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1. Každé ráno dostáváme z Božích ru-     
    kou celý den. Bůh nám dává den,     
    který pro nás připravil. 
 
2. Právě proto, že žijeme jen jednou,  
    že jak jednou uzavřeme toto pozem- 
    ské dobrodružství, nebude už čas  
    napravovat chyby a všechno předě- 
    lat v novém, správném a vylepše- 
    ném vydání, musíme věnovat maxi- 
    mální pozornost tomu, zda plníme  
    dobře svůj úkol. 
 

3. Ticho si musíme vydobýt sami s od- 
    vahou a svobodu i  v pekelném 
    rachotu města. A žárlivě je střežit a  
    nést je v sobě, kamkoli půjdeme. 
 
4.Kde není Bůh, propuká peklo, a  
    peklo spočívá jednoduše v nepří- 
    tomnosti Boha. 
 
5.Studené srdce rozhodně nemůže 
    rozumět řeči ohně. 
 
6. Někdo si možná dokáže dát předse- 
    vzetí: dnes nechci ztrácet čas. Bylo 
    by ale zapotřebí dodat: …a budu se  
    snažit, aby ho kvůli mně neztráceli  
    ani ostatní. 

7. Jestliže nechceme, aby naše slova  
    byla prázdná, staly se z nich duni- 
    vé, otravné a prázdné bubny, musí- 
    me do nich vrátit mlčení. 
 
8. Žijme přítomný okamžik. Každý den 
    má dost svých starostí. 
 
9. Vždy se najde nějaká radost, která  
    dokáže vyvážit nějakou starost a  
    nastolit rovnováhu. Stačí si jí všim- 
    nout. 
 
10.Kdybychom mohli prohledat svět a  

vidět, jak se tvoří den a vzniká 
v hlubinách staletí, pochopili by-
chom, jakou má každý jednotlivý 
lidský den hodnotu. 

 
11.Čím víc kdo dělá rámusu, tím větší 

má v sobě prázdno. 
 
12.Proto, že chci dojít k cíli, musím se 

umět zastavit, musím si udělat pra-
videlné zastávky. Právě proto, že 
mám spoustu práce, spoustu po-
vinností, musím „ztrácet čas“ rozjí-
máním.  

 

Myšlenky na měsíc říjen 

ALESSANDRO PRONZATO  

365 PROVOKUJÍCÍCH INSPIRACÍ 

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2013 
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13.V každé době je nutné, aby křesťané 

odložili starou kůži, starou slupku, a 
znovu nalezli hluboký smysl svého 
přilnutí k Bohu. 

 
14.Bůh je jedině a pouze tam, kam ho 

necháš vejít. 
 
15.Na starém dubu seděla sova. Čím 

víc věděla, tím víc mlčela, čím víc 
mlčela, tím víc věděla. 

 
16.Bůh má ve světě jen sílu naší lásky, 

a ta může dělat zázraky. 
 
17.Chceme-li jít rychleji, než co noha 

nohu mine, potřebujeme jiskru, 
otřes, který by změnil rytmus tluko-
tu našeho srdce. 

 
18.Mlčení je neomylnou známkou 

moudrosti. Mlčením tedy narůstá 
náš kapitál moudrosti. 

 
19. Boží ruce jsou ruce, které hladí. 

Jeho ruce podpírají, tisknou, dávají 
sílu, útěchu a uklidňují. 

 
20.Kolikrát se nám stalo, že by nás 

četba evangelia radikálně proměni-
la? Máme-li dojem, že na těch 
stránkách je pořád to stejné, musí-
me si přiznat, že ve skutečnosti je 
to tím, že jsme pořád stejní my. 

 
21. Nelze se vydat na cestu za Bohem, 

pokud nezačneme  u Boha. Chce-
me-li Boha skutečně poznat, musí-
me ho uznat. 

