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Svatý rok milosrdenství  

8. 12. 2015 - 20. 11. 2016 

1. Dobrý Bůh nańi modlitbu nepotře-
buje. Jestli nás vede k modlitbě, je to 
proto, ņe chce nańe ńtěstí, a takto jej 
můņeme nalézt. 

2. Lenost je jednou z nejzávaņněj-
ńích neřestí. To proto, ņe je schopna 
sama o sobě zablokovat člověka     
ve vývoji a dokáņe zmařit vńechen 
potenciál Boņího obdarování, který   
v sobě nese kaņdý člověk.  

3. Bůh se dává kaņdému cele - a ani 
jinak nemůņe, protoņe je láska. My 
jsme povoláni k plnosti ņivota s Ním.  

4. Čím více vyhovujeme svým ńpat-
ným sklonům, tím více nás ovládají. 

5. Spíńe se polepńí velký hříńník 
neņ člověk duchovně líný. 

6. Z kaņdého hříchu lze konat poká-
ní a v síle milosti z něho povstat.  

7.  Velikost Boņího záměru s člově-
kem převyńuje vńechny lidské před-
stavy o ńtěstí. Hřích znamená vzdá-
lení se od tohoto záměru, od plnosti 
ņivota.  

8. Pokud člověk vůči Bohu se svou 
láskou trońkaří, nebude rovněņ scho-
pen pojmout Boņí lásku, která se mu 
dává.  

9. Jestli nevíń, co chceń, vņdycky se 
najde dostatek takových, kteří vědí, 
co chtějí, a naplánují ti ņivot podle 
svých potřeb. 

10. Kdybychom jen pochopili Boņí 
matematiku! Za jeden náń krůček 
směrem k Bohu on jich udělá tisíc (a 
k tomu vņdycky začíná první). 

11. Byl jsem stvořen, abych vykonal 
něco a byl něčím, pro co nebyl stvo-
řen ņádný jiný člověk. 

12. Jedině Bůh můņe obrátit nańe 
srdce, ale při vńí vńemohoucnosti to 
nemůņe udělat bez nás.  

13. Nepromluvit, kdyņ je potřeba se 
někoho zastat nebo i napomenout, 
znamená „nevykonat, co jsem měl 
vykonat“, jak vyznáváme při úkonu 
kajícnosti. 

14. Lenoch si dlouho zjednoduńuje 
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ņivot, aņ si ho tím zkomplikuje. 

15. Modlitba je rozhodně jedním        
z nejmocnějńích prostředků, které 
nám Bůh dal, a jímņ lze lásku v srdci 
rozdmýchávat. 

16. Blahoslavení, kdo mají velké sny 
a jsou ochotni zaplatit náklady          
za jejich realizaci.  

17. Bůh mě zná a volá mě jménem.  
V jistém smyslu jsem na svém místě 
zrovna tak nezbytný, jako je archan-
děl na svém.  

18. Nańe padání nebrání Bohu, aby 
nás miloval. 

19. Nespokojte se s něčím malým, 
Bůh očekává velké věci.  

20. Kdo utíká před modlitbou, utíká 
před vńím dobrým. 

21. Jen Bůh sám má moc dotknout 
se nańeho srdce tak, ņe v něm vzbu-
dí člověka, tj. lásku.  

22. Mentalitu výkonu si člověk přináńí 
i do duchovního ņivota: domnívá se, 
ņe má cenu v Boņích očích a Pán 
Bůh ho má rád, pokud splňuje normy.  

23. Bohem povoláni jsou vńichni lidé 
pod sluncem a Boņí povolání v sobě 
zahrnuje jak sám dar ņivota, tak i dar 
Boņího synovství.  

24. Člověk ņijící z milosti nestaví     
do centra pozornosti sebe, ale uka-
zuje na Krista.  

25. Člověk, který se o Boņí vůli     
pro svůj ņivot nezajímá, riskuje, ņe 
prosupí svou pozemskou pouť jako 
parní lokomotiva. Ta sice něco utáh-
ne a na chvíli po sobě zanechá i jiné 
výrazné stopy, ale její účinnost je 
údajně něco kolem pěti procent.  

