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SLOVO ŽIVOTA NA PROSINEC

Chiara Lubichová

3. LIDOVÝ BÁL 
se bude konat dne 30. ledna 2010 

 od 20.00 hodin v sále G klubu  
v Uničově.

Kulturní program a bohatá tombola zajištěna. 
K poslechu a tanci bude hrát kapela 

F BAND z Klášterce u Olšan. 
Vstupenky na místenky: 70,- Kč

Těšíme se na vás, podpořte rodící se tradici!

Bohoslužby ve farnostech Uničov a Renoty o Vánocích 2009

V měsíci prosinci oslavil 
jubileum 90. let 

pan Antonín Melich 
a v prosinci bude mít 

75. narozeniny 
paní Anna Brixelová. 

Hojné Boží požehnání, 
pokoj a radost přejí farníci.

„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli 
vaše dobré skutky a velebili vašeho 
Otce v nebesích.“ (Mt 5,16)

(…)
Světlo se projevuje v „dobrých skut-

cích“. Září skrze dobré skutky křesťanů. 
Namítneš snad, že dobré skutky 

nedělají pouze křesťané. I ostatní se po-
dílejí na pokroku, staví domy, usilují 
o spravedlnost… 

Máš pravdu. Samozřejmě že i křes-
ťan tohle všechno dělá a má dělat, ale 
jeho specifickým posláním není jenom 
to. Křesťan má konat dobré skutky 
v novém duchu, tak, že už nežije on, ale 
Kristus v něm.

Evangelista totiž nemá na mysli 
pouze jednotlivé skutky lásky (například 
navštěvovat vězně či odívat nahé nebo 
další skutky milosrdenství, aktuální 
v dnešní době), ale naprosté přilnutí 
života křesťana k Boží vůli, které půso-
bí, že se „dobrým skutkem“ stává celý 
jeho život. 

Křesťan se tím stává jakoby průzrač-
ným a chvála za jeho skutky se už 
nevzdává jemu, ale Kristu v něm, pro-

tože jeho prostřednictvím je Bůh příto-
men ve světě. Úkolem křesťana tedy je 
dát zazářit světlu, které v něm přebývá, 
a být tak „znamením“ této Boží přítomno-
sti mezi lidmi.

„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli 
vaše dobré skutky a velebili vašeho 
Otce v nebesích.“

Podobně jako dobré skutky každého 
jednotlivého věřícího, má i křesťanské 
společenství ve světě totéž specifické 
poslání. Má odhalovat svým životem 
Boží přítomnost, která se projevuje tam, 
kde jsou dva nebo tři sjednoceni v jeho 
jménu, přítomnost Bohem přislíbenou 
církvi až do konce věků.

Prvotní církev připisovala těmto Ježí-
šovým slovům velkou důležitost. Zvláště 
v těžkých chvílích, kdy byli křesťané 
osočováni, je povzbuzovala, aby nere-
agovali násilím. Jejich chování mělo být 
tím nejúčinnějším vyvrácením zlých 
pomluv. 

V listu Titovi čteme:
„Stejně tak napomínej mladé muže, 

aby se ovládali. Ty sám buď ve všem 
vzorem správného chování: (ukazuj) 
neporušenost v nauce, vážnost, zdravé 
učení, jemuž není možno nic vytknout, 
aby tak o nás protivník nemohl říci nic 
špatného a byl zahanben.“

„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli 
vaše dobré skutky a velebili vašeho 
Otce v nebesích.“

I dnes je důsledně žitý křesťanský 
život světlem, které přivádí lidi k Bohu. 
Poslechni si jeden příběh:

Antonie odešla kvůli práci ze 
Sardinie do města Grenoble ve Francii. 
Našla zaměstnání v jedné kanceláři, 
kde mnozí neměli příliš velkou chuť do 
práce. Jako křesťanka se Antonie sna-
žila v každém vidět Ježíše, kterému je 
třeba sloužit, všem pomáhala a byla 
vždy klidná a usměvavá. V kanceláři se 
často někdo rozzlobil, zvýšil hlas, vylil si 
na ni zlost či si z ní utahoval: „Jestli máš 
takovou chuť do práce, tady ji máš, 
můžeš ji udělat i za mě.“ 

