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MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI
Listopad 2015

Ročník 11

Číslo 11

15.

Myšlenky na měsíc listopad
NICKY GUMBEL

16.

Ježíšův životní styl
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2012

1. Naše kultura je přímo posedlá životním stylem. Nejrůznější časopisy se
zabývají oblečením, zdravím, hubnutím a dalšími aspekty životního
stylu. Zabývají se především stylem,
nikoli tedy obsahem. Ježíše ale zajímá mnohem více to, co je pod povrchem.
2. Jsme povoláni i k tomu, abychom
vnášeli pokoj mezi lidi. To ovšem
neznamená, že jsme ochotni udělat
cokoliv, abychom mohli vést pokojný
život.

v bezpečí nebes, ale rozhodl se
ušpinit se a ponořit se do našeho
světa.
7. Ve chvíli, kdy pociťujeme duchovní zoufalství, kdy máme pocit, že
jsme naprosto selhali, můžeme
nabýt odvahy.
8. Kdo je dole, nemusí se bát žádného pádu.
9. Bůh nám dává výsadu podílet se
na jeho plánech. Z tohoto hlediska
modlitba prospívá nám, nikoliv
jemu.

3. Ježíš učil své následovníky, jak žít
křesťanský život. Začít žít podle 10. Ježíš nám říká, že v životě nezáleJežíšova učení je zhola nemožné
ží na tom, co máme nebo co dělábez jeho Ducha.
me, ale na tom, kdo jsme.
4. Pokud mohu na své cestě někomu 11. Chápeme-li, jak moc Bůh odpustil
pomoci, pokud mohu někoho ponám, nemůžeme neprojevit milosrvzbudit slovem nebo písní, pokud
denství druhým.
mohu někoho varovat, že je na špat12. Naše uctívání Boha nelze oddělit
né cestě, pak nežiji nadarmo.
od našeho jednání. Obojí je neod5. Chceme-li řešit hněv, musíme usilodělitelně propojeno. Platí i to, že
vat o smíření. Potřebujeme udělat
Boha můžeme správně uctívat,
pozitivní kroky k obnově vztahů.
jen pokud správně jednáme.
6. Bůh poslal Ježíše, aby lidskou spo13. Jsme povoláni k tomu, abychom
lečnost zasáhl svým působením.
byli solí a světlem v místě svého
Ježíš mohl zůstat mimo, mohl zůstat
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17.

bydliště, ale i tam, kde trávíme vol- 22. Člověk začíná žít až tehdy, když se
pozvedne nad úzké meze vlastní
ný čas.
existence a přijme za své širší záTi, kdo mají čisté srdce, jsou ti, kdo
jmy celého lidstva.
jsou ve svých vztazích zcela upřímní. Ježíš slibuje, že takovým lidem 23. Ježíš na mnoha místech zdůrazňuje, že ti, kdo milosrdenství prokase zjeví. Jednoho dne uvidí Boha
zují, se s ním sami setkají. Pokud
tváří v tvář.
odpouštíme, je to doklad, že i nám
I jako křesťané si někdy životy velmi
odpustil Bůh.
komplikujeme a potřebujeme plakat
podobně jako Petr, když mu došlo, 24. Srdce je to, co Boha zajímá. Jde
mu spíš o nitro a o morálku než
že zradil Ježíše.
o vnějšek a obřadnost.
Nestačí žít křesťanský život, když
se nám chce, a jindy si dělat, co se 25. Ten, kdo působí pokoj, touží přinést požehnání ostatním.
nám zamane. Spravedlivý život je
spravedlivý 24 hodin denně.
26. Když se chcete něco naučit opravdu dobře, učte se u odborníka.
Půst a modlitba nás činí duchovně
Chceme-li se naučit modlitbě, nevnímavějšími pro Pána a dodává
chceme se poučit tím největším
nám v životě moc pro boj se satanodborníkem - Ježíšem Kristem.
skými silami.