26. První obrácení je obrácení        
ze stavu rozptýlenosti nebo lhostej-
nosti do stavu milosti.  

27. Není vņdycky nejlepńí sluņbou 
církvi a lidstvu to, co je nejvíc vidět. 

28. Loď, která míří ke vńem břehům, 
nedorazí k ņádnému.  

29. Přítel je ten, kdo mne přijme ta-
kového, jaký jsem, a nesoudí mě, 
kdyņ vidí mé hranice, mou zranitel-
nost, mou křehkost, mé postiņení.  

30. Lidská duńe ņízní po kráse, pro-
toņe ņízní po Bohu. 

31. Můj zevnějńek je výrazem toho, 
jaký mám vztah k sobě samému.  

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 
Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 
gymnáziem v Kroměříži. 

 

Blahopřání 

Ať Bůh hojně žehná a Panna Maria ochraňuje všechny, 

kteří slaví  své narozeniny a jmeniny v měsíci říjnu.                                      

Mše svatá za tyto oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 16.10.2016 v 8.00 hod.                                                    

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 
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5. října - sv. Faustýna Kowalska 

Svatý měsíce 

     Narodila se 25. 8. 1905 v Głogowci v Polsku, Stanislavovi a Marianě Kowal-
ských, jako třetí dítě z deseti. Helena, pozdějńí sestra Faustýna, uņ v sedmi 
letech pocítila před vystavenou Nejsv. svátostí první pozvání k hlubńímu ņivotu 
s Pánem.  

     Velká chudoba znemoņňovala Kowalským společnou nedělní návńtěvu bo-
hosluņeb v sousední vesnici, protoņe neměli potřebné oblečení a obuv           
pro vńechny členy. Malá Helena doma proto organizovala společné modlitby 
pouņívané při liturgii, aby mńi svatou proņívali alespoň duchovně. Po skončení 
války 16letá Helena, aby finančně vypomohla rodině, odeńla slouņit do Aleksan-
drówa u Łódņi, vzdálené 50 km jihovýchodně od rodné vesnice. Po necelém 
roce, zneklidňována viděním neznámého světla, pocítila naléhavé volání do 
kláńtera. O souhlas rodičů vńak ņádala marně. Otec odůvodňoval zamítnutí i 
potřebou věna.  

     Odjela za prací do Varńavy a u sester Boņího milosrdenství v Źytné jí před-
stavená poradila, aby alespoň rok pracovala a vydělala si na výbavu. Uposlech-
la a práci nańla u Lipszyců v Ostrówku. Kdyņ se 1. 8. 1925 vrátila za představe-
nou, ta ji poslala zeptat se "Pána domu" zda ji přijme. Ńla tedy do kaple, kde 
uslyńela: "Ano, přijímám, jsi v mém srdci." 

     Po prvních týdnech Helenino nadńení vystřídaly určité pochybnosti, pro které 
chtěla jít za představenou. Od toho ji odradila vize bolestné Jeņíńovy tváře      
na zácloně v kapli. Na otázku, kdo mu to způsobil, vnímala odpověď, ņe bolest 
Jeņíńe souvisí s jejími myńlenkami na opuńtění kongregace. Řekl jí: "Já jsem tě 
přece povolal sem a připravil ti mnoho milostí." Po prosbě o odpuńtění přistoupi-
la Helena ke svátosti smíření. 

      Po postulátu ve Varńavě byla 23. 1. 1926 poslána do Krakova-Łagiewnik, 
do velkého domu kongregace (Matky Boņího Milosrdenství). Jako novicka pra-
covala v kuchyni, projevovala horlivost v modlitbě i v práci, během rekreace 
byla veselá a druņná. O Velkém pátku 1928 jí dal Pán vnitřně poznat, kolik toho 
pro ni vytrpěl. Na duńi posílena ke společnému ņivotu s ním, sloņila 30. 4. 1928 
sliby na jeden rok, které po pět let opakovala. 

     Koncem jara 1930 nastoupila do kongregačního domu v Płocku, kde 22. 2. 
1931 měla v cele vidění "Pána Jeņíńe oblečeného do bílých ńatů. Jednu ruku 
měl pozdviņenou k ņehnání a druhá se dotýkala ńatů na hrudi. Z poodhrnutých 
ńatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý....      
Po chvíli Jeņíń řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíń, s nápisem: Jeņíńi, dů-
věřuji Ti.  

     Jak Faustýna v deníku psaném na výslovné přání Pána Jeņíńe uvádí, on 
chtěl obraz malovaný ńtětcem a jeho posvěcení vykonat první neděli po veliko-
nocích, kterou určil za svátek milosrdenství.  

