátku požaduje naši
duši.

9. Máme-l i druhé milovat, musíme být
vnitřně svobodní. Potřebujeme
svobodu, abychom nebyli vláčeni
svými strachy.

1 0. Nikdo neunikne odpovědnosti za svůj
život, protože vnitřně pocítěnou
pravdu o sobě není možné vůbec
neřešit.

1 1 . Odmítnutí být sebou samým zname-
ná zároveň zradu pravdy, toho, co je
dobré a správné.

1 2. Ďábel nás rád nechává, abychom se
považovali za chytřejší, než je on.
Rád vytváří i luzi, že podepisujeme
smlouvu, která je pro něho
nevýhodná.

1 3. Kdo žil jen pro to, aby „dělal dobrý
dojem“, zj istí, že je vyhořelý a zkla-
maný. Kdo stále jen mlčel, i když by
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bylo třeba zaujmout postoj, nakonec
zjistí, že ho v rodině pokládají
za vzduch.

1 4. Nepřítel většinou nevyklízí dobrovol-
ně pozice, z nichž po léta ovládal
něčí osobnost. Vyžaduje vysoké
výkupné.

1 5. Je těžké při jmout, že v životě se nel-
ze vyhnout chybám ani situacím, kdy
narážíme na vlastní l imity a na své
špatné stránky.

1 6. Kdo zůstává vězněm vlastních stra-
chů a nedělá nic pro to, aby si je
uvědomil a překonával je, snáší
zbytečnou bolest jen proto, že se
snaží vyhnout dobrému a konstruk-
tivnímu utrpení.

1 7. Možná se každého z nás při posled-
ním soudu zeptají: „Co jsi udělal se
sebou samým, abys mohl naplnit
dané poslání?“

1 8. Každá proměna vyžaduje určitý pro-
ces, často dlouhý a namáhavý, který
se uskutečňuje ve skrytosti .

1 9. Milovat je možné jen svobodně, jsou-
l i pro oběti a odříkání opravdu dobré
důvody. A právě proto, že taková
láska je svobodná, neživí v sobě
vztek a skryté výčitky.

20. Ten, kdo miluje málo, snaží se zleh-
čovat výpovědi druhého o bolesti ,
čímž působí, že vypadají jako hloupé,
přehnané a hlavně nebezpečné.

21 . Řešení problémů přichází často díky
něčemu, co jsme mylně považovali
za méněcenné, nedůležité, nehodné
povšimnutí.

22. Vlastním slabostem je třeba se pos-
tavit s rozhodností, musíme opravdu
chtít bojovat se svým vnitřním
nepřítelem.

23. Má-l i nastat změna, je třeba nejprve
vstoupit do své bolesti , pocítit j i ,

nechat se jí proniknout, umožnit jí
vstoupit do vědomí, aby bylo možné
ji pojmenovat.

24. Aby se housenka stala motýlem,
nejprve se uzavře do kukly a mění
se uvnitř zámotku, který j i chrání
před cizími zraky. To se děje i l idem,
když se z ustrašených mění
v sebejisté a z vězňů v lidi
svobodné.

25. Proměna přichází v okamžiku, když
člověk svou bolest přestane
umlčovat a rozhodne se ji při jmout.
Pojmenování bolesti vyprovokuje
změnu, je to první krok, který je
třeba vykonat.

26. Láska vyžaduje obětavost, nikol i se-
bezničení.

27. Vnitřní rozhodnutí milovat pravdu do-
dává lidem pokornou odvahu
a rozhodnost.

28. Vyhýbáme-l i se zkouškám, často se
za tím skrývá to, že se bojíme
případného odhalení, že máme své
limity, že jsme nedokonalí, zkrátka
že nejsme takoví, jací bychom chtěl i
být nebo jak si to namlouváme.

29. Láska bez pravdy neexistuje.

30. Jsme to, čemu věříme a stáváme se
tím, v co věříme.

Myšlenky byly sestaveny
v Pastoračním domě Velehrad v Itálii

ve spolupráci
s Arcibiskupským gymnáziem

v Kroměříži.
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Sv. Řehoř I . Veliký je obecně pokládán za jednu ze čtyř
největších postav na papežském stolci.

