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SLOVO ŽIVOTA NA LISTOPAD

„Má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako 
tento zákon...?“
( Deut 4,8 )

Čtyřicetileté putování pouští bylo pro izraelský lid dobou 
zkoušky i milosti. Bůh očišťoval jeho srdce a ukazoval mu svou 
nesmírnou lásku.

Jakmile  tento  lid  vstupoval  do  zaslíbené  země, 
připomínal  mu  Mojžíš  jeho  prožitou  zkušenost.  Zvláště 
upozornil na největší dar, který společně dostali – Boží zákon 
shrnutý do deseti přikázání – a vyzval všechny, aby ho plnili.

Když  jim  Mojžíš  vysvětloval  Boží  učení,  byl  tak 
uchvácen tím, jak se Bůh ke svému lidu přiblížil, postaral o něj 
a naučil ho moudrým životním pravidlům, že zvolal:

„Má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý 
tento zákon...?“

Bůh  vepsal  svůj  zákon  do  srdce  každého  člověka  a 
různým způsobem a v různé době hovořil ke všem národům. 
Všichni lidé se mohou radovat z lásky,  kterou projevuje vůči 
každému z nich. Ale není vždy snadné Boží záměr s lidstvem 
zachytit. Proto si Bůh vybral malý národ, lid Izraele, aby svůj 
plán jasněji odhalil. Nakonec poslal svého syna Ježíše, který 
zjevil Boží tvář v plnosti - ukázal ho jako Lásku, a shrnul jeho 
zákon do jediného přikázání lásky k Bohu a bližnímu.

Velikost  národa a každého člověka se projeví  tím,  že 
přijme Boží zákon a řekneme mu své osobní „ano“.

Souhlasit  s Božím zákonem ale nepředstavuje jakousi 
umělou nadstavbu, tím méně nějaké odcizení; neznamená to 
jen se s lepším či horším údělem smířit, ani poddat se osudu s 
myšlenkou: tak je to dáno, tak to musí být, je to nevyhnutelné.

Ne, je to pro člověka to nejlepší, co může být. Znamená 
spolupracovat na tom, aby vyšel najevo velký záměr, který má 
Bůh  s člověkem  a  s celým  lidstvem:  vytvořit  z něho  jednu 
rodinu, sjednocenou láskou, a vést ho, aby žilo jeho božským 
životem.
Také my můžeme zvolat jako Mojžíš:

„Má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý 
tento zákon...?“

Jak můžeme v průběhu měsíce žít toto Slovo života?
Tak, že budeme směřovat k jádru božského zákona, který 
Ježíš shrnul v jediné přikázání lásky.
Když budeme analyzovat Desatero přikázání, které nám Bůh 
daroval ve Starém zákoně, uvidíme, že pokud opravdu 
milujeme Boha a bližního, zachováváme je všechna dokonale.

Copak není pravda, že ten, kdo miluje Boha, neuznává 
ve svém srdci žádné jiné bohy?

A že ten, kdo miluje Boha, vyslovuje jeho jméno 
s posvátnou úctou a ne nadarmo?

Anebo není ten, kdo miluje, šťastný, že může věnovat
alespoň jeden den v týdnu Tomu, koho nejvíce miluje?

Copak není pravda, milujeme-li každého bližního, že 

nemůžeme nemilovat také své rodiče? Není zřejmé, že ten, 
kdo miluje druhé, se nemůže ocitnout v situaci, by je okradl, 
zabil, zneužíval pro své sobecké potěšení či křivě proti nim 
svědčil?

Copak není pravda, že srdce takového člověka je již 
naplněné, spokojené a netouží po majetku či po někom, kdo 
patří jeho bližnímu?

Je to tak: kdo miluje, nedopouští se hříchu a zachovává 
celý Boží zákon.

Během svých cest jsem to při setkání s jinými národy a 
etniky mnohokrát zažila. Vzpomínám si na hluboký dojem, 
který ve mně zanechal lid Bangwa ve Fontem, v Kamerunu, 
když se v roce 2000 otevřel nové výzvě k lásce.

Čas od času si během dne položme otázku, zda jsou 
naše jednání a činnost prodchnuty láskou. Je-li tomu tak, náš 
život nebude prázdný, ale přispěje k naplnění Božího záměru 
s lidstvem.