     Věčné řeholní sliby Faustýna skládala 1. 5. 1933 před biskupem Rospon-
dem  v Krakově-Łagiewnikách. Po třech týdnech byla poslána do Vilna, kde se 
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jejím zpovědníkem stal otec Sopoćko. Ten první pomohl s malováním obrazu, 
kdyņ jí představení nevěřili. Zprostředkoval, ņe obraz podle osobních pokynů 
Faustýny v r. 1934 namaloval malíř E. Kazimirowský. Faustýna s ním nebyla 
dostatečně spokojena, ale Jeņíń ji ujistil, ņe velikost obrazu není v barvách, ale 
v jeho milosti. Obraz po veřejném uctívání v Ostré Bramě v dubnu 1935 se vrá-
til do Vilny, kde zůstává v chrámu Ducha svatého. Nejznámějńím po celém svě-
tě se stal druhý obraz namalovaný Adolfem Hyłou, který byl v Krakově posvě-
cen 7. 3. 1943 jako votivní dar aņ po smrti světice a zůstává ve starém kostele    
v Krakově-Łagiewnikách. 

     Pán Jeņíń sestru Faustýnu v září 1935 ve Vilně naučil také modlitbu Korunky 
k Boņímu milosrdenství, ke které dal významné přísliby. O dva roky později jí 
doporučil uctívání hodiny své smrti, kterou nazval „hodinou milosrdenství       
pro celý svět.“ (viz Deník 1320) 

     V březnu 1936 Faustýna přijela z Vilna do Varńavy, jeńtě téhoņ roku začala 
být léčena pro tuberkulózu plic v ústavu na Prądniku. 

     Pro velmi zhorńený zdravotní stav přijala 24. 6. svátost pomazání a 17. 9. 
byla převezena do Łagiewnik, kde zemřela 5. října, jak 10 dní předem předpo-
věděla. O dva dny později byla pohřbena v zahradě Kongregace Matky Boņího 
Milosrdenství. 

     Její ostatky byly 25. 11. 1966 přeneseny z řádového hřbitova do kaple. Dne 
7. 3. 1992 byla dekretem o hrdinských ctnostech prohláńena za „sluņebnici Bo-
ņí“ a 18. 4. 1993 byla v Římě blahořečená. Kanonizační proces byl uzavřen 20. 
12. 1999 vyhláńením dekretu o zázraku na její přímluvu a 30. 4. 2000 ji papeņ 
Jan Pavel II. slavnostně kanonizoval. 

     Část z jejích ostatků byla v Krakově-Łagiewnikách v roce 2004 předána       
v relikviáři P. Habrovcovi pro poutní místo Slavkovice na Moravě, kde s ním      
v následujícím roce slavil druhou poutní mńi svatou opat Rudolf Kosík. Po do-
končení poutního kostela Boņího milosrdenství a sv. Faustýny ve Slavkovicích 
u Nového Města dońlo k jeho posvěcení 30. 3. 2008 brněnským biskupem Voj-
těchem Cikrle. 
                                                                                      převzato z internetových zdrojů 

Upozornění 

Změna času bohoslužeb 

 Uničov: 
         od týdne 24.10.2016 budou mše svaté v pondělí a v pátek                                                    

         večer v 17.00 hod. a v Ţelechovicích v sobotu v 15.30 hod. 

 Medlov: 

         od týdne 24.10.2016 budou mše svaté ve středu v 16.30 hod. 
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Pastýřský list k volbám 2016 

