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MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI
Říjen 201 4 Ročník 1 0 Číslo 1 0

Myšlenky na měsíc říjen

JASCQUES PHILIPPE
VOLÁNÍKŽIVOTU
Vydala Komunita Blahoslavenstiev Liptovský Mikuláš 2010
1. Každé Boží volání je voláním žít.
2. Nenechme minout jediný den bez alespoň několikaminutové četby nějakého úryvku z Písma.
3. Bůh přebývá ve svém Slově.
4. Pod množstvím výzev, jež k nám život vysílá, je ve skutečnosti volání jediné: volání od Boha.
5. Bůh velice nevtíravě, často nepostřehnutelně, ale účinně zasahuje do života každého svého
dítěte.
6. Člověk nemůže plně existovat sám ze sebe, pouhým nasazením svého fyzického, rozumového,
duševního, citového potenciálu. Může se dovršit jedině tak, že bude odpovídat na volání, která
mu Bůh trvale adresuje po celý život.
7. Tomu, kdo se otevírá Božímu zavolání, se Bůh dává a postupně ho uvádí do pravé svobody.
8. Kdo se uzavírá lásce k druhým, připravuje se o krásné příležitosti milovat, rozvinout to nejlepší
v sobě, a tudíž růst v důvěře v sebe.
9. Otevřenost Božím voláním vysvobozuje z pýchy, pomáhá dostat se z pastí žádostivosti
a vysvobozuje nás ze strachu.
10. Když necháme slova Písma s vírou přebývat ve svých myšlenkách a dáme si jimi proniknout
srdce, začne se do nás tajemně vlévat Boží přítomnost.
11. Božím záměrem s námi je život v hojnosti.
12. Šťastné události jsou pozváními k děkování. Události nešťastné jsou výzvami k víře, k naději,
k určitému obrácení.
13. Rozhodněme se pro život ne vysněný a smyšlený, ale pro ten, který nám Bůh den po dni
nabízí, a objevíme v něm všechna skrytá bohatství.
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14. Slovo Boží je jako zrcadlo, které člověku dává pravdivé poznání sebe, v dobrém i ve zlém.
15. Otevřít se volání vždy znamená přijmout nádavek síly, protože Bůh je věrný a slovy svatého
Augustina, co žádá, také dává.
16. Každý dar od Boha je výzvou, abychom se naprosto poddali jeho konání.
17. Písmo svaté je silou v boji, protože nese zvláštní milost povzbudit víru, posílit naději, sytit lásku.
18. Prvním darem od Boha je dar života a tento dar už je sám o sobě povoláním.
19. Když upřímně hledáme Boží vůli, nakonec se vždy ukáže.
20. Časté čtení Písma není luxus vyhrazený jen některým lidem. Je naprostou životní nutností
pro všechny křesťany – a v současném světě zejména.
21. Bůh nás vyzývá k naději – očekávat pomoc od Něj, a ne jen od své vlastní dovednosti. Vkládat
svou jistotu v Něj, a nikoli v námi povyráběné jistoty.
22. Křesťan, který se nemodlí, je křesťan v ohrožení.
23. Boží slovo uchopené ve víře má moc ukončit naši nerozhodnost a kolotoč nejistých úvah
a přinést nás k pravdě a pokoji.
24. Bůh je přítomen v každé věci a vše může obrátit v naše dobro, i ty nejtěžší a nejvíce pohoršující
události.
25. Přijímat je radost, ale ještě větší radost je za obdržený dar děkovat.
26. Když jsme v obtížné situaci, nejdůležitější a nejosvobodivější není ji vyřešit, ale pochopit ji
a následovat výzvu, která k nám v ní zaznívá.
27. Když Bůh koná pro nás, nikdy nekoná bez nás.
28. První výzva, kterou nám Bůh adresuje v každé situaci, je výzva k víře: věřit, že Bůh je přítomen,
je věrný, má vše v rukou, nezapomíná na nás.
29. Naše schopnost milovat se rychle vyčerpá, jestliže ji nebudeme modlitbou a svátostmi stále
obnovovat v tom, který je její Zdroj.
30. Musíme ulevovat od každé bolesti, kterou jsme schopni odstranit. Nezachraňuje utrpení,
ale láska.
31. Chválení a děkování je mocný prostředek růstu v pokoře. Když chválíme a děkujeme,
nepřipisujeme si za nic zásluhu.
...............................................................................................

