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„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou 
matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na 
druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,26)

Co tomu říkáš?
Jsou to slova s hroznými, radikálními, neslýchanými 

nároky! A přece je to tentýž Ježíš, který prohlásil manželství 
za nerozlučitelné a přikázal milovat všechny, zvláště pak 
rodiče. Tentýž Ježíš nyní žádá postavit na druhé místo 
veškeré krásné city tohoto světa, pokud by se staly překážkou 
bezprostřední, přímé lásky k němu. Jedině Bůh může žádat 
tak mnoho.

Ježíš totiž vytrhává lidi 
z jejich přirozeného způso-
bu života a chce je připou-
tat především k sobě, aby 
na zemi vytvořil vztahy 
všeobecného bratrství.

Proto tam, kde se setká-
vá s nějakou překážkou 
svého záměru, „odřezává“ 
a v evangeliu hovoří o „me-
či“ (v duchovním slova smy-
slu). 

Nazývá „mrtvými“ ty, 
kteří ho nedokázali milovat 
více než matku, manželku, 
život. Vzpomínáš si na člo-
věka, který žádal, aby směl 
pohřbít svého otce, než 
bude Ježíše následovat? 
Právě jemu Ježíš odpově-
děl: „Nech, ať mrtví pocho-
vávají své mrtvé.“

Možná ses tváří v tvář 
takové náročnosti zachvěl 
strachem; možná tě napad-
lo odkázat Ježíšova slova 
do jeho doby, nebo je adresovat těm, kteří ho mají následovat 
zvláštním způsobem.

Mýlíš se. Toto slovo platí pro každou dobu, i pro naši, 
a platí pro všechny křesťany, tedy i pro tebe.

V každé době se může naskytnout mnoho příležitostí, jak 
na Kristovu výzvu prakticky odpovědět.

Žiješ v rodině, kde se někdo staví proti křesťanství?
Ježíš chce, abys o něm svědčil životem a v příhodném 

okamžiku také slovem, i za cenu toho, že se ti budou 
posmívat nebo tě pomlouvat.

Jsi matkou a tvůj manžel tě vybízí k potratu? Poslouchej 
Boha a ne lidi.

Bratr tě chce zapojit do nějaké společnosti, jejíž cíle jsou 
nejasné nebo dokonce odsouzeníhodné?  Nepřipojuj se k ně-
mu!

Vyzývá tě někdo z tvých blízkých, abys přijal peníze 
nabyté ne zcela čistým způsobem? Zachovej si svou poctivost.

Podněcuje tě celá rodina k mravně nevázanému životu?
„Odřízni“ vše, aby se od tebe nevzdálil Kristus.

„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou 
matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na 
druhé místo, nemůže být mým učedníkem.“

Pocházíš z nevěřící rodiny a skutečnost tvého obrácení ke 
Kristu vyvolala rozdělení? Neznepokojuj se! Je to důsledek 
evangelia. Obětuj Bohu bolest srdce za ty, které miluješ, ale 

nepovol.
Povolal tě Kristus 

zvláštním způsobem 
a nadešla teď chvíle, 
kdy tvé úplné odevzdání 
vyžaduje opustit otce 
a matku nebo se snad 
zříci snoubenky? 

Rozhodni se! 
Kdo nebojuje, nezví-

tězí!

„Když někdo přichází ke 
mně a neklade svého 
otce, svou matku, ženu, 
děti, bratry a sestry – 
ano i sám sebe – až na 
druhé místo, nemůže 
být mým učedníkem.“ 

„…ano, i sám sebe.“
Žiješ v zemi, kde 

jsou křesťané pronásle-
dováni, a to, že se 
hlásíš ke Kristu, přivádí 
tvůj život do nebezpečí? 

Měj odvahu. I to může někdy naše víra žádat. V církvi nikdy 
zcela neskončila éra mučedníků.
Každý z nás se během života ocitne v situaci, kdy bude muset 
volit mezi Kristem a tím ostatním, aby zůstal pravým křesťa-
nem. Takže dojde i na tebe.

Neboj se. Neboj se o život: Lépe je ho ztratit pro Boha, 
než o něj navždy přijít. Věčný život je skutečností.

A nestrachuj se o své drahé. Bůh je miluje. Jednoho dne, 
dokážeš-li mu dát před nimi přednost, projde kolem nich 
a zavolá je mocnými slovy své lásky. A ty jim pomůžeš, aby se 
spolu s tebou stali pravými učedníky Krista.