Chiara Lubichová

Slovo života naleznete také na internetu: www.focolare.cz

http://www.focolare.cz/
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Zápisky z Farní kroniky 
1915 – 1943,díl X.

Říjen a listopad v naší
Farní kronice.

1915. Koncem září a začátkem října byla 
vojenská posádka od listopadu 1914 zde 
ležící,  přeložena  do  Ostravy.  Byla  zde 
správa pěšího pluku. Škody po odchodu 
vojska byly zase napraveny. Během této  
doby šel 5. a 6. batalión do války. Díky  
potřebám vojska měli  zdejší obchodníci  
dobré  zisky,  avšak  obec  s odchodem 
vojska velké výdaje.

Říjen  1917.  Založeno  společenství 
svatého růžence. Na svátek sv. růžence 
7.  října  poprvé  konáno  procesí 
společenství  svatého  růžence,  při  
kterém  byly  neseny  odznaky  jako 
symboly  jednotlivých  růžencových 
tajemství  na  polštářku  bíle  oděnou 
dívkou.  Ať  Královna  svatého  růžence 
vyslyší  horlivou  modlitbu  členů 
růžencového společenství a vroucí přání 
za světový mír, ale také ať vyprosí větší  
náboženskou horlivost ve farnosti!

29.  října  1919. Po  jednoročním 
nepřátelském obsazení konečně opustili  
město čeští legionáři. Odtáhli bez hluku 
a zvuku,  poté,  co jejich „hrdinské“  činy 
zanechali  dosti  stop.  V katolickém 
spolku  po  tomto  jednoročním obsazení 
mají  jako  ve chlévě,  neobyvatelné. 
Zanechány  urážlivé  hostinské  sklenice.  

Zda dostanou nějaké odškodnění ?!
Listopad  1920.  Od  31.10  –  7.11.  se 
konaly ve farním kostele misie. Misionáři  
byli z Hory Matky Boží z Králík - důstojní  
otcové redemptoristé P. Jakub Wieser a 
P.  František  Placek.  Počáteční  slabší  
účast  se  ke  konci  očividně  zlepšila  na 
uspokojivou.  Přítomných  704  lidí,  
rozdáno 1 100 svatých přijímání. Bože, 
dej,  ať  je  tento  výsledek  trvalý  i  
v pozdější době!

28.  října  1925 slavili  Češi  svůj  státní 
svátek, památný den jejich osvobození z 
„rakouského  jha“,  založení  jejich 
republiky.  Tento den byl  slaven poprvé, 
podle nového zákona z 3.4.1925 Zl. 65, 
kdy vyšly nové zákony o svátcích. Němci  
kvůli  tzv.  mírové  smlouvě  z Versailles 
byli do této republiky vtlačeni a nezískali  
tímto  osvobozením  nic  a  proto  nemají  
důvod – jak řekl  „nějaký“  Kramář – na 
kolenou  Bohu  děkovat,  že  musí  v této 
republice  bydlet.  Proto  se  v tento  den 
nemohou radovat.  I  když je kvůli  těmto 
oslavám  vydáno  nařízení  z 22.10.1925 
Zl.  486,  aby  byly  všude  prapory,  
nemohou oni být k tomu donuceni i přes 
stanovené  komické  tresty.  Také  farní  
úřady  byly  ozdobeny vlajkami;  pořízení  
praporu stálo 50,- K.

Listopad 1936 V tomto měsíci přišly dva 
doklady o přifaření obce Želechovice do 
Uničova.  Od  1.  ledna  1937  vstoupí 
v platnost.  Nechť  je  toto  přifaření  
provázeno Božím požehnáním!
Následující  úryvky  se  vztahují 
k událostem souvisejícím s Mnichovskou 
dohodou a odtržení Sudet od ČSR, což 
německy  píšící  autor  vnímá  přirozeně 
s radostí (pozn. redakce):

3. – 10. října 1938 ...Uničov a okolí bylo 

vojensky obsazeno v neděli 9. října. Dva 
dny před tím, v nocích a za mlhy, odtud 
odtáhli  se  špatným  svědomím  zdejší 
čeští úředníci, učitelé a také obchodníci.  
A  co  nebylo  pevně  přibité,  s sebou 
odvlekli.  9.  října přišly  německé oddíly, 
vpochodovaly  s jásotem  jako 
osvoboditelé, zdraveni od obyvatel. Byla 
bohatá výzdoba, transparenty, osvětlená 
okna.  V pondělí,  10.  října,  následovalo 
předání správy Německé říši. Tak s Boží 
pomocí  se  splnilo  vřelé  přání  Němců. 
Dej,  Bože,  aby  pod  novou  vládou 
panovala  pravá  svoboda,  obchod, 
průmysl  a  živnosti  rozkvétaly,  ale  také 
katolické  církvi,  aby  rozkvetla  lepší 
budoucností! Nad tím vládne Bůh!

