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Myšlenky na měsíc leden 

Svatý rok milosrdenství  

8. 12. 2015 - 20. 11. 2016 

Člověk je to, co chce. Chtějte být 

svatí.  

Někdy i vnější nezdar bývá posilou 
vnitřních hodnot, kterým patří 

nejpřednější místo.  

Sluţme Pánu s radostí. Víte, ţe   
vědomí plnění vůle Boţí nejen sílí, 

ale naplňuje klidem, ba radostí.  

Ať všichni pocítí přitaţlivou sílu křes-

ťanské dobroty.  

Svatost musí něco stát. Nakolik vás 
svatost bude něco stát, natolik jí 
dosáhnete. Všude, vším, kaţdým 

okamţikem.  

Důvod k radosti máme vţdy, protoţe 
i to, co je záporné - bolest - i to   
člověka prohlubuje a obohacuje         

pro ţivot.  

Modlete se, abyste nikdy nepromar-
nili čas, který Bůh ve své lásce dává 
svým. Vţdyť lidská slabost dovede 

poskvrnit všecko.  

Nás křesťany nesmí bolest vést     
k zatrpklosti, ale povznášet, činit 
lepšími, učit chápat jiné a hlavně 

omlouvat.  

Kaţdý den našeho ţivota je velkým 
darem Boţím a bylo by škoda, aby-

chom jej nechali vyznít naprázdno.  

Člověk poznává stále, kolik neumí, 
kolik se ještě musí učit, jak je třeba 
dát do sluţby všechny své smysly, 

aby ovoce bylo plné a ryzí.  

Plnění Boţí vůle naplňuje klidem a 

dává duši spokojenost a štěstí.  

Duše má cestu rozletu vţdy moţ-
nou, volnou, jen kdyby to vţdy 
uměla a chtěla, kdyby se sama 

nezastavovala a nezatěţovala.  

My křesťané máme vţdy důvod, 

abychom se stále radovali.  

Velké hodnoty se vykupují jen    
velkými  oběťmi a hlavně: člověk 
musí umět zapomínat na sebe.  
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Všem, kteří slaví v měsíci lednu narozeniny, 

přejeme všechno dobré od Pána                                  

a ochranu Panny Marie. 

Mše svatá za lednové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 17.1.2016 v 8.00 hod.                                    

ve farním kostele                                                                    

Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

Jak často večer člověku ukáţe, ţe 
málo toho dokázal, kolik neuměl, 
kde to selhalo pro nedostatek síly 

vůle.  

Člověk dokáţe tak lehkomyslně 
utrácet a šlapat chvíle dne, a přece 

- jak velká je svatost okamţiku.  

V čem nemohu jiným pomoci dáti, 

rač Ty, Kriste, pomáhati.  

O kolik vnitřní síly máme proti jiným 

my - křesťané! 

Pro křesťana je vţdy cesta pevné 
naděje, a to i v nejtěţších chvílích 

ţivota.  

Člověk někdy více roste nezdary 

neţ velkými úspěchy.  

Síla charakteru se neukazuje       
na vysvědčení, ve chvilkovém 
úspěchu, vnějším lesku a časném 
zhodnocení. Aţ praktický ţivot  
ukazuje, zda a jak jsme načerpali 
poznání nauky, jak hluboce jsme 

pochopili pravou moudrost.  

My nikdy nic neztrácíme, ale získá-
váme. Nechápeme-li to, ochuzuje-

me se.  

Snaţ se denně vnášet do svého 

prostředí kousek světla, i kdyţ se 

tobě bude zdát, ţe jsi ve tmě.  

S překáţkami se musí vţdy umět 
počítat a umíme-li z nich těţit, je to 
ohromný přínos a podpora velkých 

hodnot.  

Právě těm, kteří se lopotí a jsou 

obtíţeni, je Boţí srdce otevřeno.  

Nikdy nic neztrácíme, poněvadţ 
vším, co je nám obtíţné či bolest-
né vykupujeme si hodnoty vyšší, 

větší. 

V křesťanství nemusí být nikdo 
sám, můţe být se všemi jedno 

srdce, jedna duše. 

V utrpení je Bůh svou láskou    

nejblíţe.  

To je náš hlavní cíl - poznávání 
nejvyššího Dobra a dávání ho dále 

a štědře dobrotou svého srdce.  

Bůh vše dobře zařídí.  

Pevná vůle všecko zmůţe.  