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.
Strana 2

POKOJ VÁM!

Pastýřský list k závěru Roku rodiny
Drazí bratři a sestry,
v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se zamyslet nad důležitými
otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živě reagovali na některé podněty, že jste se také
pokusili o konkrétní kroky k pozvednutí Vaší křesťanské rodiny. To je povzbuzením
i pro mě. Když vidím, že se o pozvednutí rodiny snažíme společně, věřím, že se nám
společně podaří přispět k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve
i společnosti.
Ukázali jsme si, že manželství není jen nějaká obyčejná věc, ale že je to společná
cesta ke svatosti, ke společnému štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá
pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí
z Boží blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin došlo, když člověk
neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si
začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu.
Život bez Boha se stal životem bez lásky a bez naděje. Přijaté Boží milosrdenství
však přináší odpuštění a novou naději. Život se zmrtvýchvstalým Kristem dává účast
na vítězství, jak jsme zakusili v době velikonoční. Pak jsme poznali, že kdo má Ducha
Svatého, miluje, tedy zachovává přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Svátost
manželství je svátostí lásky. Jako manželé máte vlastní stavovské poslání: být
zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Život otevřený Boží lásce
je náročný, protože vyžaduje zapření sebe, ale je nádherný a přináší uzdravení
světa.
Někdy se lidé ptají: nestačí nám lidská láska ke společnému štěstí i bez svatby?
Lidé, kteří se nechtějí zavázat manželským slibem, jako by říkali: budu s tebou tak
dlouho, dokud se mi budeš líbit a dokud mě budeš bavit, dělat mě šťastným. Pak tě
jako nepotřebného opustím, protože mi nejde o tebe, ale o mne. O Boží požehnání
k manželství nestojím, protože spoléhám jen na sebe. Dokud se takoví lidé neobrátí
znovu k Bohu, nemají právo na odpuštění ve zpovědi a na svaté přijímání. Vám, kteří
jste se kdysi vydali takovou cestou, nabízím Boží pomoc a požehnání Vašemu
společnému životu skrze svátost manželství, kterou můžete přijmout i dodatečně.
Většina lidí ví, že úmyslný potrat je těžkých hříchem vraždy nevinného člověka,
který se ještě nenarodil. Je třeba však připomenout, že nezáleží na způsobu potratu,
že použití dnes státem schválené „potratové pilulky“ je stejnou vraždou jako
chirurgický potrat. Každý lékař, který pilulku předepíše, žena, která ji použije, ale
i všichni, kteří ji k tomu nutí, jsou stejně jako při chirurgickém potratu vyloučeni
z přijímání svátostí, dokud nedosáhnou zrušení trestu. Těm z vás, které stihl tento
trest a chcete se smířit s Bohem, může poradit každý zpovědník.
Někteří si myslí, že se ubrání potratům tak, že budou používat antikoncepci.
Nechápou, že je to v podstatě útok na Boží dílo, proti Božímu plánu. Žena je stvořená
Bohem a v jejím těle fungují Boží zákony. Sám Stvořitel určuje, že se žena v určité
chvíli může stát matkouM Jan Pavel II. říká, že je to hřích proti prvnímu přikázání