Antonie mlčky pracovala dál. Vědě-
la, že tito lidé nejsou zlí, jen má každý 
z nich pravděpodobně nějaké trápení. 
Jednoho dne, když ostatní odešli, se jí 
nadřízený zeptal: „Jak to že nikdy nez-
trácíte trpělivost a vždy se usmíváte?“ 
Odpověděla s úsměvem: „Snažím se 
být klidná a vidět věci z té dobré 
stránky.“ 

Nadřízený jí na to s údivem odpo-
věděl: „To musí mít určitě něco spole-
čného s Bohem, jinak to není možné. 
A to jsem v Boha nevěřil!“ 

Za několik dní Antonii zavolali na 
ředitelství, kde se dozvěděla, že bude 
přeložena na jiné pracoviště, aby je 
proměnila - jak jí ředitel řekl - stejným 
způsobem jako to, kde pracovala dosud.

„Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli 
vaše dobré skutky a velebili vašeho 
Otce v nebesích.“

Srdečně zveme 
na vánoční 

koncert scholy 
z Nákla, který se 

uskuteční dne 
26.12. 

v 15 hodin
 v kostele

 v Renotech.



Strana 3Strana 2

POKOJ VÁM! POKOJ VÁM!

Společnost Tel-
techservis a.s. vám 
společně s Charitou 
Šternberk, středisky 
Uničov a Litovel 
a šternberským děka-
nátem  nabízí dvě 
nové služby, které 
jsou zaměřeny na 
úsporu vašich pe-
něz. 

1. Speciální telefonní tarif TTS 360. 
Tato služba je zaměřena na úsporu za 
telefonování mobilním telefonem pro ty 
z vás, kteří provolají měsíčně 400,- Kč 
a více. 

V měsíčním paušálu (430,- Kč 
s DPH) je zahrnuto 310 volných minut 
a 50 SMS do všech sítí ČR. Při pořízení 
nové SIM karty lze k tarifu získat 
i telefony od 1,- Kč (platí i pro přechod 
od jiného operátora s tím, že stávající 
telefonní číslo vám zůstává). Výhodou 
tohoto tarifu je velká finanční úspora, 
protože může využívat výhod zvláštní 

telefonní sítě, kterou má katolická církev 
a katolická charita sjednanou u operáto-
ra T-mobile.  

2. Služba Léky až do domu. Tato 
služba je určena jak pro charitní klienty 
a pacienty tak i pro necharitní zákazní-
ky. Nabízí vám dovoz receptových 
i volně prodejných léků přímo do vašeho 
domova. K jejich objednání vám stačí 
jednoduše zavolat na telefonní číslo 733 
744 766.

Výhody tohoto produktu:
Dovoz léků zdarma až do domu
Bonus 15 Kč za každý recept a sle-

va 4 % na volně prodejná léčiva 
a potravinové doplňky (pro majitele TTS 
360 je bonus za každý recept 30,- Kč)

Garance nízkých cen léků a potra-
vinových doplňků

Objednané léky a potravinové doplň-
ky obdržíte následující pracovní den 
(v případě nutnosti doobjednání léku, 
bude objednávka vyřízena další pra-
covní den)

Předávání receptů a objednávky lé-

ků z pohodlí vašeho domova
Žádné fronty a čekání, žádné nákla-

dy na dopravu
Rada lékárníka na telefonu
Možnost účasti v různých benefit-

ních programech 

V případě, že nejste charitním kli-
entem je pro využívání služby Léky do 
domu nutná vaše registrace v našem 
charitním systému. Je nutné vyplnit re-
gistrační formulář, ke kterému dostanete 
kartičku s postupem při objednávkách, 
na které bude vaše registrační číslo. To 
prosím uvádějte při každé objednávce.  

Pokud vás nabídka nových služeb 
zaujala, můžete nás pro podrobnější 
informace kontaktovat buď emailem na 
adrese: 
jana.piszkiewiczova@teltechservis.cz 
nebo si můžete zavolat na naši bez-
platnou Zelenou linku 800 888 722 nebo 
se můžete informovat přímo u vás na 
faře.