29. – 30. října 1938 úřadovala smíšená 
hraniční  komise.  Želechovice  nejdříve 
patřily k Německé říši, nyní odděleny od 
říše a připojeny k ČSR. Hranice se nyní 
táhne  mezi  Želechovicemi  a  Uničovem 
klikatou  cestou,  jde  po  mostě  přes 
Oskavu a podél jejího toku až ke mlýnu, 
zadem na Brníčko do Újezdu přichází.
Německá  hraniční  hlídka  stála  na 
želechovickém  mostě,  zatímco  česká 
hraniční  hlídka  asi  padesát  kroků  dále 
od Želechovic si pořídila strážní boudu a 
celní  závory.  Pro  duchovní 
v Želechovicích  to  znamená  značné 
těžkosti.

A  nakonec  alespoň  jednu  z mnoha 
pozdějších  poznámek,  ze  kterých  je 
zřejmé,  že  původní  nadšení  pisatele  z 
očekávané lepší  budoucnosti  značně 
ochladlo (pozn. redakce).

25.  října  1941. Městský  farář obdržel  
bez  udání  důvodu zákaz  vyučování  ve 
školách.

(jihá)

Minireportáž z malé slavnosti 
v Oskavské farnosti

Poslední prázdninový 
den, v neděli 2. září 2007, 
jsme se zúčastnili malé 
slavnosti v Oskavě. Jednalo 
se o obnovení obrázku sv. 
Antonína v oskavském lese.

Podle  vyprávění 
pamětníků  je  doložena 
přítomnost obrázku s jistotou 
přinejmenším už v době mezi 
světovými  válkami.  Také 
v mapách polesí je prý dané 
místo  dodnes  označováno 
jako „U sv. Antoníčka“.

Někdy  v roce  1985 
však  byl  obrázek  zničen. 
Díky  aktivitě  M.  Šumpíka 
z Oskavy, řemeslné zručnosti 
p.  Vičara  z Uničova  a  za 
podpory  dalších  nadšenců,  byl  na  příslušném  místě  nově 
vyhotovený  obrázek  opětovně  připevněn  na  pěkný  buk 
vybraný penzionovaným lesákem p. Janebou a následně byl 
posvěcen za účasti 34 farníků a hostů P. Vladimírem Mrázkem. 

Chcete-li se k obrázku také vydat, počítejte s hezkou, 

asi 45-minutovou, procházkou smíšeným lesem. Cesta začíná 
za budovou “horního Moravolenu“, kousek od autobusové 
zastávky “Horní závod“. Za budovou se dáte doprava, směrem 

do lesů. Časem přejdete potok po krásně opraveném můstku 
(viz bod 1 na mapce). Když se později lesní cesta rozdvojuje 
(viz  bod  2 na  mapce,  poznávací  znamení:  po  pravé  straně 
potok a strom s modrou turistickou značkou), dáte se doleva. 
Zde  už  nelze  zabloudit.  Zvládnete  stoupání  kolem  nijak 
neoznačeného, ale na pohled mohutného, asi 250 let starého 
Bačinského buku a později uvidíte po pravé straně posed a po 
levé straně hledaný obrázek se sv. Antonínem, pomocníkem 
pro nalezení nejen ztracených věcí, ale i ztracené víry. 

     (jihá)
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TIP NA NEDĚLNÍ VÝLET 
XXV. část

Rychlebské  hory.  Tajuplné, 
turisticky  málo  dotčené  a  nepříliš 
známé.  Skýtají  mnoho  míst,  která 
čekají  na  Vaši  za  návštěvu.  My  Vám 
dnes  nabídneme jen nepatrný zlomek 
z jejich krás, krátkou, celkem asi 5 – 6 
km dlouhou trasu na jedno odpoledne. 