Božímu, to znamená přímo proti Bohu. Antikoncepce je ještě těžší hřích než potrat.
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Velkou bolestí je pro manžely situace, kdy nemohou mít děti. Oplodnění
ve zkumavce však není správným řešením, protože tak se člověk pyšně staví
na místo Boha Stvořitele a navíc některé lidské plody nechá plánovaně uhynout.
Dnes už existuje skutečná léčba neplodnosti. V každém církevním centru pro rodinu
dostanete kontakt na odborníky, kteří léčí manželskou neplodnost, ale i na ty, kteří
učí přirozeným metodám regulace porodnosti.
Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou žen. Takové manželství není
možné nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému plození dětí. Někteří
se snaží změnit pohlaví. To ve skutečnosti nejde, protože pohlaví neurčují jen
pohlavní orgány, ale mužskostí nebo ženskostí je poznamenána každá buňka v těle.
Kdybychom toto chtěli měnit, museli bychom se podruhé narodit.
Drazí bratři a sestry,
vím, že tato témata se nemusí každému líbit a každý se mnou nemusí souhlasit.
Přesto je mou povinností to všem jasně říct, jinak bych nesl vinu za neznalost
některých z vás já sám. Kdybych vám zamlčel tak důležité pravdy, byl bych špatným
biskupem. Pravdu musíme říkat, i když není příjemná. Toužíme přece po věčné
spáse. Manželství vidíme jako společnou cestu ke svatosti. Na cestě svatosti čeká
každého boj s Božím nepřítelem i s vlastní slabostí. Jestli jsem v prvním listě k Roku
rodiny vyzval, abychom se v každé rodině pokusili udělat aspoň malý krůček
na cestě ke společné modlitbě, dnes vás prosím, abyste poctivě přemýšleli před Boží
tváří o těch zmíněných tématech, která se vás týkají. Začněte hledat cestu
k pochopení a přijetí Božího pozvání na cestu ke svatosti, která se týká celého
člověka a celého života, nejen našich zbožných citů. Mějte odvahu vyhledat dobrou
duchovní radu a dělat postupné krůčky k nalezení harmonie vlastního života s Božím
plánem. Změna bude tím těžší, čím víc nás ovlivňuje společnost, která se hrdě
nazývá ateistickou, tedy odmítající Boha či nepočítající s Bohem. Do této společnosti
nás Bůh poslal ne proto, abychom s ní splynuli, ale abychom v ní byli světlem a solí.
Nejprve musíme důvěřovat Bohu víc než vlastním názorům přejatým ze světa.
Pak můžeme být nástrojem Božího působení, praktickým příkladem člověka žijícího
s Bohem v krásném a šťastném přátelství. Nic se nebojme. Mučedníci, kteří vydávali
svědectví Kristu vlastní krví v dějinách i v současnosti, to měli těžší.
Modleme se za sebe navzájem, abychom uměli slyšet Boží volání a také
se Bohem nechali vést. Modleme se zvláště za ty, pro které je u poslechnutí Boha
mimořádně těžké. Modleme se za synodu biskupů o rodině, kterou dnes zahajuje
papež František. Já tam zastupuji české biskupy a denně se za vás modlím. Čím
více se Vás k modlitbě přidá, tím více vyprosíme. Pán Ježíš přece slíbil: Jestliže
se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou
ji od mého nebeského Otce.
Všem vyprošuje světlo a sílu Božího ducha a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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Pro děti