Drazí bratři a sestry,  
vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech hospodářských 
či politických. Jiní mi zase vyčítají, že dávám málo informací. Prosím tedy         
o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. Považuji za potřebné Vás seznámit    
s věcmi, o kterých slyšíte z úst politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně 
před volbami útočí na církev, kritizují restituce, obviňují nás z touhy po majet-
ku či ze záliby podávat soudní žaloby. Nechci je odsuzovat a tvrdit, že to dělají 
z nenávisti k církvi. Domnívám se, že to dělají především proto, aby získali 
voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy 
nestojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela nepravdivé a probouzejí 
náboženskou nesnášenlivost.  
     Církev restitucemi nezbohatne. Naopak, vydělá na nich stát, protože sice 
vrátí některý majetek často úplně zdevastovaný a jiný proplatí, ale přestává 
církvím dávat peníze na platy duchovních. Tehdejší vláda tlačila na restituce 
právě proto, aby mohla přestat platit církve. Nechala totiž zaregistrovat mno-
ho nových náboženských společností, a pokud by nezrušila zákon o financová-
ní církví, musela by platit všechny, což by ji stálo daleko víc, než celé restituce. 
Už letos dostáváme od státu o pět procent méně, příští rok o deset, pak          
o patnáct, až k nule. Na provoz církve a na platy kněží si musíme vydělat, ne-
bo se složit ve sbírkách. Jedním ze zdrojů budou vrácené lesy, kterých jsme 
ale dosud dostali jen 70 %.  Jiným zdrojem budou výnosy z investovaných 
peněz, které dostáváme jako finanční náhradu. Z těch jsme zatím koupili na-
příklad zemědělský statek. Třetím zdrojem budou příspěvky farností na platy 
kněží.  
     Kněžské platy a platy všech našich zaměstnanců nejsou vysoké. Jsou hodně 
menší, než je průměrný plat, nebo plat učitelů či zdravotníků. Přitom  všichni 
naši zaměstnanci mají vysoké školy. Průměrná hrubá mzda v ČR je 26.480,- 
Kč, průměrná mzda učitelů státních základních škol před slíbeným navýšením, 
které jim přejeme, je 22:735,- Kč. Průměrná mzda kněží a všech našich za-
městnanců je 18.301,- Kč. Také by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně 
opravdu nemáme.  
     Proč se některé farnosti soudí s obcemi? V rozporu se zákonem získaly ně-
které z nich desítky hektarů farních polí. Starosta řekne, že to uznává a rád by 
to vrátil, ale bojí se, že ho obviní opozice, a tak sám doporučí, aby to rozhodl 
raději soud. Arcibiskupství se soudí například o pozemky v lesích. Ne o lesy, 
ale o nevydané lesní cesty nebo místa na skládku dřeva v našich lesích. K hos-
podaření v lese jsou tyto pozemky nutné. Když to lesy ČR odmítly vydat, není 
jiné řešení.  
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Drazí bratři a sestry, 
 
blíží se konec Svatého roku milosrdenství. Papež František zavře Svatou 

bránu v Římě na Slavnost Krista Krále. Naše brány se zavřou o týden dřív.        
V tomto roce jsme zakusili mimořádný čas milosti a milosrdenství, příležitost   
k pokání i odpuštění, smíření s Bohem i lidmi, zkušenost nové svobody. Snad 
se uzdravily i některé naše mezilidské vztahy. Skrze skutky milosrdenství jsme 
mohli zakoušet blízkost Boha, ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působení    
v nás, protože On je Láska a bez něho není možný žádný skutečný skutek lás-
ky. Skrze dobré skutky jsme měli příležitost přinášet Boha do světa a lidem 
umožňovat setkání s ním.  

Snad je nyní čas si některé chvíle a zkušenosti milosrdenství připomenout 
a také o nich vyprávět druhým. Jistě je však čas, abychom radostně děkovali 
Bohu za to, že on sám nám projevil milosrdenství, že nám ukázal, jak soucitná 
láska dovede doplňovat dluhy jiných a branou milosrdenství nacházet výcho-
diska i ze situací, které jsou pro spravedlnost bezvýchodné. Spolu s Pannou 
Marií můžeme zpívat: Velebí má duše Hospodina, protože veliké věci mi učinil 
ten, který je mocný. Nejlepším projevem vděčnosti však bude, když i v dalších 
dnech a letech budeme pokračovat v tom, co nás letos Pán naučil.  
Před zakončením Svatého roku nás ještě čeká vzpomínka na věrné zemřelé a 
my máme příležitost si připomenout poslední ze skutků milosrdenství, kterým 

Pastýřský list k zakončení Roku milosrdenství 

     Já nejsem odborník na ekonomiku, ale mám odborníky a poradce z vašich 
řad a jsem jim za pomoc upřímně vděčný. Rád bych, abyste měli důvěru a po-
koj v srdci a zároveň argumenty, kterými můžete odpovídat těm, kteří vás jako 
členy církve napadají. My můžeme být hrdí na velkorysost, s níž přistupujeme 
ke státu, obcím i ostatním církvím. Můžeme být hrdí na zodpovědnost za sebe 
i společnost, které sloužíme. Nedejte se zmást některými politiky, kteří útočí 
na církev. Nedejte se znechutit nepravdivým obviňováním. Ba řekněme si, že 
je to tak normální. Pán Ježíš přeci předpověděl, že budeme špiněni a pronásle-
dováni pro jeho jméno. Vnitřní sílu ukážeme tím, že budeme milovat i ty, kteří 
nás nenávidí, že jim budeme přát dobro a taky se za ně modlit. To je postoj 
Ježíšův. 