 
22. Slovo dosahuje svého cíle, když 

nejprve zapálí svého nositele, a pak 
skrze něj rozžehne jiskru v nějakém 
dalším srdci. 

 

 
23.Když mluví nula, potřebuje mnoho 

slov, aby nic neřekla. 
 
24.Ten, kdo miluje, se otevírá stále 

novým obzorům, jaké dosud nevi-
děl. 

 
25.Země je opravdu zřejmě slzavým 

údolím. Ale Bůh nám dal smích 
proto, abychom ji alespoň trochu 
osušili. 

 
26.Dovolte tělu, ať se stane modlitbou, 

nechejte tvář, ať se naplní smí-
chem před Pánem. 

 
27.K nápravě chyb a pádů je někdy 

účinnější žert než rozumování. 
 
28.K moudrosti nelze dojít zkratkou, 

nelze se vyhnout bolestnému hle-
dání a námaze. Neslučuje se s triky 
a chytračením. 

 
29.Chceme-li držet krok s dobou,   

musíme udržovat vztahy nikoli 
s pomíjivým světem, ale hlavně 
s věčností. 

 
 30.Pravda se dá zradit nejen lží, nýbrž 

i zakrýváním pravdivých, ale nepří-
jemných věcí. 

 
31.Jestli chcete skutečně žít, musíte 

přestat žít ve spěchu. 

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním 
domě Velehrad v Itálii  ve spolupráci 
s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži. 

POKOJ VÁM! 



 

 

Vlastním jménem Terezie Martinová a řeholním jménem Terezie od Dítě-
te Ježíše je katolická světice, velká postava karmelitánského řádu, panna               
a mystička. Pius XI. ji v roce 1925 svatořečil a papež Jan Pavel II. ji v roce 1997 
prohlásil za  učitelku církve. V téměř dvoutisíciletých dějinách katolické církve 
dostalo tento čestný titul jen třiatřicet svatých – velcí církevní otcové a teologové. 
Nyní mezi ně přichází křehká karmelitka, která nikdy nestudovala teologii,     
zemřela mladá a zanechala jen několik sešitů se svým životopisem, dopisy, bás-
ně, modlitby a divadelní hry. Proč se tato drobná zasněná mystička, která      
bývá zobrazována s kyticí růží, stala jednou z nejuctívanějších světic,            
průvodkyní temnou  nocí, pomocnicí při řešení životních krizí?     

 Svatá Terezička se narodila jako poslední z devíti dětí manželům Marti-
novým. Toužila už od dětství stát se řeholnicí jako její starší sestry. Nakonec se 
jí to v 15 letech podařilo, i když to bylo výjimečné. Byl do toho zasvěcen i tehdej-
ší papež Lev XIII. a musela mít zvláštní povolení od biskupa. Sestry v klášteře jí 
moc nerozuměly, myslely si, že je domýšlivá a pyšná. Přitom Terezie, která na-
venek působila klidně a vyrovnaně, trpěla po celý život stavy úzkosti. Byla často 
mučena myšlenkou, že ji Bůh opustil. Vždy znovu však uměla odolávat i nejsil-
nějšímu pokušení. Někdy byla přesvědčena, že je odsouzena k zatracení. Přesto 
se zcela odevzdávala Kristově lásce. Jejím heslem bylo: "Všechno je milost". 

"Bez lásky“, píše, "jsou všechna, i nejskvělejší díla pouhé nic; ne,ne, Je-
žíš nežádá velkých činů, nýbrž jen oddanost a vděčnost". A blízko smrti praví 
"Nikdy jsem nedala Bohu nic jiného než lásku".                   

Její křehké zdraví nakonec nesneslo tvrdý život karmelitek; o Velikono-
cích 1896 kašlala krev, za rok ji přenesli na ošetřovnu a tam zemřela. Se svým 
vnitřním utrpením, k němuž se přidala také tuberkulóza, se chtěla obětovat                   
za hříšníky světa. 