Chiara Lubichová

Z farní 
knihovny

Předkládaná publikace vznikla 
na základě iniciativy papeže Jana 
Pavla II., který pochopil závažnost 
doby, a proto pro oživení víry 
vyhlásil v říjnu 2004 Eucharistický 
rok. Je zřejmé, že tato iniciativa 
vede k naplnění prorockého snu sv. 
Jana Boska, který viděl v budoucnu 
těžkou dobu Církve, ale i její 
vítězství - tím, že se upne na 
Eucharistii a mariánskou úctu. 
A právě tyto dva aspekty hrají velmi 
významnou roli v duchovní oblasti 

života Církve. 
Publikace je založena na článcích o eucharistických 
zázracích, publikovaných v časopisu REGINA v letech 2001 - 
2006. Podnět k publikování těchto článků dala Panna Maria 
v medžugorských zjeveních, kde velmi často zdůrazňuje, že 
mše svatá a eucharistická adorace jsou nejdůležitějšími zdroji 
milosti v duchovním životě. Přáním autora je, aby kniha 
o eucharistických zázracích přispěla k oživení víry lidí v nastá-
vajíci těžké době.

Co dnes může říct křesťanství 
o základních otázkách lidského bytí? 
Odpověď podle Benedikta XVI. bez-
prostředně souvisí s otázkou: Kdo je 
Ježíš Nazaretský? Celý svůj život se 
Joseph Ratzinger zabýval Ježíšem 
Nazaretským, snažil se ho pochopit jako 
profesor, jako biskup, jako vrchní strážce 
víry, jako papež. Jako kardinál začal před 
několika lety psát tuto knihu. Po svém 
zvolení pape-žem využil veškerá volný 
čas k další-mu psaní. Vzniklo dílo, které 

je sumou života velkého teologa a zároveň nejosobnější 
knihou, jakou kdy Ratzinger i kterýkoli jiný papež napsal.

Ratzinger Joseph (Benedikt XVI.):
 Ježíš Nazaretský

Mráček František: Eucharistické zázraky I.

       „Mým povoláním je ........... ." 

A německy „východ“; mezinárodní poznávací 
značka Dánska; osoba (např. v 
armádě), která pro výkon své funkce cvičí a 
používá psa

B bicykl; hlísti, kteří způsobují svědění konečníku; 
kratka pro „systém řízení“

C 4. pád od jména Ota; tajenka; podle
D list zobrazující v grafické podobě část 

zemského povrchu; sled představ ve spánku; 
hop nebo ...

E zkratka pro „oděvní průmysl“, název jednoho z 
provozovatelů čerpacích stanic; svody na vodu

1 čidlo zraku; chemická značka molybdenu
2 vzletný způsob řeči nebo uměleckého podání - 

napsat pozpátku
3 smečka
4 americká měna
5 nádhera
6 ten, kdo přináší zprávu
7 zplstěná vlněná tkanina (např. pro vojenský 

kabát)
8 představený kláštera; chemická značka draslíku
9 lasicovitá šelma, která dobře plave a má 

cennou kožešinu
10 hlavní město Norska; chemická značka fosforu
11 cviky 

 

Minikřížovka s citátem Terezie z Lisieux
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Cesty apoštola Pavla
Čtvrtá cesta vede do Říma – Pavel jako zajatec (v roce 60 

a na jaře 61). 
Pavel je v Jeruzalémě zajat a odveden do Cesareje ke 

guvernéru Felixovi. Tam zůstává dva roky ve vězení. Felixův 
nástupce, Festus, posílá Pavla k soudnímu přelíčení do Říma. 
Malou lodí se plaví z Cesareje podél pobřeží přes Sidon do 
Myry. Tam nastupuje na větší loď, převážející obilí, a dosáhne 
jižního břehu ostrova Kréty. Loď se ocitne v silné bouři, hrozí jí 
ztroskotání, musí několikrát měnit kurz, až nakonec u Malty 
narazí na dno. Na tomto ostrově posádka lodi přezimuje; na 

jaře se dostává jinou lodí převážející obilí přes Syrakusy, 
Rhegium do Puteol, odtud je Pavel nakonec pěšky přiveden 
do Říma. Zde je ve vězení nejméně dva roky, může však 
svobodně mluvit. Nevíme, jak dopadl proces vedený proti 
němu. Podle křesťanské tradice zemřel při pronásledování 
křesťanů za císaře Nerona v roce 64.