Prohlédni si obrázky se svatým Františkem a zvířátky. Najdeš mezi nimi 1 0 rozdílů?
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Svatý měsíce
Sv. František z Assisi
Zakladatel františkánského řádu zažil
po bezstarostném a poněkud výstředním, nikoli však
hříšném mládí nejprve roční věznění, když byl zajat
na výpravě proti Perugii, a pak těžkou nemoc. Tím se
uspíšilo jeho obrácení (kolem r. 1 204 / 05). V té době
měl první vidění ve zpustlém kostele sv. Damiána
za Assisi, kde jej hlas shůry vyzval k "opravě kostela".
(Slovo "kostel", vyslovené v tomto zjevení, bylo později
vykládáno jako zástupné za "církev".) Aby doslovně
vyhověl výzvě, prodal František něco z majetku otcova
a tím jej pohněval tak, že ten jej vedl před biskupa
a tam na něm žádal zřeknutí se veškerých dědických
práv. To František ochotně učinil a rozhodl se žít
v přísné chudobě a pokoře, prvá dvě léta jako
poustevník; žebral a strádal, až konečně opravil
kostelík sv. Damiána a k tomu ještě dva další, z nichž
si obzvláště oblíbil kostelík Panny Marie Andělské, zvaný Portiunkula, daný mu
benediktiny, kde trávil dny i noci na modlitbách a kde se mu dostalo roku 1 208 i
Božího pokynu k další činnosti. Podle něj vyšel František kázat v jediném šatě, bez
peněz, bez hole a bos. Brzy se k němu přidružili první tři stejně smýšlející, kteří 1 6. 8.
1 209 oblékli "roucho chudoby". Tento den se považuje za začátek františkánského
řádu, jejž František nazval řádem "menších bratří". Tito první a další, kteří Františka
vyhledali, od něho obdrželi první řeholní předpisy. Na papežské uznání nového řádu
však musel František dlouho čekat, protože radikalita jeho požadavků chudoby se
mnoha církevním hodnostářům nejevila přiměřená. Vzrůstající počet i prestiž
řeholního společenství Františkova, jakož i jeho obliba a blahodárné působení však
nezadržitelně pozvedaly řád, který konečně oficiálně potvrdil papež Honorius III. roku
1 223. Mezitím se ustavila ženská odnož této řehole - "Chudé paní" - pod vedením
(později svaté) Kláry z Assisi (řád klarisek), které povolala do Čech později, ještě za
života Klářina, Anežka Přemyslovna (později také kanonizovaná světice). Jako nový
prvek žil František lásku k veškerému stvoření v kosmickém rozměru, kterou snad
nejlépe vystihuje jeho světoznámý hymnus Píseň bratra Slunce. Svůj obdiv ke
Stvořiteli všeho živého projevoval František i horoucí náklonností ke zvířatům, která
mu ji prý oplácela, což dalo vzniknout půvabným legendám. 1 4. září 1 224, v den
Povýšení sv. Kříže, spatřil František, dlící už delší čas v samotě přírody na
modlitbách, sestupovat s nebe serafa se šesti ohnivými křídly, mezi nimiž se zjevilo
zastřené tělo na kříži. Během tohoto vidění obdržel František stigmata Ježíšova
utrpení. Po návratu do kláštera žil ještě dva roky v tělesných mukách, snášených
s radostnou tváří. Nedlouho po Františkově smrti sepsal jeho spolubratr
sv. Bonaventura jeho životopis, ve kterém líčí zázraky, jež byly Františkovi přičítány.
František z Assisi byl velmi krátce - 2 roky po své smrti - kanonizován.
převzato: www.iencyklopedie.cz
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Co nás čeká v měsíci říjnu???
Měsíc říjen je měsíc modlitby svatého růžence
• 2. října v 1 8:00 hod. - Setkání členů ekonomických rad farnosti s otcem