Město Lisieux se stalo poutním místem Západu a v roce 1929-1954 tam 
byla postavena bazilika, v níž leží sv. Terezie ve skleněné rakvi a proudí sem 
statisíce poutníků. 
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POKOJ VÁM! 

Svatý měsíce 

1.10.  - Svatá Terezie z Lisieux (1873 – 1897) 

          Je patronkou Francie, Austrálie, misií, misionářů, 
karmelitek, pilotů, nemocných AIDS, tělesně nemoc-
ných, proti nemocem, proti zvracení, proti tuberkulóze a 
nemocných tuberkulózou, květinářů a pěstitelů růží, při 
ztrátě rodičů, obnovení náboženské svobody v Rusku. 

           Na obrázcích bývá Terezie znázorňována často  
s růžemi, protože před svou smrtí slíbila, že bude z nebe 
sypat růže. 

Převzato z internetových zdrojů 

 

 

Strana 4 

POKOJ VÁM! 

Rok zasvěceného života 

SESTRY NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE 

III. ŘÁDU SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 

      Kongregace vznikla v Olomouci spojením dvou společenství s podobným 
cílem a zaměřením. První z těchto společností vznikla pod vedením P. Petra 
Friedlanda r. 1846. Její členky chtěly sloužit Bohu a věnovat se výchově dívek. 
V roce 1851 vznikla obdobná společnost pod vedením P. Antonína Štěpaníka.  
V roce 1856 byly obě spojeny v jednu a o tři roky později papež tuto novou kon-
gregaci potvrdil. Sestry působily na školách všech stupňů: mateřských, základ-
ních, rodinných, pracovnách pro dospívající dívky i v ústavech pro vzdělávání 
učitelek. Válečnými poměry však byly sestry ze školství vyřazeny. Začaly tedy 
pracovat v sféře sociálně – charitativní, v nemocnicích a vypomáhaly při du-
chovní správě. Od roku 1936 působily sestry i v Estonsku, po druhé světové 
válce zřídili seminář pro výchovu katechetek. V roce 1950 byla přerušena veš-
kerá jejich výchovná a školská činnost. Sestry pracovaly v nemocnici v Přerově 
a v domově důchodců v Moravské Třebové. Poté byly přemístěny do Králík, kde 
vydávaly samizdatovou literaturu, tajně vyučovaly náboženství a pečovaly         
o nemocné. V současné době zde sídlí generální přestavená s radou a sestry 
pečují o poutní místo na Hoře Matky Boží v Králíkách, kde slouží poutníkům. 
Vyučují také náboženství, navštěvují staré a nemocné lidi a pomáhají jim.         
V Olomouci vedou internát pro dívky. Nyní se kongregace obnovuje a rozšiřuje, 
má své domy i na Slovensku a v Německu.  
      Cílem sester je pod vedením Panny Marie a dle příkladu sv. Františka     
následovat Krista v jeho smírné oběti a podávat mu náhradu za jeho             
odmítanou zneuznanou lásku. Tento cíl je naplňován prací ve výchově,        
výpomocí v duchovní správě a činností v sociálně charitativní oblasti. Sestry 
chtějí probouzet, udržovat, prohlubovat a šířit víru, úctu a lásku k Bohu a chtějí 
vést ke křesťanskému způsobu života.                                                             
      Řeholním oděvem je hnědý hábit s bílým límečkem přepásaný koženým 
pásem, černý škapulíř, černý závoj na bílém čepečku a medaile panny Marie 
Neposkvrněné.                                                        
      Komunity této kongregace jsou v Olomouci, Uherském Brodě, Brně, Lubici 
(SR), Stadtbergemu (Německo), Tartu (Estonsko). 
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Blahopřání  