Cesta do Říma

1. Loď se spoutaným Pavlem se u ostrova Kréta dostane 
do silné bouře. Pavel povzbuzuje námořníky během 
několikadenního ohrožení na moři: Sk 27,1-25

2. U ostrova Malta narazí loď na mořské dno. Všichni lidé, 
kteří byli na palubě, se zachrání. Na ostrově uštkne Pavla 
had. Uštknutí zůstane bez následků. Pavel uzdraví několik 
nemocných: Sk 27,39-44; 28,1-10

3. Po třech měsících se Pavel plaví přes Rhegium do 
Puteol a odtud je pěšky přiveden do Říma. Smí si vyhledat 
soukromé ubytování s vojákem, který ho hlídá. Dva roky může 
bez překážek hovořit o Ježíši Kristu: Sk 28,11-31

„ Změna názvu není 
změnou charitní služby“

Vážení farníci ze Šternberka, 
Uničova, Litovle a okolních obcí,

všichni stojíme na začátku nového 
kalendářního roku a vnímáme různé 
změny, které nám život přináší. 
Jednou závažnou a důležitou změnou 
prochází i jednotlivé charity. Vzájem-
ně se slučují a tvoří jednu společnou 
Charitu Šternberk, která bude poskyto-
vat zdravotní a sociální služby všem 
potřebným na území šternberského 
děkanátu.

Důvodem k této změně, kterou ini-
cioval ředitel Arcidiecézní charity 
Olomouc pan Václav Keprt, je upev-
nění a stabilita ve větší organizační 
celek, efektivnější systém řízení, zkva-
litnění služby pro klienty, větší 
zapojení dobrovolníků do práce profe-
sionální charity, užší spolupráce 
a vedení dobrovolných charit v našem 
děkanátu, prohloubení pastorační 
a duchovní péče jak o zaměstnance, 
tak i klienty.

Tato změna je časově i organizač-
ně náročná, ale našeho klienta-pacienta-uživatele se 
nedotkne. Stále je o něj pečováno s úctou, milosrdnou láskou 

a odbornými pracovníky pro daný typ služby. Naše organizace 
převzala všechny pracovníky z Uničova a Litovle, kteří plynule 
pokračují ve své práci.

Sloučení charit potvrdil svým rozhodnutím zřizovatel – 
arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, který také často 
charitní dílo doprovází svými modlitbami a nachází si ve svém 
diáři prostor pro setkávání s charitními pracovníky.

Závěrem Vás chci  požádat 
o modlitby za naši společnou děka-
nátní charitu, aby i nadále usku-
tečňovala své poslání - naplňovala 
Kristovu výzvu, vyhledávala potřeb-
né a pomáhala bližnímu v nouzi. 
Dále bych chtěla poděkovat všem 
dětem i dospělým, kteří se zapojili 
do koledování Tříkrálové sbírky 
2009, všem dárcům z řad farníků 
i duchovním správcům za jejich 
modlitby a pomoc při organizaci 
TKS.

Věřím, že naše společná cha-
rita se bude dále rozvíjet, budou 
vznikat nové služby, a tak již nyní 
uvítám z řad farníků zájemce, kteří 
by chtěli na charitě pracovat.

Srdečně Vás zdraví 

Bc. Pavlína Vyvozilová
           ředitelka Charity Šternberk,

Bc.Marcela Dražanová,
Ing. Ludmila Zavadilová 

       

Dne 24. ledna se v G - Clubu uskutečnil náš 2. farní ples – 
Lidový bál.

Na jeho přípravě se podílely čtyři organizace - občanské 
sdružení Zacheus jako hlavní pořadatel a spolupořadateli byli 
KDU-ČSL Uničov, Charita Uničov a Římskokatolická farnost 
Uničov. 

Ples byl po všech stránkách dobře připraven. V programu 
plesu jsme byli potěšeni vystoupením folklorní skupiny 
KRAJINA z Olomouce, vynikajícím účinkováním cimbálovky 
Tožtak, dále jako vloni nezklamalo skvělé vystoupení jednoty 

Orel s country tanci. K tanci hrála skupina Expres. Občer-
stvení také nemělo chybu, stejně jako tombola. Ples se 
vydařil i přesto, že nebyl navštíven v tak hojném počtu jako 
minulý rok.

Touto cestou tedy děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravě plesu – finanční podporou, 
dary do tomboly, dobrotami na stoly, zajišťováním nejrůz-
nějších služeb. A velký dík patří těm, kteří na ples pamatovali 
v modlitbě a těm, kdo ples podpořili, i když sami nemohli 
z nejrůznějších důvodů přijít.

Pán Bůh odplať všechnu námahu a úsilí, které jste do 
příprav vložili a připravili tak pěkné chvíle a milá setkání.

Ohlédnutí za plesem
Tříkrálová sbírka

 výsledek 
v Uničově a okolí

Uničov 51 931,00
Uničov – Střelice 10 158,00
Uničov – Renoty   6 740,00
Uničov – Nová Dědina      408,00
Uničov – Dětřichov   2 340,00
______________________________
Celkem v roce 2009 71 577,00
Celkem v roce 2008 87 859,50