Těšíme se na vaše dotazy.
Děkujeme.   

Bůh nás přivádí na různá místa, 
k různým lidem a do různých situací. 
Již několik let se účastním modliteb 

matek. Jak ve skupince, tak i doma 
každý týden.

Na začátku každé modlitby prosím 
o vedení Duchem svatým. Nesnažím 
se nějak přehnaně zkoumat své nitro. 
Tím, že vezmu na sebe plnou Boží 
zbroj, vím, že to bude těžké, ale ú-
činné.

Modlím se za svého muže, děti, 
vnoučata a také za lidi, před kterými 
moje svědomí nemůže uhnout. Pán 
nás volá dělat různé věci, ale každého 
z nás jedinečným způsobem. Pán přes 
modlitbu změní i nejtvrdší srdce. 

Nové služby pro vás a vaše blízké

Modlitby matek

Svatý Mikuláš - vysoký vousatý muž 
v kněžském ornátě a biskupskou mitrou 
na bělovlasé hlavě neodmyslitelně patří 
k adventu. Na jeho příchod se většina 
dětí těší. Je to taková malá předzvěst 
nadcházejících tajuplných Vánoc. 

Víte ale, kde a kdy legenda o dobrá-
ckém muži nosícím dárky v košíčku vzni-
kla? Kdo to vůbec svatý Mikuláš byl? 
Jeho osobu a s ním spojenou tradici 
vám  přiblíží následující řádky.

Svatý Mikuláš se narodil v lykijském 
městě Pataře kolem roku 250 v rodině 
zbožných křesťanů. Jako mladík přijal 
nižší kněžké svěcení. Po smrti rodičů 
rozdal část majetku chudým. Legenda 
vypráví, že se v té době dostal jeden 
muž do finanční tísně a nezbývalo mu 
než prodat své tři dcery do nevěstince. 
Mikuláš se o tom dozvěděl a po tři noci 
vhazoval otevřeným oknem do ložnice 
peníze. Otec splatil dluhy a ještě mu 
zbylo dcerám na věno. Aby skromný 
a pokorný Mikuláš unikl projevům vdě-
čnosti, podnikl pouť do Palestiny. Tehdy 
v maloasijském městě Myra zemřel 
biskup. Protože volba takového biskupa 
nebyla vůbec jednoduchá, přítomní roz-
hodli, že se jím stane ten, kdo násle-
dujícího rána vstoupí jako první do 
kostela. Tím byl svatý Mikuláš. Nejdříve 
se biskupskému úřadu vzpíral, ale 
nakonec tuto službu přijal. Za vlády 
císaře Diokleciána na počátku 4. století 
byli v celé římské říši pronásledováni 
křesťané. Také svatý Mikuláš byl uvěz-
něn. Když bylo křesťanství roku 313 
císařem Konstantinem povoleno, byl 
svatý Mikuláš propuštěn a mohl opět 
zastávat svůj úřad. Účastnil se Nicejské-
ho sněmu, podnikl ještě pouť do Říma 
a zemřel někdy mezi léty 345 a 352.

Stal se brzy jedním z nejuctívaněj-
ších světců východní církve. Byl pocho-

ván v Myře, odkud byly ale jeho ostatky 
roku 1087 uloupeny a převezeny do 
jihoitalského města Bari, kde se podle 
legendy zastavil na své cestě do Říma. 
Svatomikulášský kult se v 11. století 
začal šířit i v západoevropských zemích. 
Brzy uctívali sv. Mikuláše ve Francii, ve 
12. století v Německu a ve 13. a 14. 
století též v českých zemích.  

Podle legendy měl svatý Mikuláš 
zachránit námořníky na rozbouřeném 
moři. Proto ho ve středověku jako svého 

patrona uctívali mořeplavci, rybáři a pře-
vozníci. 