      Olomoucká komunita sídlí  na Hrnč ířské ulic i  v novém klášteře                       
v  tiché  uličce  na hradbách, odkud je nádherný výhled do Bezručových        
sadů  a  na věže kostelů  sv. Michala, Panny Marie Sněžné a Dómu .                                                                   
Dům je sídlem generalátu, počáteční a trvalé formace sester. Proto bývá častěji  
při různých příležitostech – jako jsou přednášky, duchovní obnovy, porady,   
studium či rodinné slavnosti – navštěvován našimi sestrami i z jiných            
komunit.  Přijíždějí sem také děvčata, která mají zájem o zasvěcený život.                               
V odpoledních hodinách je návštěvníkům kaple dán prostor pro osobní modlitbu 
a kromě toho je možné kapli využívat pro setkávání různých křesťanských mod-
litebních společenství. Každý den v 18 hodin zde probíhá půlhodinová modlitba 
adorace za misie, ke které se může kdokoliv připojit. Více o olomoucké komuni-
tě se můžete dozvědět na www.sestry-nppm.cz  

                                                                                  Převzato z internetových zdrojů 

 

Srdečně blahopřejeme všem,                            

kteří slaví  v měsíci říjnu narozeniny.                                 

Přejeme  hojnost Božího požehnání,             

Panna Maria ať vás stále chrání. 

Mše svatá za říjnové oslavence bude sloužena 

v neděli 18. října 2015 v 8.00 hod.                   

ve farním kostele                                               

Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 
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Co čeká naše farnosti v měsíci říjnu: 

30.9.2015 v 17.30 hod.     
(středa) 

Medlov Mše svatá v DPS  

Říjen je měsíc modlitby svatého růžence 

1.10.2015 v 9.00 hod.        
(čtvrtek) 

Uničov Návštěva nemocných  

1.10.2015                              
(čtvrtek) 

Renoty Návštěva nemocných  

2.10.2015 v 9.00 hod.         
(pátek) 

Medlov Návštěva nemocných 

3.10.2015 v 8.00 hod.       
(sobota) 

Medlov Ministrantská schůzka 

3.10.2015 v 15.30 hod.   
(sobota)   

Uničov Mariánská pobožnost 

4.10.2015  - 18.00 - 19.00 hod.         
(neděle) 

Uničov 
Modlitba doprovázená rytmickými 
písněmi před vystavenou Nejsvětější 
svátostí  

9.10.2015 ve 20.00 hod.      
(pátek) 

Uničov  Společenství mládeže 

10.10.2015 v 8.00 hod.      
(sobota) 

Uničov Ministrantská schůzka 

16.10.2015 v 16.00 hod.  
(pátek) 

Uničov Misijní klubko a schólička 

17.10.2015 10.30 hod.        
(sobota) 

Brno 
Národní eucharistický kongres.     
Odjezd v 7.30  hod. Mše svatá          
v Uničově a v Želechovicích nebude 

18.10.2015 v 8.00 hod.      
Misijní neděle 

Uničov 

Mše svatá pro rodiny s dětmi bude 
sloužena  za všechny oslavence       
v měsíci říjnu.                                 
Sbírka na misie 
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ZMĚNA ČASU A  ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB 

 

V noci z 24.10 na 25.10. 2015 dojde ke změně času.  

V Uničově budou mše svaté v týdnu od 26.10. 2015    

v pondělí a v pátek večer v 17.00 hod. 

V Želechovicích budou mše svaté v týdnu od 26.10.2015 

v sobotu v 15.30 hod. a v Medlově ve středu v 16.30 hod. 
 

19.10.2015                                 
po večerní mši svaté         

(pondělí) 
Uničov 

Katechismus pro dospělé aneb 
„Vzděláváme se ve víře“ 

22.10.2015 v 9.00 hod.     
(čtvrtek) 

Uničov 
Mše svatá s udílením svátosti poma-
zání nemocných. P. Antonín Basler,  
kancléř Olomoucké arcidiecéze 

23.10.2015 v 18.00 hod.     
(pátek) 

Uničov 

Mládežnický pátek - MP - mše svatá 
a přednáška na téma „Křesťanská 
hudba“ - P. Pavel Šupol, vicerektor           
v kněžském semináři v Olomouci 

31.10.2015 ve 14.45 hod. 
(sobota) 

Želechovice Pobožnost za zemřelé na hřbitově 

2.10., 9.10., 16.10. a 
30.10.2015  ve 20.00 hod. 