Doprava  do  těchto  končin  je 
poněkud náročnější,  než u předešlých 
výletů. Z Uničova obnáší něco přes 90 
km. Jede se přes Šumperk a vzhledem 
k uzavřenému Červenohorskému sedlu 
je  nutno pokračovat  přes Hanušovice. 
V Lipové Lázních se odbočí směrem na 
Javorník.  Těsně  před  Javorníkem,  za 
malinkou obcí Horní Fořt, je nenápadná 
odbočka  doleva  s cedulí  „Račí  údolí“. 
Tudy  se  dejte  a  jeďte,  dokud  Vás 
nezastaví  zákaz  vjezdu  motorových 
vozidel.  Až  zde  zaparkujete,  můžete 
posvačit  na  posezení  s ohništěm, 
nakrmit  přes  plot  něčí  vděčné  koníky 
čerstvou  trávou  a  dále  se  vydat 
silničkou po svých. 

Zanedlouho  po  levé  straně 
spatříte  ruinu  kdysi  nádherné  secesní 
tančírny  s velkolepým  sálem  ve  2. 
podlaží,  kam  se  zřejmě  z kuchyně 
v přízemí  dopravovalo  občerstvení 
výtahem.  Potěšilo  mě,  když  jsem  se 
dozvěděl, že tato dnes zubožená stavba 
má  být  přestěhována  do  Loučné  nad 
Desnou  a  zde  zrekonstruována.  Na 
pravé straně Vám oznámí rozcestník, že 
0,5 km odtud po zelené se dostanete na 
Čertovy kazatelny. Jde o skalní útvar, z 
něhož prý podle pověsti kázal poutníkům 
putujícím  Račím  údolím  sám  ďábel. 
Cesta  je  velmi  strmá.  Nahoře  na 
kazatelně Vás očekává pěkný rozhled a 
altánek.  O  kousek  výše  jsou  další 
rozcestníky.  Červená  značka  směrem 
doprava  Vás  po  1  km  dovede 
nenáročnou  lesní  cestou  uprostřed 
ostružin  ke  kostelíku  sv.  Antonína 
s pramenem  a  soškou  Panny  Marie. 
(Tuto  odbočku  jsme  kvůli  našemu 
Toníkovi samozřejmě nemohli vynechat). 

Červená  značka  směrem 

doleva  vede  opět  příjemnou  1  km 
dlouhou  cestou  k pomenší,  ale  zato 
krásné  a  romantické  zřícenině  hradu 
Rychleby z 13. století. Pokud byste sem 
zavítali o Květné neděli a spatřili hada se 
zlatým  klíčkem  v tlamičce,  máte  podle 
pověsti  příležitost  stát  se  bohatým  a 
zároveň  vysvobodit 
z prokletí  nebohou  dívku 
zakletou  nečistým 
duchem,  který  na  hradě 
pobýval  v roli  loupeživého 
rytíře.  Má  to  jen  jeden 
háček  –  klíček  musíte 
hadovi  vytrhnout  svými 
ústy.

Pokud Vás cestou 
tam  či  nazpět  upoutá  na 
kopci  mezi  Skorošicemi  a 
Bergovem  zajímavá 
dřevěná  stavba 
připomínající  velikánský 
stůl  se  židlemi,  vidíte 
správně.  Jde  o  obří 
posezení  vybudované  na 

Lánském  vrchu  ze  dřeva  nějakým 
blíže  neurčeným  občanským 
sdružením  bez  použití  jediného 
hřebíku. Cesta na vrcholek od silnice 
Vám zabere asi jen 5 minut.

Jak  již  bylo  výše  řečeno, 
v okolí  je  mnoho  dalších  přírodních 
krás a vzhledem k vzdálenosti  by se 
vyplatilo zařídit si zde delší pobyt. Za 
Lipovou  Lázní  zajisté  nepřehlédnete 
vstup do jeskyně Na Pomezí, který je 
hned  u  silnice.  V Žulové  se  můžete 
vydat  na  Boží  horu  s poutním 
kostelíkem (mše sv. vždy 5. července 
a 12. září) nebo odbočit na Nýznerov. 
Cesta  Vás  dovede  k malému,  ale 
malebnému  Nýznerovskému 
vodopádu.  V Javorníku  můžete 
shlédnout  zámecké  muzeum 
s největší  českou  sbírkou  dýmek. 
Můžete  samozřejmě  vyrazit  i  dále, 
třeba  až  do  Polska 
k Otmuchowskému  jezeru,  které  je 
zde  „za  rohem“  nebo  se  vydat  na 
opačnou  stranu  k  rozhledně  Zlatý 
chlum  nad  městem  Jeseníkem 
(pokud  najdete  správnou  cestu,  lze 
vyjet  až  k  lesní restauraci  asi  1  km 

pod rozhlednou; hned za restaurací stojí 
za  shlédnutí  monumentální  Čertovy 
kameny), atd.                              (jihá)

