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1. Bůh se vţdy ujímá iniciativy a nechce, aby někdo zůstal vyloučen.
Klepe na dveře našeho srdce.
2. Jako Dobrý pastýř je Jeţíš ten jediný, kdo o nás pečuje za cenu vlastního ţivota.
3. Víra předpokládá rozhodnutí zůstat
s Pánem, ţít s ním a sdílet se o něm
s bratry.

nost, obnovit všechny.
7. Vyznávat víru ústy znamená ţít ji
v srdci a ukazovat ji na skutcích.
Jde o veřejné svědectví a veřejný
závazek.
8. Překročit práh víry předpokládá
necítit se zahanbeně za to, ţe máme srdce dítěte, které stále věří
v nemoţné, proto můţe ţít v naději.

4. Kdyţ otevřeme dveře srdce jako 9. Dobrý křesťan se pozná podle toučedníci v Emauzích a poţádáme
ho, kdyţ uznává, ţe je hříšník.
Jeţíše, aby s námi zůstal, sám nás
Boţí moc je tak veliká, je větší neţ
povede k pochopení důvodů, proč 10.
moc, kterou projevil při stvoření
věřit, abychom později mohli vyjít a
světa. Je to moc, kterou nám odhlásat ho ostatním.
pouští, ale potřebuje, abychom mu
otevřeli srdce, aby mohl se svým
5. Prosme Boha, aby nás učinil vnímavými k vnuknutím a novým podněmilosrdenstvím vstoupit a odpustit
tům Ducha.
nám.
6. Jeţíš tě nenutí být křesťanem. Ale 11. Uměni naslouchat je velká milost.
jestliţe říkáš, ţe jsi křesťan, musíš
12. Dělat pokroky pro křesťana neznavěřit, ţe jen Jeţíš má veškerou moc
mená povýšit v zaměstnání, získat
obnovit svět, obnovit tvůj ţivot, obdobrou pověst, těšit se z váţnosti.
novit tvou rodinu, obnovit společDělat pokroky pro křesťana znameStrana 1

21. Milosrdenství vytváří největší blízkost, blízkost tváří, a jelikoţ chce
skutečně pomáhat a najít opravdový lék, hledá pravdu, která nejvíc
bolí - pravdu hříchu.

ná slouţit.

13. Překročit práh víry znamená oslavovat ţivot, nechat se přetvářet,
protoţe jsme se stali jedno s Jeţíšem v eucharistii slavené ve společenství, a odtud se vydáme 22. Láska daná zdarma je kvasem,
rukou i srdcem pracovat na velkterý uvádí v pohyb všechno dobré
a přetváří zlo v dobro, problémy v
kém projektu Boţího království.
příleţitosti.
14. Máme být člověkem, který naslou-

chá, co lidé potřebují, ale ne pro- 23. Jeţíš má moc silou Ducha svatého
to, aby někomu ublíţil, nebo to šel
obnovit srdce. Musíme tomu věřit.
říct dalším, ale aby všechny stíţ- 24.
Krev mučedníků je semenem křesnosti předal Pánu.
ťanů.
15. Prosme dnes Jeţíše, aby nám 25.
Bůh nám dává vţdycky pocítit, ţe
otevřel srdce, aby do něj vstoupilo
ví, ţe jsme zde, a slibuje nám seBoţí milosrdenství.
tkání na hlubší úrovni, v němţ jsme
16. Pokud nedůvěřujeme Jeţíšově
hlavní postavou přátelství s ním.
moci jako jediné spáse, jako jediVe vztahu přátelství jsme vţdy
nému, kdo můţe udělat něco nohlavní postavou.
vé, jsme falešní křesťané.
26. Jeţíš nám říká: „Chci přijít na návštěvu do tvého srdce, prosím tě,
17. Lidská bytost je volána k setkání
s druhým, k souţití s rozdílným,
abys mě přijal v eucharistii.“
k přijetí druhého a zároveň k přije27. Jestliţe chybí láska, chybí prostor
tí od druhého.
pro ţivot. Bez lásky existuje jen
18. Jeţíš nám posílá svého Ducha,
egoismus, člověk se uzavírá
aby všechno obnovoval. Jedině
do sebe a hýčká jen sám sebe.
Jeţíš je schopen začít všechno 28.
Tím nejhorším nejsou negativní
nanovo, obnovit ţivot.
faktory civilizace, ale nečinnost
19. Náš Otec naslouchá pocitům, jeţ
dobrých.
zakoušíme, kdyţ si vzpomeneme 29.
Postní doba nás učí obrácení, které
na své blízké, kdyţ vidíme víru
tryská z vděčnosti Bohu za všechostatních a jejich potřeby, kdyţ si
no, co nám daroval, co pro nás
vzpomeneme na všechno krásné
koná a bude konat ve světě, v dějia smutné, co se nám tento rok
nách a v našem osobním ţivotě.
přihodilo. Bůh nám naslouchá.
20. Svatí jsou jako Boţí uši, kaţdý
pro jinou potřebu. A také my můţeme být v tomto smyslu svatí,
být Boţím sluchem ve své rodině, ve svém bydlišti a na pracovišti.
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Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě
Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským
gymnáziem v Kroměříži.
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Svatý měsíce