Sv. Řehoř I . Veliký pochází ze starobylého šlechtického
rodu. Na svět přichází asi v roce 540 v Římě, jeho otcem je
sv. Gordian, římský senátor, jeho matkou je sv. Sylvie. Řehoř je
vychováván v bohabojnosti a dostává se mu výborného
vzdělání – vystuduje práva a stává se praetorem v Římě.
Po otcově smrti pak svůj úřad opouští a odchází na rodinné
statky na Sicíl i i , kde zakládá šest klášterů. Další benediktinský
klášter vybuduje v Římě z rodinného paláce.

V roce 577 papež Benedikt I . jmenuje Řehoře jedním ze sedmi jáhnů – kardinálů,
kteří mají za úkol pečovat především o římskou chudinu. O dva roky později ho pak
papež Pelagius I I . jmenuje vyslancem u císařského dvora v Konstantinopoli .
Zde Řehoř získává svého celoživotního přítele, sevil lského biskupa Leandera.

O několik let později , po smrti byzantského císaře Tiberia I I . , se Řehoř vrací
do Říma, kde se stává opatem ve svém klášteře.

Pak roku 589 postihne Řím velká povodeň a rozšíří se mor. Mezi tisíci mrtvými je
i papež Pelagius I I . Na jeho místo je i přes svůj odpor zvolen Řehoř. Hned
po svém nástupu na papežský stolec pak Řehoř svolává věřící ke kajícím průvodům
za odvrácení morové rány. Když jeden z průvodů (s novým papežem v čele) přichází
k Tibeře, spatří Řehoř nad Hadrianovým mauzoleem postavu anděla, který právě
ukládá svůj meč do pochvy. Pro Řehoře je to znamení, že morová rána je u konce.
Na počest této události pak nechává Hadriánovo mauzoleum přejmenovat
na Andělský hrad.

Papež Řehoř I . (první nositel titulu „Služebník služebníků božích“) vychází
ve svém papežství z ideje absolutního dobra. Na obranu proti germánským
Langobardům, pustošícím zemi, dává opevnit mnohá bezprostředně ohrožená města
a tak vzniklo jádro budoucího papežského státu. Též posílá Langobardům dary, platí
j im daně a tak při nejtěžších chvílích v letech 592 a 593 ochrání Řím před zkázou.

Na svou stranu si získává Řehoř I . i Vizigóty. Významná je i Řehořova snaha
o pokřesťanštění Británie – roku 596 vysílá ze svého kláštera mnicha sv. Augustina,
později zvaného z Canterbury, který společně se čtyřiceti mladými druhy zakládá
v Angli i biskupství a získává Anglosasy pro křesťanství.

Nesmrtelnost získává pak Řehoř I . Veliký zvelebením bohoslužebných
úkonů a zpěvu, dodnes známého jako gregoriánský chorál. Zakládá v Římě
pěveckou školu, kde chorál on sám vyučuje. Je i autorem mnohých hudebních
reforem – mezi ně patří především rozšíření tónin a zavedení neum (teček, čárek,
háčků apod.), značek, které v notovém zápisu určují stoupání či klesání hlasu.

Největším dílem papeže Řehoře I . Velikého jsou jeho „Mravní výklady knihy Jób“,
přednášky pro řeholníky, oblíbené ve středověkých klášterech. Nejčtenější knihou
jsou pak ve středověku „Homil ie sv. Řehoře I . “, kázání pro věřící l id i pro mnichy.

Posledních pět let svého života je pak papež Řehoř I . Veliký těžce nemocný – má
žaludeční obtíže a je tak slabý, že je několik let upoután na lůžko. Smrt 1 2. března
roku 604 je pro něj vysvobozením. Jeho ostatky jsou uloženy pod oltářem kaple
Clementiny v levé lodi chrámu sv. Petra v Římě.

Svatý Řehoř I. Veliký
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Rok zasvěceného života

Salesiáni Dona Bosca

Zpracováno z různých zdrojů z internetu.

Salesiáni Dona Boska (též Společnost sv. Františka Saleského, SDB) jsou
významnou římskokatol ickou kongregací, která se věnuje výchově mládeže.

Řád založil italský kněz Jan Bosco v roce 1 859 a pojmenoval j i k poctě
svatého Františka Saleského (papež Pius IX. schváli l regule řádu v roce 1 874).
V čele řádu stojí rector major a generální shromáždění společnosti.

Heslem řádu je latinské Da mihi animas, cetera tol le – česky "Dej mi duše, ostatní
si vezmi." Sv. Don Bosco jím chtěl vyjádřit, že chce Bohu pomoci spasit l idské duše,
zejména zanedbaných chlapců z ulic, j imž se věnoval, a je ochoten pro tento cíl
obětovat všechno, co má.