(pátek) 
Uničov Adorace pro mladé 

18.10.2015 v 11.00 hod.    
(neděle) 

Renoty 
Sbírka při mši svaté je určena         
na potřeby farnosti 

18.10.2015 v 9.30 hod.      
(neděle) 

Medlov 
Mše svatá pro rodiny s dětmi.                                       
Sbírka je určena na potřeby farnosti     

Upozornění  
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V Uničově 

5.10.2015 
(pondělí)                                  

♦ Rukodělný kroužek dětí a maminek na faře v Uničově od 16.00  
do 17.00 hod.  

♦  Setkání seniorů  na faře v Uničově na téma „Svatý rok milosr-
denství se svatými řeholníky“ – po večerní mši svaté  

6.10.2015 
(úterý)   ♦ Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.  

7.10.2015 
(středa) 

♦ Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30 
hod.  

19.10.2015
(pondělí)  

♦ Rukodělný kroužek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod.     
na faře v Uničově  

20.10.2015
(úterý) ♦ Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

21.10.2015
(středa)  

♦ Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30 
hod.  

24.10.2015 
(sobota) 

♦ Setkání manželských párů děkanátu Šternberk, které absolvo-
valy kurz přípravy snoubenců. Na faře v Uničově v 17.00 hod.  

27.10.2015
(úterý) 

♦ Modlitby matek pro zaměstnané ženy na faře v Uničově         
od 19.00 hod.  

6.10.2015 
(úterý)   ♦ Modlitby matek – skupina 1 na faře v Medlově od 19.30 hod. 

7.10.2015 
(středa)  

♦ Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Svatý rok milosr-
denství se svatými řeholníky“ a Modlitby matek – skupina 2,   
od 9.30 do 11.00 hod.  

14.10.2015
(středa)   

♦ Setkání maminek na MD na faře v Medlově od 10.00 do 11.30 
hod.  

21.10.2015 
(středa) 

♦ Setkání seniorů na faře v Medlově a  Modlitby matek – skupina 
2, od 9.30 do 11.00 hod.  

V Medlově 

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk v měsíci říjnu pořádá: 
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Pozvánky Centra pro rodinu děkanátu Šternberk 

Vtipy 

     Centrum pro rodinu děkanátu  Šternberk  
     spolu s Římskokatolickou farností Litovel                                               

pořádají 

 

 

 

 

 

 

                                  

• Kdy?  Od 13. října 2015 každé úterý po osm večerů od 17.00 do 19.30 hod. 
• Kde? Na faře v Litovli 
• Co to jsou Manželské večery?  Manželské večery jsou určeny pro každou 

manželskou dvojici, která chce investovat do svého vztahu. Dostanete příle-
žitost posedět spolu při večeři a přitom naslouchat lektorům na dané téma 
večera a povídat si se svým partnerem. 

 
Cena kurzu: 800,- Kč za jeden pár.  

Cena zahrnuje večeře a materiály Manželských večerů  
Informace a přihlášky na e-mailu: sslosarova@seznam.cz 

Dva křesťané jedou rychle na motorce. Zastaví je policie a říká: 

,,Jedete moc rychle, dostanete 100 Kč pokuty!!“ ,,Ale páni poli-

cajti, my se nemáme čeho bát, s námi jede Pán Ježíš!“ odpoví 

křesťané. ,,No tak to vám musíme dát 200 Kč pokuty, protože    

3 na motorce nemáte co dělat!!!“ 
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Pro děti 