Pastýřský list pro 1. neděli postní

6.2. - Svatý Pavel Miki a druhové

Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do postní doby Svatého roku milosrdenství. Je to mimořádná
příleţitost k duchovnímu uzdravení a novému vykročení na svaté cestě, kterou
nás chce vést Pán k trvalému štěstí. Moudrost počítá s posledním cílem. Nedívat se dál neţ na současnost je pošetilá krátkozrakost. Co konkrétně máme
udělat k prohloubení moudrosti?
Mojţíš nás v prvním čtení vyzval, abychom se podívali do historie národa,
rodiny i naší osobní a snaţili se objevit, co pro nás Bůh velikého udělal, co nám
dal. Připomeňme si, co všechno dobrého jsme dostali od rodičů, v našich rodinách, zděděné dary a vrozené schopnosti, náklonnosti, talenty, vzdělání, ale i
krásu naší země a pokojné časy i poměrný blahobyt ve srovnání s těmi, kteří ţijí
v zemích bez vody, nebo ve válkách a hladu, ve vyhnanství či v ohroţení epidemiemi. Jen v minulém roce bylo na světě pro víru zavraţděno více neţ sedm
tisíc křesťanů. Máme proč chválit Boha, děkovat mu a veřejně vyznávat, ţe nás
nezaslouţeně zahrnuje úţasnou láskou. Máme co měnit, abychom se nemuseli
před těmi, kdo dávají ţivot za Krista, stydět.
Svatý Pavel nás ujistil, ţe víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy
vede ke spáse. Po pravdě musíme přiznat, ţe naše víra není zatím tak silná,
abychom se mohli povaţovat za spravedlivé. Kdyţ říkám víra, nemyslím jen
na rozumové uznávání toho, co nám Církev k věření předkládá, ale na takové
přijetí Boţího slova, které mění naše postoje i skutky, aby byly ve shodě s Boţím plánem. Příčinou mohou být pochybnosti, které jsou dnes módní, nebo naše
slabost.
Evangelium nás zavedlo na poušť, která je místem zásadního rozhodnutí
pro Boha, nebo proti němu. I Pán Jeţíš tam proţíval pokušení, ale jak jsme viděli, on zvítězil. Postní doba vede na poušť i nás a připomíná, ţe jí nemůţeme
projít a zůstat lhostejní. Je třeba se znovu rozhodnout pro Boha.
Říká se, ţe dnešní doba je nemocná nerozhodností. Mnozí se bojí vyjádřit
svůj názor, aby nenarazili, nebo aby se nezdálo, ţe se povyšují nad ostatní, aby
byli korektní a tolerantní. Dokonce i současná kultura nám předkládá místo hrdinů silných a sebevědomých, ale současně skromných a jistých, hrdiny zmítané
nejistotou, pochybnostmi a smutkem. Pochybnost se převléká za pokoru. Pochybnost není pokora. Pochybnost je pochybnost, je to nevíra. Je nutné se jí
zbavit a ne ji hýčkat. Apoštol nám řekl, ţe víra vede ke spravedlnosti. Hledáme -li
spravedlnost, odmítněme pochybnosti a najděme odvahu pevně věřit.
Druhou příčinou mohou být naše slabosti, které však můţeme ve svaté zpovědi odevzdat Boţímu milosrdenství a nechat se uzdravit. Někdy se trápíme
hledáním toho, co je třeba vyznat. Někdo dokonce říká, ţe je zbytečné chodit
ke zpovědi, kdyţ nemáme těţké hříchy. Opak je pravdou. Nikdo není tak zdravý,
aby nepotřeboval uzdravení duše. Hřích spočívá v tom, jakým způsobem člověk
Bohu odpovídá. Proto je dobře nejprve ţasnout nad Boţí štědrostí k nám, abychom si uvědomili, jak málo býváme vděční, jak málo se umíme radovat z Boţí
přízně. Pak se ptejme na to, co nás mrzí, co třeba není ani hříchem, ale je koře-