18. Přijmeme-li odpuštění, dostáváme 27. Mají-li křesťané ovlivnit společnost,
je nesmírně důležité, aby se nesílu, abychom i my sami odpustili a
stáhli do ghetta křesťanské subkulusilovali o smíření.
tury, ale aby se ve své společnosti
19. Všichni jsme povoláni, abychom se
angažovali.
vyjadřovali k otázkám, které se bytostně dotýkají křesťanství - aby- 28. Pokud plním své povinnosti, jak se
sluší na křesťana, pokud mohu
chom bojovali za spravedlnost, svosvětu přinášet zvěst o spáse, pobodu a důstojnost každého člověka,
kud mohu šířit poselství svého
proti diskriminaci a abychom pomáPána, pak jsem nežil nadarmo.
hali těm, kteří se stali oběťmi naší
společnosti.
29. Křesťané by měli být známí svou
20. Dávání uvolňuje náš charakter
pravdivostí, spolehlivostí a důvěryhodností v rodině, v osobních vztaze sevření materialismem, který ničí
zích i na pracovišti. Smyslem Ježíspoustu životů.
šových slov je, že máme být lidmi,
21. Bible učí, že jak Bůh, tak i lidé nejejichž slovo platí.
sou odpovědnost za tuto zemi, ale i
určitá práva: Bůh je majitel, člověk 30. Chceme-li mít poklady v nebi, musíme je tam zaslat předem.
je nájemce. Pokud se zemí zacházíme špatně, proviňujeme se vůči
Bohu i vůči lidstvu. Křesťané by
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním
měli být zodpovědnými ekologickýdomě Velehrad v Itálii ve spolupráci
mi správci.
s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.
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Svatý měsíce