Do Československa přišl i salesiáni v roce 1 925 (Slovensko), v roce 1 927 je
do Čech a na Moravu přivedl i Ignác Stuchlý a Štěpán Trochta.

V České republice salesiáni k 1 . září 201 4 provozovali 1 4 středisek mládeže
(v Brně (2), Českých Budějovicích (2), Fryštáku, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze
(2), Rumburku, Teplicích, Moravských Budějovicích a Zlíně), zřizovali
prestižní nakladatelství pedagogické, psychologické a náboženské literatury Portál
a vyšší odbornou školu JABOK v Praze, vydávali Salesiánský magazín a časopis
pro děti Nezbeda a podílel i se významně na výuce na teologických
fakultách Jihočeské a Palackého univerzity a vedení TV Noe.

Salesiáni prožívají svůj život buď jako kněží nebo koadjutoři – to jsou muži, kteří
stejně jako jej ich spolubratři v kněžské službě, odpověděli na Boží výzvu
k následování a nabídl i , že prožijí celý svůj život ve společenství bratří, v čistotě,
chudobě a poslušnosti.

• Oblasti působení salesiánů:
- Sociální, náboženská, kulturní, pedagogická a materiální pomoc mládeži
- Střediska mládeže
- Víkendové a prázdninové akce
- Školy a učňovská střediska
- Internáty
- Práce pro mládež na okraji společnosti
- Misie a sociální pomoc rozvojovým zemím
- Sdělovací prostředky
- Farnosti

Kromě salesiánů vznikla celá řada podobných společenství, která se inspirovala
ideály Dona Boska. Stejně jako salesiáni pracují po celém světě. Jsou to
zejména Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů (FMA), Salesiáni
Spolupracovníci (ASC), Sdružení bývalých žáků Dona Boska, Volontarie Dona
Boska (VDB) a mnoho jiných. Uvedená společenství jsou spolu volně spojena a tvoří
salesiánskou rodinu. Velmi aktivní je v ČR sdružení Staré páky.

Salesiánským duchem se inspirovala i řada občanských sdružení, která jsou
zaregistrována v ČR. Je to například Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo
Salesiánské kluby mládeže (SKM).

Zprávy o dění v salesiánské rodině podává časopis, který vychází v češtině
pod názvem Salesiánský magazín.
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Co nás čeká v měsíci září???
• 2. 9. - středa - 1 7:30 hod. - mše svatá v DPS Medlov

• 3. 9. - čtvrtek - 9:00 hod. - Uničov - návštěva nemocných
- Renoty - návštěva nemocných

• 4. 9. - pátek - 9:00 hod. - Medlov - návštěva nemocných
- 20:00 hod. - Uničov - zahájení novény před svátostí biřmování

/ 4.9. - 1 2.9/ (společná modlitba novény bude
v kostele každý den ve 20:00 hod.
pro biřmovance, kmotry a ty, kteří
se chtějí modlit za biřmovance)

• 5. 9. - sobota - 8:00hod. - Medlov - ministrantská schůzka
- 1 5:30 hod. - Uničov - Mariánská pobožnost

• 7. 9. - pondělí - 1 3:00 -1 7:00 hod. Renoty - Adorační den farnosti

• 1 0. 9. - čtvrtek - 1 9:00 hod. - Uničov - nácvik na svátost biřmování a příležitost
ke svátosti smíření pro biřmovance a kmotry

• 11 . 9. - pátek - 8:00 hod. - Uničov - mše svatá

• 1 2. 9. - sobota - 8:00hod. - Uničov - ministrantská schůzka

• 1 3. 9. - neděle - 8:00 hod. - Medlov - mše svatá
- 1 0:30 hod. - Uničov - mše svatá s udělováním svátosti biřmování
- 1 4:00 hod. - Zadní Újezd - poutní mše sv. ke cti P. M. Bolestné -

slouží P. Petr Košák SBD

• 1 5. 9. - úterý - 1 7:00 hod. - Jívová - pouť ke cti Panny Marie Bolestné
- odjezd autobusu v 1 5:30 hod. - Albert Uničov

. 1 9. 9. - sobota - 1 0:00 hod. - Kalvárie u Jaroměřic u Jevíčka - pouť farnosti Medlov
- odjezd autobusu v 8:00 hod. - náves Medlov