Narodil se v Japonsku, šest let po prvním pokusu o hlásání evangelia v této
zemi. Byl pokřtěn v 5 letech a od 11 let byl vychováván jezuity. Kolem 21 let
vstoupil do jezuitského semináře a stal se prvním jezuitou v zemi. Latinu studoval s obtíţemi, ale byl dobrým znalcem buddhistických nauk a zvyklostí, coţ mu
v diskusích umoţnilo úspěšně čelit místním učencům. Úspěšně vyučoval katechismus a se svými kazatelskými schopnostmi se stal jedním z nejvýznamnějších misionářů v Japonsku.
Misionářům byl japonský císař zpočátku nakloněn, protoţe viděl, ţe respektují kulturní tradice země a pomáhají je rozvíjet. Císař Tojotomi Hidejoši (zv.
Taika-Samy) v roce 1587 však křesťanství zakázal a misionáře vypověděl. Nebyl však příliš důsledný a část jezuitů obezřetně v misijní činnosti pokračovala.
V r. 1593 přišli z Filipín horliví františkáni a neznajíce všechna rizika, veřejně a
velmi nápadně vystupovali. Co by bylo jinde přijatelné, tam bylo provokativní.
Zvláště kdyţ došlo ke zvýšenému napětí mezi Japonskem a Španělskem v roce
1596, začal císař tvrdé pronásledování křesťanů. V Osace 9. 12. uvěznili 6 františkánů a 3 jezuity; 31. 12. k nim v Meacu připojili 15 aktivních japonských věřících. Byli mezi nimi katecheté, dva katoličtí lékaři i dva chlapci. Všem, mimo
jiné, uřezali levé ucho, spoutané a zmučené je vozili mezi lidmi, aby je odstrašili
od víry. Bylo rozhodnuto jet s nimi do Nagasaki k popravě. Dva milosrdné a
odváţné věřící, kteří jim chtěli ulehčit na poslední cestě, zajali a přidali ke skupině, takţe jich na popravu jelo 26.
Zde je jejich přehled. Tři jezuité, 33letý Pavel Miki a dva spolubratři, jenţ
sloţili řádové sliby aţ ve vězení: Jakub Kisai, 64letý katecheta a Jan Soan de
Goto, 19letý novic a student teologie. Šest františkánů: Filip de Las Casas,
František Blanco, František Adaukt, Gundisalvus García, Martin Aguirre a Petr
Blásquez. Z ostatních: lékaři František de Meako a Jáchym Sakakibara; katecheti Lev Karasuma a Pavel Suzuki; dále Bonaventura, František de la Parilla,
Gabriel, Jan Kinuya, Kosmas Takeya, Matěj, Pavel Ibaraki, Petr Sukejiro, Tomáš Dangi, Michael Kozaki a jeho syn Tomáš Kozaki, 13letý Antonín a 11letý
Ludvík Ibaraki.
Všichni byli na vrchu, později nazvaném Svatý, ukřiţováni. Modlili se zpívali a
ostatní povzbuzovali k vytrvalosti. Pavel Miki v kázání z kříţe prohlásil: "Jsem
pravý Japonec. Jediný důvod proč mne zabíjejí je v tom, ţe jsem hlásal Kristovu
nauku a děkuji Bohu, ţe za to umírám... Chci vám všem ještě jednou říct: Proste
Krista, aby vám pomohl být šťastnými. Já poslouchám Krista. Podle jeho příkladu odpouštím pronásledovatelům... Prosím Boha, aby se nad všemi smiloval a
doufám, ţe moje krev se změní v úrodný déšť na mé spolurodáky."
Poprava byla dokončena typickým japonským způsobem, všichni byli probodnuti
dvojím kříţícím se kopím od bokům k ramenům.
Převzato z internetových zdrojů
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nem různých chyb. Můţe to být zklamání, zranění, utrpěná křivda, s níţ jsme se
nevyrovnali, zatrpklost, která způsobila naše uzavření, nepříjemnosti s druhými,
které jsme ani nezavinili, ale kvůli nimţ se některým lidem vyhýbáme, nevyslyšená modlitba, kvůli níţ se mračíme na Pána Boha, nesplněné přání, od něhoţ