3.11. - sv. Martin de Porres - „Martin od lásky“ (1579 - 1639)
Narodil se 9.12.1579 v Limě v Peru jako nemanželský syn španělského
šlechtice Juana de Porres z Burgosu a bývalé černošské otrokyně Anny
Velasquez z Panamy. Otec se zprvu k němu nechtěl znát, proto byl
při Martinově křtu v kostele sv. Šebestiána uveden jako neznámý. Měl
o dva roky mladší sestru Janu. Po nějaké době se otec k dětem, jimž matka dala křesťanskou výchovu, přiznal a vzal je na čas do Guayaquil, přístavu v Ekvádoru. Poté co se stal vládcem Panamy, svěřil Janu do výchovy příbuzného a Martina s tmavou pletí nechal v Limě u matky.
Z prostředků otce se měl Martin v Limě vyučit nějakému řemeslu a tak se
v 15 letech stal holičským učněm a zároveň se seznámil s léčitelstvím,
které se tehdy s tímto oborem praktikovalo.
Získal jisté základy medicíny a farmacie a stal
se uznávaným odborníkem v přírodním léčitelství. Jeho touhou však bylo stát se dominikánem, jejichž první klášter se nacházel právě
v Limě. Zákony v té době však byly proti přijímání Indiánů, černochů a jejich potomků
do řeholního řádu. Nemělo pomoci ani postavení otce.
Představený konventu Santa Rosario, Juan de
Lorenzana, byl nakonec ochoten tento problém přehlížet a Martina, kterého vzal nejprve
mezi terciáře (r.1594) nechal 2.6.1603 složit
řeholní sliby. Uvádí se, že tomu předcházel
Martinův návrh, aby ho prodali za otroka a
zlepšili si tak špatnou finanční situaci kláštera.
Již od doby co se Martin stal terciářem, s velkou svědomitostí a láskou
vykonával v klášteře úklidové i některé další služebné práce. V souvislosti
s touto starostí se o něm rozšířila pověst, že je neuvěřitelným ochráncem
zvířat a proto byl po čase nazýván i „americkým Františkem z Assisi“. Vysvětlil prý potkanům a myším, z nichž jednu vzal do ruky, že nemohou žít
tam, kde má klášter jídlo pro chudé ani nikde mezi oblečením, natož
v sakristii a proto musí odejít z prostor kláštera. Nastavil velký koš,
do něhož se všechny myši po jeho projevu lásky shromáždily a vynesl je
v něm do přírody za hranice kláštera. Později jim i něco donesl, aby neměly hlad. Proto se myši, vedle atributu koštěte, objevují s dalšími zvířaty
na jeho vyobrazeních. Jedná se o psy a kočky, protože pro ně vytvořil
první útulek.
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Vraťme se ale k lidem, kteří u něj byli po Bohu a pro Boha na prvním místě. Po slibech mu byla v klášteře svěřena péče o nemocné, při níž vynikal
velkou pokorou a obětavou láskou. Dokázal pomoci nejen léčením těla,
ale i duchovní radou. Stal se proto tak vyhledávaným, že nakonec za ním
přišli i španělský místokrál Peruanska hrabě Chinchon a mexický arcibiskup, kterého uzdravil a jemuž bylo líto, že ho Martin de Porres pro vyčerpanost nemohl doprovázet na jeho cestách.
Martin de Porres trpělivě a neúnavně pečoval především o chudé nemocné, nedělal rozdíly mezi lidmi různé pleti a postavení. Prostory kláštera,
jehož část změnil na nemocnici, brzy přestávaly stačit a tak prý zřídil nemocnici v domě své sestry, kde později vznikl i sirotčinec. Založil také
školu pro vzdělávání chudých dětí, která byla první v zemi.
Za epidemie moru se sám staral o šedesát spolubratrů a nikdo z nich nezemřel. Žil velmi skromně, asketicky. Toužil být i misionářem, ale pro svůj
původ se tehdy nesměl stát ani knězem. Dokázal však objasňovat složité
teologické otázky, aniž se někdy studiem teologie zabýval. Těm, kteří mu
ublížili, vždy dokonale odpouštěl, považujíc své hříchy za větší než mají
druzí. Když bylo třeba, objevoval se ve stejnou dobu na dvou různých
místech a byl obdařen charismaty zázraků i levitace. Nejchudším opatřoval jídlo, šaty a léky; venkovanům a pohrdaným lidem pomáhal jak jen
mohl. Vysloužil si tím přezdívku „Martin od lásky,“ ale i velkou vyčerpanost.
Před dovršením 60 let onemocněl malárií. Nejsmutnějšímu bratru Antonínovi při loučení řekl: „Neplač, možná budu v nebi užitečnější než tady.“ Přítomným požehnal a 3.11.1639 v 9 hodin, zatímco bratři kolem něj
zpívali Krédo, zemřel. Na místě jeho uložení se děla zázračná uzdravení
a přípravný proces kanonizace začal již v roce 1660. Některým se nezdálo, že by mulat, patřící do nižšího řádu, měl být povýšen na oltář a bránili
tomu. Martin de Porres byl blahořečen 29.10.1837 papežem Řehořem
XVI. a svatořečený 6.5.1962 papežem Janem XXIII.
Při kanonizační bohoslužbě papež zdůraznil, že „Martin příkladem svého
života dosvědčuje, že můžeme dosáhnout spásy a svatosti cestou, kterou
ukázal Ježíš Kristus - budeme-li na prvním místě milovat Boha celým
svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, a svého bližního jako
sebe.“
Patron: od r. 1966 holičů a kadeřníků; dále právníků a mohl by být i ochránců
zvířat.
Atributy: koště, myši, pes, kočka.
Převzato z internetových zdrojů
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Rok zasvěceného života

Co čeká naše farnosti v měsíci listopadu:

Řád cisterciáků přísné observace
-

TRAPISTÉ
Název řádu pochází od kláštera ve městě La Trappe, kde v 17. století došlo
k reformě cisterciáckého řádu.Trapisté zachovávají řeholi svatého Benedikta.
Tuto řeholi vystihuje latinské heslo „Ora et labora“, což v překladu znamená
„modli se a pracuj“. Trapističtí mniši se živí vlastní prací v zemědělství, lesním
hospodářství, ale také vaří pivo nebo vyrábějí speciální potraviny. Žijí mlčenlivým životem, hovoří jen při potřebě spolupráce, vyučování nebo rozhovorech
s představenými. Ticho vytváří prostor pro vnímání Boha. Jejich život má přísná
pravidla. Vstávají velmi časně ráno (v českém trapistickém klášteře Nový Dvůr
u Toužimi ve 3.15 ráno) a během dne se střídají pravidelné modlitby, bohoslužby, duchovní četba s manuální prací. Asi nejznámějším trapistou na světě
je Thomas Merton.
Komunitu v Novém Dvoře tvoří asi 30 řeholníků. V září 2011 bylo rozhodnuto o jeho povýšení na opatství.
Trapistky působí v Poličanech ve středních Čechách, kde provozují
od roku 2007 Dům pro hosty a vybudovaly klášter Nanebevzetí Panny Marie
nad Vltavou. Základní kámen byl posvěcen apoštolským nunciem Diegem Causerem roku 2008 a v roce 2012 byl kardinálem Vlkem vysvěcen klášterní kostel.
Převzato z internetových zdrojů

Blahopřání

Upřímně blahopřejeme všem,
kteří slaví v měsíci listopadu narozeniny.
Přejeme vše dobré od Pána
a ochranu Matky Boží.
Mše svatá za listopadové oslavence bude sloužena
v neděli 15. listopadu 2015 v 8.00 hod.
ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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1.11.2015 - po mši svaté
(neděle)

Renoty

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

1.11.2015 v 15.00 hod.
(neděle)

Uničov

Pobožnost za zemřelé na hřbitově

Uničov

Modlitba doprovázená rytmickými
písněmi před vystavenou Nejsvětější
svátostí

1.11.2015 - 18.00 - 19.00 hod.
(neděle)
2.11.2015 v 15.30 hod.
(pondělí)
Památka zesnulých

Medlov

Mše svatá, po mši svaté pobožnost
za zemřelé na hřbitově

2.11.2015 v 17.00 hod.
(pondělí)
Památka zesnulých

Uničov

Mše svatá

2.11.2015 v 18.00 hod.
(pondělí)
Památka zesnulých

Renoty

Mše svatá

3.11.2015 v 9.30 hod.
(úterý)

Uničov

Mše svatá v rámci setkání
Děkanátních center pro rodinu

4.11.2015 v 16.30 hod.
(středa)

Medlov

DPS Medlov

4.11.2015 v 18.00 hod.
(středa)

Uničov

Schůzka PR ŘKF Uničov

5.11.2015 od 9.00 hod.

Uničov

Návštěva nemocných

5.11.2015
(čtvrtek)

Renoty

Návštěva nemocných

6.11.2015 od 9.00 hod.
(pátek)

Medlov

Návštěva nemocných
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk v měsíci listopadu pořádá:
7.11.2015 v 8.00 hod.
(sobota)

Medlov

Ministrantská schůzka

7.11.2015 v 15.30 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská pobožnost

13.11.2015 ve 20.00 hod.
(pátek)

Uničov

14.11.2015 v 8.00 hod.
(sobota)

Uničov

Společenství mládeže

Ministrantská schůzka

15.11.2015 v 8.00 hod.
(neděle)

Uničov

Mše svatá za všechny oslavence
v měsíci listopadu

16.11.2015
po večerní mši svaté
(pondělí)

Uničov

Katechismus pro dospělé aneb
Vzděláváme se ve víře

20.11.2015 v 16.00 hod.
(pátek)