arcibiskupem v Olomouci
• 3. října - Misijní klubko, schólička a mše svatá pro rodiny s dětmi - Uničov
• 1 8. října - Pouť děkanátu Hranice a Šternberk za obnovu rodin a duchovní povolání
- Olomouc
• 1 9. října - Misijní neděle
• 1 9. října - Mše svatá pro rodiny s dětmi - Medlov
• 20. října - Vzdělávání ve víře - katechismus pro dospělé - na faře v Uničově
po večerní mši svaté
• 23. října - Den nemocných ve farnosti - 9.00 hod. - Udílení svátosti pomazání
nemocných při mši svaté - Uničov
• 26. října - Slavnost Výročí posvěcení kostela
- Mše svatá za všechny oslavence měsíce října - Uničov
• 31 . října - Misijní klubko, schólička a mše svatá pro rodiny s dětmi - Uničov

Časopis Rodinný život

Aktuální číslo časopisu Rodinný život s názvem Kněz v rodině je
věnováno kněžství svátostnému i podílu na kněžství všeobecném;
podílu, který každý získává při křtu. Kněží a rodiny jsou
neoddělitelně spojeni. Objevme, v čem má být otec knězem rodiny
a jak jsou ženy disponovány pro „kněžství srdce“.
Biskup Josef Hrdlička hovoří o základních rozměrech
biologického i duchovního otcovství, kněžském zrání i vlastním
biskupském heslu.
V dvojrozhovoru jsme si povídali s panem Jaromírem Liškou
o jeho konverzi, rodinné modlitbě a hnutí Modlitby otců. Se synem
Janem pak o tom, jak ho vlastní rodina formovala, o kněžském povolání
a očekáváních, která věřící na své duchovní pastýře kladou.
Deníkové zápisky jednoho kněze nám odhalí, jak potřebné jsou hlubší lidské
vztahy pro kněžskou identitu a jak si můžeme být vzájemně požehnáním.
Německá socioložka a publicistka Gabriele Kuby se zamýšlí nad aktuálními
tématy, jakými jsou sexuální zdrženlivost mladých lidí, role otce v rodině
a celospolečenská potřeba pevně zastávaných etických hodnot.
Tušíte, že i zdánlivá maličkost, jakou je například místo u rodinného stolu,
upevňuje v očích dětí rodičovskou autoritu?
Nechybí setkání s oslíkem praotce Abrahama, čtení na dobrou noc, voňavý
recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá...
Uničov:

Medlov:

• Každé pondělí v době od 1 5.30 hod.
do 1 7.00 hod. bude na faře v Uničově
rukodělný kroužek pro děti a maminky.

• Ve středu 1 . října 201 4
proběhne od 9.30 hod. setkání
maminek a dětí na faře v Medlově.

• V pondělí 6. 10. 2014 Setkání
seniorů na téma:
"Kdo zpívá, dvakrát se modlí"
Setkání se uskuteční na faře
v Uničově po večerní mši svaté.

• Ve středu 1 . října 201 4 se
ve večerních hodinách uskuteční první
setkání Modliteb matek na faře
v Medlově.
• Centrum pro rodinu děkanátu
Šternberk a Římskokatolická farnost
Uničov pořádá v pátek 3. 1 0. 201 4

• Centrum pro rodinu vás srdečně zve
v neděli 1 9. 1 0. 201 4 po mši svaté
na Misijní jarmark před kostelem.
Předměty nabízené na tomto jarmarku
pro vás vyrábí maminky a děti
v rukodělném kroužku na faře
v Uničově a v Medlově..........................

na faře v Medlově první setkání
kurzu
Přirozeného plánování
rodičovství.
Podrobnější informace je možno
zhlédnout na nástěnce vzadu
v kostele.

Centrum pro rodinný život v Olomouci vás zve:
3. - 5. 1 0. 201 4 na Duchovní obnovu pro rodiny na Svatý Hostýn
1 2. 1 0. 201 4 na Malou pouť za velké věci
1 4. 1 0. 201 4 na Setkání žen v obtížných situacích

Podrobnosti o veškerých akcích najdete na nástěnce vzadu v kostele.
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Vtipy...
,,Mami, Ježíšek to měl odmala těžké!“ ??? „ Sotva se narodil, už byl v jeslích...“

Přijde policajtův syn domů a říká otci: „Tati, ve škole mi říkali, abych šel na zvláštní
školu.” Otec na to: „No, synu, když na to máš...”
Brání se žák u tabule: „Vždyť jsem ten trojúhelník ABCD narýsoval správně!“

„Musíte si zvykat na větší samostatnost při učení,“ oznamuje paní učitelka dětem.
„Už jste ve třetí třídě a vaši rodiče brzy na probíranou látku nebudou stačit.“
„Chtěl bych mít za učitele nějakého slavného herce nebo zpěváka,“ prozrazuje
mamince Pepíček. „Moje žákovská knížka by pak nebyla plná poznámek, důtek
a pětek, ale byla by plná autogramů!“
Milé děti,
na 6. stránce tohoto farního
časopisu najdete krátké
povídání o sv. Františkovi
z Assisi a také dva obrázky,
které se od sebe liší. Najděte
mezi nimi 1 0 rozdílů, obrázek
vybarvěte a podepsaný
vložte do krabice v kostele
vzadu na stolku. Tak budete
moci být zařazeni do losování, které se uskuteční
v závěru mše sv. v pátek
31 . října 201 4.
Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky posílat do 20. dne měsíce psanou formou,
elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
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