• 20. 9. - neděle - Uničov - mše svatá za všechny oslavence v měsíci září
- Medlov - mše svatá pro rodiny s dětmi
- sbírka v Uničově na opravu varhan,

v Medlově a Renotech na potřeby farnosti
- 1 4:00 hod. - Nová Dědina - mše svatá ke cti Panny Marie

• 21 . 9. - pondělí – Uničov – 8:00 hod. - mše svatá

• 25. 9. - pátek - 1 6:00 hod. - Uničov - Misi jní klubko, schólička
a mše svatá pro rodiny s dětmi

• 26. 9. - sobota - Svatý Hostýn - pouť farnosti Uničov
- odjezd autobusu v 7:00 hod. - Albert Uničov

• 27. 9. - neděle - Medlov - 9:30 hod. - děkování Pánu Bohu za letošní úrodu

• 28. 9. - pondělí - slavnost sv. Václava - 8:00 hod. - Medlov - mše svatá
- 1 8:00 hod. - Uničov - mše svatá

• 4. 9. , 1 8. 9. a 25. 9. . pátek - 20:00 hod. - Uničov - adorace pro mladé



Srdečné blahopřání
Blahopřejeme našim zářijovým oslavencům.

K Vašim narozeninám a jmeninám přejeme všechno nejlepší od Pána,
dar zdraví, veselou mysl a ochranu P. Marie.

Mše svatá za naše oslavence bude sloužena
v neděli 20. září 2015 v 8:00 hod. ve farním kostele v Uničově.

POKOJ VÁM!
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá...

• ve středu 2. a 1 6. 9. 201 5 proběhne
setkání maminek na mateřské
dovolené na faře v Uničově v době
od 1 0.00 do 11 .30 hod.

• v pondělí 7. 9. 201 5 se po večerní mši
svaté uskuteční Setkání seniorů
na téma „Svatý rok milosrdenství
se svatými řeholníky“ na faře
v Uničově

• v úterý 8. a 22. 9. 201 5 se sejdou
na faře v Uničově v 1 9.00 hod. muži
k Modlitbám otců

• v pondělí 1 4. a 21 . 9.201 5 začne
rukodělný kroužek dětí a maminek
na faře v Uničově od 1 6.00 hod.

• v úterý 29. 9. 201 5 se uskuteční
od 1 9.00 hod. na faře v Uničově
Modlitby matek pro zaměstnané ženy

Uničov: Medlov:

• ve středu 2. 9. 201 5 proběhne Setkání
seniorů na téma „Svatý rok
milosrdenství se svatými řeholníky“
a Modlitby matek – skupina 2 v době
od 9.30 do 11 .00 hod. na faře v Medlově

• v úterý 8. 9. 201 5 se uskuteční od 1 9.30
hod. na faře v Medlově Modlitby matek –
skupina 1

• ve středu 9. 9. 201 5 se na faře v Med-
lově sejdou maminky na mateřské
dovolené v době od 1 0.00 do 11 .30 hod.

• ve středu 1 6. 9. 201 5 proběhne Setkání
seniorů na faře v Medlově a Modlitby
matek – skupina 2 v době od 9.30
do 11 .00 hod.

Novinář navštíví vesničku, která je slavná tím, že se v ní její obyvatelé dožívají
vysokého věku. Jde náměstím, když si všimne uplakaného stařečka u cesty a ptá se
ho, kol ik mu je let: „Sto pět“ odpoví dědeček. „A proč pláčete?“ „Protože mi dal táta
pohlavek!“ „Váš otec? A proč?“ nevychází z údivu žurnalista. „Protože jsem nechtěl jít
s dědou do kostela. . . “

Zápis na obvodním oddělení: Policie večer zatkla podvodníka prodávajícího
pilulky, které měly zajistit zákazníkům věčné mládí. Při prohlídce trestního rejstříku
vyšlo najevo, že se jedná o recidivistu, který byl za tentýž přestupek trestán už
v letech 1 794, 1 856 a 1 928K

V zámecké kapli se otevřou dveře a v nich se objeví pan hrabě s paní hraběnkou
a hlásí: „Neseme ke křtu Alberta Benedikta Cypriána Dionýsa Eusébia Felixe hraběte
z Bahnhofu a Nemašajnu.“ „Tak pojďte dál a za tím posledním zavřete dveře!“ odpoví
zámecký kaplan.
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