Čertovy kazatelny

 Obří posezení u Skorošic

Pomůžete také s přípravou lidového bálu ?

Jak jsme vás  již  informovali,  26.  ledna se uskuteční 
v Uničově v G-Clubu 1. farní ples – lidový bál.

Z programu  bálu  vám  můžeme  prozradit,  že 
k poslechu,  zpěvu  a  tanci  bude  hrát  dechová  kapela 
Nákelanka,  předtančení  -  hanáckou  besedu  zatancuje 
v krojích soubor Hagnózek z Hnojic, v kroji  přijde zazpívat i 
paní  Malovaná.  V programu  nebude  chybět  ani  tombola, 
soutěže,  o  přestávce  vystoupí  i  mládežnický  divadelní 
soubor...  .  Na stole v sále pro vás bude připraveno sladké 
občerstvení. Bál připravujeme tak, aby si na své přišli všichni, 
od nejmladších po nejstarší.

Bude možnost si pobesedovat, zazpívat, zatancovat, a 
tak věříme, že všichni přijdete a 1.bál  podpoříte.  Zejména 
vás,  starší,  chceme  vyzvat,  abyste  přišli,  třeba  si  i  jen 
pobesedovat  a  zazpívat.  Rádi  bychom  vás  i  touto  cestou 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě bálu.
Hledáme  možné  sponzory  bálu,  které  chceme  požádat  o 
finanční  dar  a  věcný  dar  do  tomboly.  Pokud  byste  měli 
možnost  nějakého sponzora oslovit,  uvítáme, když se nám 
přihlásíte,  abychom  se  domluvili  na  dalším  postupu.  Dále 
zjišťujeme  možnosti  zajištění  propagace  bálu  v okolních 
obcích a městech. Je zapotřebí v nich najít pomocníky, kteří 
tam zajistí vylepení plakátů ve farnosti, školách, organizacích 
apod. Pokud máte v okolí rodinu, známé, opět uvítáme, když 
nám o sobě dáte vědět a dáte nám kontakty, zejména e-mail-
ovou adresu, telefon a poštovní adresu.

Hledáme do přípravného týmu plesu ještě ochotného 
člověka,  který  by  si  vzal  na  starost  organizaci  tomboly, 
počínaje svozem darů do tomboly od sponzorů, zpracováním 
jejich seznamu a konče jejich navezením do G-Clubu.
Za přípravný tým plesu:                              FrantišekVomáčka

Nemocniční 1183
mobil: 737 132 766,e-mail: vomacka.fany@seznam.cz

mailto:vomacka.fany@seznam.cz
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Svatý patron

Olomoucký  kostel  a  farnost 
oslavují  kulaté  jubileum,  a  já  si 
vzpomněla  na  příhodu  ze  svého 
mládí.

Stalo se to v obchodním 
domě „Kolektiv“, u kostela sv. 
Mořice. Prodavačka, která právě 
přicházela z oběda, se nás zeptala: 
„Prodaly jste ložnicovou soupravu? 
Potkala jsem zákazníka na 
schodech.“

My, dvě učnice s mladší 
prodavačkou, jsme celé vyjevené 
odpovídaly: „Ne, nic jsem 
neprodávaly!“

Rychle jsme tedy běžely 
schodištěm dolů přes dvě patra. 
Tenkrát ještě nebyly schody 
pohyblivé. Starší prodavačka zatím 
hlídala majetek prodejny před 
dalšími nenechavci. 

Informovala také našeho 
vedoucího. Společně jsme zloděje 
chytily – zrovna vycházel ven z 
obchodu. Musel vrátit naše 
koberce, které měl smotané na 
rameni.

Patron obchodníků, svatý 
Mořic (latinsky Mauritius), nám 
prokázal svoji přízeň a jména 
tohoto kostela je zcela jistě hoden.