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 

Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 

gymnáziem v Kroměříži. 
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24.1. - Svatý František Saleský 

     Narodil se na zámku Sales v Savojsku 21. 8. 1567 jako potomek venkovské-
ho šlechtického rodu. Od šesti let chodil do školy v La Roche, kde se začal učit 
vedle francouzštiny i latinu. V 15 šel studovat filosofii a právo do Paříţe. Dalším 
jeho jazykem se stala řečtina a oblíbeným předmětem rétorika (řečnictví). V době 
studií ve věku 19 let prošel krizí víry, na které se podílelo Kalvínovo učení           
o předurčení. Domníval se, ţe se nevyhne zatracení a ţe nebude moci na věč-
nosti Boha milovat. Rozhodl se proto ze všech sil milovat Boha alespoň na zemi. 
Svému předsevzetí zůstal věrný. Po studiu v Paříţi pokračoval v Padově, kde 
dosáhl titulu doktora práv ve 24 letech. V savojském Chambéry se stal členem 
senátu, ale kariéra ho nelákala, touţil po kněţství. Jeho příprava na kněţství 
probíhala rychle, jiţ 18. 12. 1593 přijal kněţské svěcení. Jeho cesta pak vedla  
do kalvínského kraje Chablais, leţícího jiţně od Ţenevského jezera. Jednalo se 
o místo, kde druzí neobstáli a kde následkem protestantské reformace měl         
z počátku jen 15 katolíků. Kalvíni s ním odmítali diskutovat a tvrdými vyhrůţkami 
ho chtěli vyhnat. František se dal do psaní letáků přitaţlivým stylem a snaţil se 
postupovat co nejsmířlivěji. Letáky připevňoval na domy. Někteří kalvínci byli uţ 
rozhodnuti ho zabít, jenţe při střetnutí s ním je odzbrojovala jeho láska. František 
pozvolna začal získávat srdce odpůrců. K výrazné změně došlo aţ po sedmi 
měsících, ale v roce 1603 jiţ v hlášení do Říma oznamoval návrat 25 tisíc jino-
věrců. 

     Ţil prostě a skromně i jako biskup. Své příjmy povaţoval za majetek chudých. 
Všude kázal, uděloval svátosti, navštěvoval nemocné, podporoval chudé, kam 
přišel, šířil pokoj a lásku. Dával nejen cenné rady, ale dle potřeby napomínal, 
těšil, usmiřoval rozbroje. Naslouchal kněţím i věřícím a pomáhal jim řešit jejich 
problémy. Během tří let provedl vizitaci svých 450 farností včetně těch v horách 
obtíţněji dostupných.  

     K druhým byl dokonale laskavý a ohleduplný, sám k sobě přísný, protoţe 
láska k Bohu a k lidem měla u něj vţdy přednost. Z lásky zemřel vyčerpáním jiţ   
v 55 letech v Lyonu. 

     Kanonizován byl roku 1665 a v r. 1877 Piem IX. prohlášen za učitele církve. 

     Na závěr modlitba, kdyţ byl na dně svých sil: 

"Rozpomeň se nejlaskavější Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opus-
tila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou 
přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko. K tobě 
přicházím, před tebou stojím, já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej 
se od mých slov, ale slyš je a vyslyš." 

     Svatý Františku, přimlouvej se za nás, ať jsme dobrými křesťany. 

Svatý měsíce 
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3.1.2016 v 18.00 hod.                   

(neděle) 
Uničov 

Výstav Nejsvětější svátosti doprováze-

ný rytmickými písněmi 

6.1.2016 v 15.30 hod.        

(středa) 
Medlov Mše svatá - Slavnost Zjevení Páně 

6.1.2016 v 17.00 hod.  

(středa) 
Uničov Mše svatá - Slavnost Zjevení Páně 

7.1.2016 v 9.00 hod.         

(čtvrtek)                                 
Uničov Návštěva nemocných  

7.1.2016                      

(čtvrtek)                                 
Renoty Návštěva nemocných  

8.1.2016 v 9.00 hod.     

(pátek) 
Medlov Návštěva nemocných  

8.1.2016 ve 20.00 hod.                      

(pátek) 
Uničov Společenství mládeţe 

9.1.2016 v 8.30 hod.      

(sobota) 
Uničov Tříkrálová sbírka - ţehnání koledníkům 

9.1.2016 v 15.00 hod.      

(sobota) 
Medlov 

Tříkrálový koncert - účinkuje Hanácká 

mozeka Litovel a ţáci ZŠ Medlov 

9.1.2016 v 18.30 hod.      

(sobota) 
Ţelechovice Mše svatá 

10.1.2016 v 13.30 hod.                  

(neděle) 
Medlov Tříkrálová sbírka - ţehnání koledníkům 

15.1.2016 v 16.00 hod.  

(pátek) 
Uničov Misijní klubko a scholička pro děti 

16.1.2016 v 8.00 hod.               