Děkuji Vám za pochopení i spolupráci a všem ze srdce žehnám  
                                                                                                         arcibiskup Jan 
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je pohřbívat zemřelé a za živé i zemřelé se modlit. Lidé živí, kteří se nacházejí  
v nějaké nouzi, probudí snadněji náš soucit, než zemřelí, které už nevidíme, 
pokud nejde o příbuzné či přátele. Proč je důležitá láska k zemřelým? Protože 
vyrůstá z křesťanské víry v život věčný a zároveň ji posiluje. Těla zemřelých si 
zaslouží úctu, protože jde o lidi, které Kristus vykoupil za cenu své krve, a ti, 
kteří byli pokřtěni, se stali chrámem Ducha Svatého. Kristus k nim přicházel ve 
svatém přijímání, aby je posvěcoval a zbožšťoval. Jejich těla ukládáme do ze-
mě jako semena posvěcující svět.  

Ačkoli dnes mnozí upouštějí i od pohřebních rozloučení, protože ztratili 
křesťanskou víru, nebo konají pohřební rozloučení jen v nejužším kruhu,       
pro nás je účast na pohřebním rozloučení projevem víry a skutkem lásky, i 
když jde o lidi cizí. Žádný pokřtěný pro nás není úplně cizím, protože patří spo-
lu s námi do jedné Boží rodiny. Nejde nám o okázalost či drahé obřady a po-
mníky, ale o vztah lásky. Rád přiznám, že mám radost, když navštívím nějaký 
hřbitov a vidím tam projevy lásky k zemřelým, nacházím upravené nejen hro-
by čerstvé, ale i hroby kněží dávno zemřelých. To je svědectví víry a úcty, ne-
sobecké a nezištné lásky. 

V řadě farností jde při příležitosti pohřbu celá široká rodina ke zpovědi a 
svatému přijímání, aby dala zemřelému nejcennější duchovní dar. Mnozí to 
tak dělají i ve výroční den pohřbu, kdy dají na mši svatou a plně se jí účastní. 
Zvláště v týdnu po svátku Všech svatých, a v naší zemi výjimečně i v týdnu 
předcházejícím, se přicházejí mnozí modlit na hřbitov, aby pro zesnulé získali 
plnomocné odpustky, tedy vyprosili jim zkrácení očistce. To je mimořádně 
významný dobrý skutek, k němuž vás chci povzbudit. 

V tyto dny přicházejí na hřbitovy i mnozí dobří lidé, kteří se modlit neu-
mějí, protože je to nikdo nenaučil. Najděte, drazí přátelé, odvahu uctivě a 
taktně takové lidi oslovit a nabídnout jim krátký text modlitby za zemřelé, či 
společnou modlitbu. To může být další skutek lásky, když pláčeme s plačícími, 
když navážeme kontakt s osamělými a nabídneme blízkost opuštěným, když 
se rozdělíme o svou víru. Takovými skutky získáváme i my sami. O nich platí, 
že čím více rozdáme, tím více získáváme, protože se rozšiřuje naše srdce a my 
rosteme ve víře i v lásce. Rodiče prosím, aby k tomu vedli i své děti především 
svým příkladem, ale také povzbuzováním a chápavostí, když se jim to nepoda-
ří, když to nezvládnou. To bude zase příležitost učit se Boží pedagogice lásky, 
kterou Bůh ukazuje nejen v biblických dějinách, ale i v životě každého z nás. 