Dana Lukasová   

         Misijní kongres

V sobotu  6.  října  2007  jsme  se  s dětmi 
z Misijního  Klubka  po  roční  přípravě  vypravili  na  Misijní 
kongres do Brna. Zahájení se konalo v katedrále sv. Petra a 
Pavla  za  přítomnosti  mnoha  hostů  z České  republiky  i  ze 
zahraničí.  Pozdravení  od  Svatého  Otce  účastníkům  předal 
apoštolský nuncius Diego Causero.

Po tomto úvodu se děti rozešly do 5 brněnských kostelů, 
které pro tento den představovaly 5 kontinentů. Byl zde pro ně 
připraven program přibližující  život  v jednotlivých světadílech 
formou her, soutěží, scének, děti si také mohly vyrábět např. 
africké  penízky,  indiánské  čelenky  a  španělské  náramky. 
Program  byl  tak  bohatý,  že  jsme  ani  všechny  kontinenty 
nestihli projít. 

Vrcholem  programu  byla  mše  sv.  v katedrále,  které 
předsedal nuncius Causero. Celá bohoslužba byla v misijním 
duchu, obětní dary za kontinenty přinášelo 40 dětí. V homilii P. 
Jiří  Šlégr  (ředitel  PMD v ČR) vysvětloval  dětem to,  jak  Pán 
Ježíš před svým nanebevstoupením posílal  své apoštoly  do 
celého  světa  kázat  evangelium,  a  jaká  znamení  budou 
provázet  ty,  kdo  v něj  uvěří.  Mši  sv.  hudebně  doprovázela 
Schola brněnské mládeže.

Ze zpráv jsem se dozvěděla, že do Brna přijelo kolem 
2 000 dětí z různých koutů naší vlasti a děkuji Pánu, že nám 
dal tu milost být mezi nimi. Odjížděli  jsme domů s radostí  a 
nadšením v srdci a ještě větší touhou pomáhat podle našich sil 
potřebným dětem v misijních oblastech. 

Ludmila Hájková

Oblastní charita Uničov
ve spolupráci s MKZ Uničov pod záštitou 

Rady města Uničova
a poslance Evropského parlamentu Ing. 

Jana Březiny 
Vás srdečně zve na 

B E N E F I C I 

11. listopadu 2007 v 17.00 hodin 
 v koncertní síni v Uničově

Účinkují: 
herci z Divadla na Vinohradech Hana 

Maciuchová a Ladislav Frej 
koncertní mistr Martin Bzirský (violoncello)

Démáirt – soubor irských tanců
smyčcový orchestr ZUŠ Uničov 

*
Bc. Marcela Dražanová, ředitelka Charity

Ing. Jan Březina, poslanec Evropského 
parlamentu

Ing. Jarmila Kaprálová, starostka města 

VSTUPNÉ 50,- Kč – VSTUPENKY JE MOŽNO 
ZAKOUPIT V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM 
CENTRU NEBO PŘÍMO NA MÍSTĚ PŘED 

PROGRAMEM. 

Jednoměsíčník POKOJ VÁM ! vydává Římskokatolická farnost v Uničově. Neprodejné! Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.
Redakční rada: P. Josef Janek (jj), Jiří Hájek (jihá), Jitka Šenková (jiše), Dagmar Bradáčová (dabr), Jaroslav Kocůrek (jako), Jitka Kocůrková (jiko), 

František Vomáčka (frvo), František Kovařík (frko), Klárka Hájková (klhá)
Grafická úprava Jana Šumpíková, Tiskne KartoTisk, Šumperk, tel: 737 132 766. E-mail: vomacka.fany@seznam.cz.

Příspěvky posílat do 20. dne v měsíci psanou formou, na disketě, elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Římskokatolická farnost, Kostelní náměstí 153, 783 91 Uničov, tel: 585 054 500, E-mail: rkfunicov@tiscali.cz

Svobodná věřící dívka z Uničova hledá v 
Uničově pronájem garsonky či jednopokojového 

bytu. Nebo podnájem v jedné místnosti.
Kontakt : Katka Ondráčková,mobil 732 518 782

                   Blahopřání
Srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu paní 
Marii Kocůrkové, která oslavila své 80. narozeniny dne . 
4.10.2007 ! Mnoho Božího požehnání a zdraví přejí farníci.
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