(sobota) 
Uničov Ministrantská schůzka 

17.1.2016 v 8.00 hod.   

(neděle) 
Uničov 

Mše svatá za lednové oslavence,    

mše svatá pro rodiny s dětmi,            

sbírka na potřeby farnosti 

Co čeká naše farnosti v měsíci lednu: 
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17.1.2016 v 9.30 hod.                   

(neděle) 
Medlov 

Mše svatá pro rodiny s dětmi,            

sbírka na potřeby farnosti 

17.1.2016 v 11.00 hod.                   

(neděle) 
Renoty Sbírka na potřeby farnosti 

18.1.2016 po mši sv. (pondělí) Uničov 
Katechismus pro dospělé aneb vzdělá-

váme se ve víře na téma „Mše svatá“ 

23.1.2016 v 8.00 hod.         

(sobota)                                 
Medlov Ministrantská schůzka 

23.1.2016 ve 20.00 hod.         

(sobota)                                 
Střelice Společenský bál 

29.1.2016 - 12.00 - 15.30 hod.     

(pátek) 
Medlov Adorační den farnosti 

8.1., 22.1. a 29.1.2016          

ve 20.00 hod. 
Uničov Adorace pro mladé 

Pozvánka 
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V Uničově 

4.1.2016  
(pondělí) 

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

4.1.2016  
(pondělí) 

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

 5.1.2016
(úterý)   

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.  

6.1.2016 
(středa) 

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

11.1.2016  
(pondělí) 

 Setkání zástupců hnutí Modliteb otců na faře v Uničově          
po večerní mši svaté 

18.1.2016 
(pondělí) 

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

19.1.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

20.1.2016
(středa)  

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

26.1.2016
(úterý) 

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

V Medlově 

5.1.2016
(úterý)   

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

6.1.2016 
(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.  

13.1.2016
(středa)   

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

20.1.2016 
(středa) 

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

POKOJ VÁM! 

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 
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Pozvánka 
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Dáváme-li čas, vyjadřujeme tím lásku. 
 

 
 

Navštěvovat nemocné je jedním ze skutků tělesného milosrdenství. 

o  
V Jubilejním roce Božího milosrdenství  

si vás dovolujeme vybídnout  

k projevování lásky k bližnímu,  

a to konkrétně  

v návštěvách 

o nemocných v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,  

o starých lidí v domovech pro seniory, 

o umírajících v hospici. 
 

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří 

tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.  

o  
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili 

formačně vzdělávací kurz v rozsahu celkem 24 hod.. Uskuteční se v Olomouci a 

ve Zlíně každou druhou sobotu v únoru a březnu 2016. 

o  
Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem v pastorační péči 

v Nemocnici Šternberk 

přihlaste se do 31. 1. 2016 u nemocničního kaplana v této nemocnici: 

Mgr. Kateřiny Grygové mobil: 773 994 868 

o  
 

Za vaši ochotu pomáhat děkují 

nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké. 

Nepřehlédněte 
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Tříkrálová sbírka 2016 proběhne v Uničově a v Renotech    

v sobotu 9. ledna 2016 a v Medlově v neděli 10. ledna 2016. 

     Sedí babička na lavičce v parku a modlí se: "Boţe, já jsem zase nějak nevy-

šla  s důchodem. Nemohl bys mi poslat nějaké peníze?" Okolo jde mladý muţ, 

slyší babičku, přistoupí k ní a podá jí stovku: "Tu máte, babi, něco si kupte a 

zapomeňte na ty pověry o Bohu!" Kdyţ odejde, babička zdvihne oči k nebi a 

říká: "Děkuji Ti, Boţe, a příště mi je, prosím, neposílej po takovém neznaboho-

vi."  

     Dva policisté potkají pana faráře, jak na kárce veze bojler. "Dobrý den, otče", 

ptají se, "copak to vezete?". "To je bojler," odpoví pan farář. "A kam to vezete?" 

zeptá se druhý policista. "Na faru." "Aha, tak jeďte." Pan farář odjede a první 

policista se zamyslí: "Poslouchej, co je to ten bojler?" "Co já vím," odpoví druhý, 

"ty jsi měl ve škole náboţenství!"  

     Jára Cimrman odpovídá na otázku, zda věří v Boha: „Jsem tak zarytý ateista, 

ţe se bojím, ţe mě za to Bůh potrestá.“  

Charita Šternberk, středisko Uničov 

Vtipy 
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 Svátek Tří králů slavíme 6. ledna. Víš, jak se tento svátek jmenuje podle 

liturgického kalendáře? Správnou odpověď se dozvíš, kdyţ přečteš písmen-

ka na cestě, která vede od tří králů do města Betléma.  

Pro děti 