Svátek sv. Mikuláše si pověrčiví stře-
dověcí lidé spojovali s vírou v bohatství. 
Mnozí obchodníci uzavírali v ten den 
důležité obchody. V některých zemích 

ho považují za patrona šťastného man-
želství a modlí se k němu vdavekchtivé 
dívky. Jiná legenda praví, že sv. Mikuláš 
oživil zavražděné děti, a proto se 
především v alpských zemích věřilo, že 
děti nosí Mikuláš a že pomáhá ženám 
při porodu. 

Štědrost svatého Mikuláše se odvo-
zuje z legendy o třech obdarovaných 
dcerách. Svatý Mikuláš (St. Nikolaus – 
Santa Claus) nosí o Vánocích dárky 
dětem v Anglii, USA, Švédsku a řadě 
dalších zemí. U nás mikulášská nadílka 
probíhala a probíhá v předvečer svět-
cova svátku. Staré zápisy svědčí o tom, 
že rozverné mikulášské maškary obchá-
zely domácnosti již ve 14. století. 
Později se změnily v nadílku dětem.

Jak takový mikulášský průvod z dob 
našich předků vypadal? Čtvrt hodiny 
předem vešli do světnice čtyři laufři, 
kteří oznamovali jeho příchod. Když 
k němu dal hospodář svolení, vyběhli 
z domu a práskáním biče ostaním dávali 
najevo, že můžou také přijít. Seběhli se 
všichni zvědavci z celého okolí a ob-
sadili volná místa u stěn, stáli dokonce 
i na lavicích u pece. Hajduci pak 
oznámili, že Mikuláš přichází. Poté 
vyzvali odrostlejší mládež, aby poklekla 
a modlila se. Následovala muzika 
a průvod, v němž bylo až deset husarů, 
dragoun, sedlák se selkou, kominík, ras, 
smrt, klapačka (mladík v houni s tyčí 
ukončenou dřevěnou hlavou s velikými 
čelistmi, které po zatahání provázku 
hlučně klapaly), hajduci chránící sv. Mi-
kuláše, dva andělé, z nichž jeden nesl 
koš s pamlsky a druhý pokladničku, 
a konečně očekávaný svatý Mikuláš. 
Hospodáři nakázal, aby řádně pečoval 
o děti a vedl je k bázni před Bohem. Děti 
dostaly sušené ovoce, cukrovinky 
a hospodář vhodil do pokladničky minci. 

Svatý Mikuláš

Poté přišel na řadu rej masek – dragoun 
předal hospodáři dopis, husaři tančili, 
kominík vymetal pec, žid se snažil něco 
odcizit a pak to prodat zpět hospodáři, 
ten jej zprvu chtěl nechat kaprálem 
odvést, ale nakonec mu přece jenom 
pár krejcarů dal. Po delší době se 
průvod přesunul o dům dál. Postupem 
času se doprovod sv. Mikuláše zmenšil 
na anděly a čerty, tak jak ho známe 
dnes. 

V souvislosti s tímto svátkem se 
konávaly mikulášské trhy. Na trzích 
v Praze, Jindřichově Hradci, v Klatovech 
i jinde se prodávaly postavičky čertů 
vyrobené ze sušených švestek, různé 
pečivo, marcipánové figurky Mikuláše, 
čertů, miminka a roztodivných zvířátek, 
hračky ze sušené nepálené hlíny a ze 
dřeva.

 

Dana Lukasová

(dabr)

ADVENT
čekání na příchod
Kdo tu vlastně na koho čeká? Čekají lidé 
na Boha, nebo Bůh na lidi? 
Obojí; neboť jde o čekání na Vykupitele.

STŮJTE NA CESTÁCH A VYHLÍŽEJTE, PTEJTE 
SE, KDE JE DOBRÁ CESTA.VYDEJTE SE PO NÍ 
A VAŠE DUŠE NALEZNOU KLID. (JER 6,16)

Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti 
tvého života. Zvi Ho do všeho, co jsi a co prožíváš. 
Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své 
srdce a realitu, ve které se nacházíš! Najdi si čas 
pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení. 
Naslouchej Božímu slovu četbou Bible. Smiř se 
s Bohem, s druhými i sám se sebou. Vnímej pozor-
něji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

Touhou po Bohu naplněný advent vám všem přeje
redakce časopisu Pokoj vám. 