 
K tomu Vám všem ze srdce žehná  

                                                                                               arcibiskup Jan 
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1.10.2016       
(sobota) Medlov 

Poutní zájezd do Vídně - odjezd autobusu v 
5.00 hod. z Medlova - náves. Mńe svatá 
nebude v Uničově ani v Ņelechovicích 

1.10.2016 v 15.30 hod.                
(sobota) Uničov Mariánská poboņnost 

 2.10.2016 v 9.30 hod.               
(neděle)           Medlov Mńe svatá na poděkování za úrodu 

2.10.2016 v 11.00 hod.                      
(neděle) Renoty Mńe svatá s ņehnáním obrazu Boņího milosr-

denství 

2.10.2016, 18.00 hod.  
(neděle)                     Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

5.10.2016 v 9.00 hod.     
(středa) Uničov Návńtěva nemocných - skupina 1. 

5.10.2016 v 17.30 hod.            
(středa) Medlov   Mńe svatá v DPS Medlov 

6.10.2016 v 9.00 hod.            
(čtvrtek) Uničov      Návńtěva nemocných - skupina 2. 

6.10.2016                 
(čtvrtek) Renoty Návńtěva nemocných  

7.10.2016 ve 8.00 hod.   
(pátek) Medlov Mńe svatá a návńtěva nemocných 

7.10.2016 v 18.00 hod.   
(pátek) Uničov Mládeņnický pátek - MP - mńe svatá a před-

náńka 

8.10.2016 v 8.00 hod. 
(sobota)                                 Uničov Ministrantská schůzka 

15.10.2016 v 8.00 hod. 
(sobota)                                 Medlov Ministrantská schůzka 

16.10.2016 v 8.00 hod.                         
(neděle)                                 Uničov 

Mńe svatá za vńechny oslavence v měsíci 
říjnu a pro rodiniy s dětmi, sbírka při mńi 
svaté je určena na potřeby farnosti 

16.10.2016 v 9.30 hod.                         
(neděle)                                 Medlov Sbírka při mńi svaté je určena na opravu 

věņe kostela 

16.10.2016 v 11.00 hod.                         
(neděle)                                 Renoty Sbírka při mńi svaté je určena na potřeby 

farnosti 

 17.10.2016             
(pondělí) Uničov Katechismus pro dospělé aneb vzděláváme 

se ve víře - po večerní mńi svaté 

20.10.2016 v 9.00 hod.  
(čtvrtek) Uničov Mńe svatá s udílením svátosti pomazání 

nemocných 

20.10.2016 ve 14.00 hod.  
(čtvrtek) Dolní Sukolom Mńe svatá v DPS Dolní Sukolom 

21.10.2016 v 16.00 hod. 
(pátek)                                 Uničov Misijní klubko a schólička 

23.10.2016 v 8.00 hod.  
(neděle) Uničov Misijní neděle, sbírka při mńi svaté je určena 

na misie, po mńi svaté - Misijní jarmark 

23.10.2016 v 9.30 hod.               
(neděle) Medlov Mńe svatá pro rodiny s dětmi  

14.,21.,28.10.2016            
ve 20.00 hod. - (pátek)  Uničov Adorace pro mladé 

Co čeká naše farnosti v měsíci říjnu 

Změna programu vyhrazena!!! 
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POUŤ NEMOCNÝCH  

K SVATÉ BRÁNĚ  

NA VELEHRADĚ 

5. 10. 2016 
 
 

začátek v 10.00 h  

 u kostela Zjevení Páně nebo-li u kaple „Cyrilky“  

 pro ty, kteří mají potíže s chůzí, v bazilice 
 
 

10.00 – 10.45  cesta milosrdenství ke Svaté bráně  
a průchod branou v bazilice 

 
11.00 – 12.00  mše sv. s arcibiskupem Janem Graubnerem 

 
12.00 – 13.00  oběd 

 
13.00 – 14.45  přednášky 

MUDr. Jitka Krausová, OV : Skutky milosrdenství 
P. Mgr. Pavel Hödl, SL.L.: Slavení svátosti pomazání nemocných  
 
tichá adorace v kapli na Stojanově 

 
možnost duchovních rozhovorů a přijetí svátosti smíření  

 
individuální prohlídka lapidária a muzejní expozice 

 
15.00 – 15.30  zpívaná korunka k Božímu milosrdenství a požehnání

 
Máte-li zájem o oběd v jídelně Stojanova, je možné jej objednat do 3. 10. 2016 

na telefonu: +420/572 571 420 nebo +420/733 741 896 

Pro klienty Charity, kteří využívají jejich služeb je tato pouť zdarma, 

ostatní platí 200,- Kč na dopravu.  