Uničov

Misijní klubko a schólička pro děti

Uničov

Mše svatá pro rodiny s dětmi.
Sbírka při mši svaté je určena
na opravu varhan

Medlov

Mše svatá pro rodiny s dětmi.
Sbírka při mši svaté je určena
na potřeby farnosti

22.11.2015
(neděle)
22.11.2015
(neděle)
22.11.2015
(neděle)

Renoty

Sbírka při mši svaté je určena
na potřeby farnosti

29.11.2015
(neděle)

Uničov
Medlov
Renoty

Žehnání adventních věnců
při mši svaté

6.11., 13.11., 20.11. 2015
ve 20.00 hod.
(pátek)

V Uničově
2.11.2015
(pondělí)
3.11.2015
(úterý)
3.11.2015
(úterý)
4.11.2015
(středa)
16.11.2015
(pondělí)
17.11.2015
(úterý)
18.11.2015
(středa)
24.11.2015
(úterý)

♦

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

♦

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

♦

Setkání děkanátních center pro rodinu Olomoucké arcidiecéze

♦

Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

♦
♦

♦
♦
♦

Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30
hod.
Rukodělný kroužek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod.
na faře v Uničově
Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.
Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30
hod.
Modlitby matek pro zaměstnané ženy na faře v Uničově
od 19.00 hod.

V Medlově
3.11.2015
(úterý)
4.11.2015
(středa)

♦
♦

Modlitby matek – skupina 1 na faře v Medlově od 19.30 hod.
Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky“ a Modlitby matek – skupina 2,
od 9.30 do 11.00 hod.

11.11.2015
(středa)

♦

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

18.11.2015
(středa)

♦

Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek – skupina
2, od 9.30 do 11.00 hod.
Charita Šternberk, středisko Uničov zve na:

Posezení u kafíčka
Uničov

Adorace pro mladé

Ve středu 11. listopadu v 15.00 hod.
Na ZŠ U Stadionu
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Nepřehlédněte

Vtipy

Poradna pro ženy a dívky
Poradna pro ženy a dívky je provozována
organizací Centrum naděje a pomoci,
(CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na křesťanských hodnotách.
Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich partnerům
profesionální a lidský přístup, pro kterou je poradna oblíbená a vyhledávaná.
Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení různých potíží. Častými tématy
jsou problémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek
při péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech
počatých dětí a proto také nabízí podporu nejen v průběhu těhotenství.
Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního
sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu a vlastního
sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský život. Proto
je zde pro ně nabízená psychosociální podpora.
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často
ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde
naopak nabízená pomoc a přijetí.
Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což
znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti. Věnují se
jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám.
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, nedílnou
součástí praxe je též nabídka využití dalších programů a poradenství, které je již
nad rámec sociálního poradenství.
I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele
Brna. Pro možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254
891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde
pro všechny.
Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás povzbudila v kontaktování poradny.
Bc. Milada Lázničková DiS, www.cenap.cz
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„Opravdu pochybuji, že megafon urychlí vyslyšení tvých modliteb .“
Pro děti
MODLITBA NA KAMENECH
V listopadu navštěvujeme hřbitovy a modlíme
se za zemřelé, které si
zvlášť připomínáme 2.
listopadu - na svátek
Všech věrných zemřelých. Jakou modlitbu
za zemřelé se modlíme?
Jeden kameník ji vytesal
na kamenné dlaždice,
které měl zasadit
do náhrobní desky.
Podle symbolů v rozích
dlaždic vepiš do prázdné desky slova kamenů
připravených dole. Modlitbě za zemřelé se nauč
nazpaměť a můžeš se ji
modlit.
Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné! Určeno pro vnitřní
potřebu farnosti. Své příspěvky posílejte do 20. dne měsíce psanou formou, elektronickou poštou.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář;
Ing. Soňa Šlosarová; Jana Šlosarová. Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 153, 783 91
Uničov, tel. 585 054 500. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz
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