Charita Šternberk, středisko Uničov 
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Nepřehlédněte 

Kontakty na duchovní službu v nemocnicích a dalších  zdravotnických 

službách na území děkanátů Šternberk a Olomouc 

Vážení,  
v případě hospitalizace vašich a vašich příbuzných nás můžete kontaktovat.  
Rádi se s vámi setkáme s nabídkou: 

 rozhovoru 
 četby Písma svatého a křesťanské duchovní literatury 
 modlitby 
 zprostředkování kontaktu na katolické kněze k slavení svátostí 
 přinesení Eucharistie 
 lidské blízkosti a doprovázení v náročných životních obdobích, jakými 

jsou vážná nemoc, umírání, ztráta blízkého…. 
 
                                                                                     Vaši nemocniční kaplani 

Povídka 

Svatý Václav 

     Ve velké úctě byli chováni světci, kteří patřili k zemským patronům, tedy pře-
devším sv. Václav. Svatý kníţe vynikal ctnostmi křesťanského milosrdenství. Byl 
moudrý a rozváţný. Takový člověk má dobré srdce, ví si rady a umí ochránit 
druhé. Je-li u nás nejznámější vánoční píseň Narodil se Kristus Pán, v Německu 
se zpívá o Štědrém dni Tichá noc a v Anglii je oblíbená koleda, v níţ se opěvuje 
dobrý král Václav. 
     Před mnoha lety jsme byli se školou v Praze, ale do Svatováclavské kaple jsme 
se z časových důvodů nedostali. Uţ jsem dost stará, ale kdybych si měla ještě 
něco přát, tak bych chtěla vidět svatováclavskou pokladnici v Praze.                                                                                                                                      

                                                                                                                        Dana Lukasová 



 

 

- Všemohoucí Bože, co je pro tebe tisíc roků? 
- Tisíc roků je pro mě jako jedna minuta. 
- A co je pro tebe milion korun? 
- Milion korun je pro mě jako jeden haléř. 
- Buď tak hodný a dej mi jeden halíř. 
- Jistěže, ale musíš minutku počkat. 
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V Uničově 

3.10.2016
(pondělí) 

 Rukodělný krouņek pro děti a maminky na faře v Uničově od 16.00 hod. 

3.10.2016
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově po večerní mńi svaté na téma 
„Skutky milosrdenství v nańem ņivotě“ 

5.10.2016   
(středa) 

 Setkání maminek na rodičovské dovolené na faře v Uničově od 10.00 
do 11.30 hod. 

11.10.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

18.10.2016 
(úterý) 

 Modlitby matek pro zaměstnané ņeny na faře v Uničově od 19.00 hod. 

19.9.2016  
(středa) 

 Setkání maminek na rodičovské dovolené na faře v Uničově od 10.00 
do 11.30 hod. 

25.10.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

27.10.2016 
(čtvrtek) 

 Modlitby matek na faře v Uničově od 16.30 hod. 

V Medlově 

5.10.2016 
(středa)  

 Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Skutky milosrdenství          
v nańem ņivotě“ a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

11.10.2016
(úterý)   

 Modlitby matek – skupina 1, na faře v Medlově od 19.30 hod. 

12.10.2016   
(středa) 

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

19.10.2016 
(středa) 

 Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek – skupina 2,          
od 9.30 do 11.00 hod.  

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

Přijde duše do nebe. Svatý Petr se ptá na povolání. 
"Doktor!" praví duše hrdě a už se hrne dovnitř. 
"Moment, stát!" povídá Svatý Petr. 
"Vy musíte vchodem pro dodavatele!" 

Vtipy 
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Pro děti 

NAVŠTĚVOVAT VĚZNĚNÉ 

Moņná znáte někoho, kdo udělal ńpatnou věc a je ve vězení. Co si o něm mys-
líme? Modlíme se za něho, nebo ho v duchu odsuzujeme, přejeme mu to a 
říkáme si, ņe nám se to nemůņe stát? Papeņ Frantińek pravidelně na Zelený 
čtvrtek slouņí mńi svatou pro vězně a myje jim nohy. Ukazuje tak, ņe Boņí láska 
dokáņe překročit i zdi vězení nebo mříņe. Kaņdý z nás můņe být…. (dokončení 
v tajence). Dopiń do doplňovačky správná slova podle zadání. Tajenku tvoří 
písmena ve vyznačených políčkách. Čtou se po řádcích. 