jsme se nedokázali osvobodit, moţná jen špatné počasí a nízký tlak nahrávají
naší nechuti, uzavřenosti, skepsi a špatné náladě, kterou neumíme ovládat. Právě v těchto úzkostech, které nejsou samy o sobě hříchem, můţeme hledat příčiny naší nedbalosti a roztrţitosti v modlitbě, naší netrpělivosti, škodolibosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelaskavosti, naší duchovní stagnace. Za neochotou přijímat Boţí vnuknutí je často skrytá nedostatečná víra, která by naopak
rostla a sílila větším spoléháním na Boha neţ na vlastní zkušenosti, větší důvěrou v jeho moc, která umí překonat naše strachy.
Někdy se na duchovní cestě můţeme dostat do slepé uličky, kdyţ se příliš
soustředíme na spravedlnost, které není moţné dosáhnout. Pak jsme zablokovaní a naše vztahy umírají, dokonce i rodiny se rozpadají. Připomeňme si, ţe
spravedlnost je nejniţší mírou lásky, zatímco láska je plnou mírou spravedlnosti.3 Poţadavek spravedlnosti musíme prakticky překračovat milující a milosrdnou
náklonností k druhému. Kvůli přeţití našich vztahů i celé společnosti můţe být
nutné odpustit i těţká provinění proti spravedlnosti a opět se smířit. Odpuštění,
smíření a milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost, protoţe způsobuje něco samo o sobě nemoţného, kdyţ promíjí, co je
z hlediska spravedlnosti neprominutelné. Toto dělá Bůh při kaţdé zpovědi a
svým odpuštěním nám dává moţnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy k bliţním. Takové proţití svátosti smíření, kdyţ bude pravidelné, se stane pravou
studnou duchovního zdraví. Začne duchovní uzdravování. Přijmout odpuštění
hříchů znamená hmatatelně se dotýkat milosrdenství, znamená to přijmout Ducha Svatého, který je odpuštěním hříchů.
Drazí bratři a sestry, upřímně zvu kaţdého z Vás k nové zkušenosti Boţího
milosrdenství a přeji Vám nový objev vnitřní svobody, radost z Boţího přátelství
a uzdravení srdcí, která budou schopná štědrým rozdáváním milosrdné lásky
uzdravovat své okolí. Pobyt na poušti je náročný, ale můţe být začátkem vítězné cesty jako u Pána Jeţíše, který na začátku svého působení zvítězil nad pokušením ďábla na poušti a na konci svého působení ho přemohl na kříţi a vyrval
mu kořist, kterou jsme my. Dnešní nová volba Boha je začátkem naší cesty
k velikonočnímu vítězství.
Na této cestě Vás provázím denně svou modlitbou a kaţdého, kdo se přihlásí, budu provázet denní myšlenkou prostřednictvím sms na mobilu. Zároveň Vás
zvu na národní pouť k Boţímu milosrdenství do Krakova na sobotu 28. května,
zvláště ty, kteří chtějí duchovně připravit cestu našich mladých na Světové setkání mládeţe s papeţem
O vzájemnou modlitbu prosí a ze srdce ţehná

Co čeká naše farnosti v měsíci únoru:

arcibiskup Jan
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1.2. 2016 v 8.00 hod.
(pondělí)

Uničov

Mše svatá

2.2.2016 v 15.30 hod.
(úterý)

Medlov

Mše svatá - Svátek Uvedení Páně
do chrámu

2.2.2016 v 17.00 hod.
(úterý)

Uničov

Mše svatá - Svátek Uvedení Páně
do chrámu

3.2.2016 v 8.00 hod.
(středa)

Uničov

Mše svatá a svatoblaţejské poţehnání

4.2.2016 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Návštěva nemocných

4.2.2016
(čtvrtek)

Renoty

Návštěva nemocných

5.2.2016 v 8.00 hod.
(pátek)

Medlov

Mše svatá a od 9.00 hod. návštěva
nemocných

6.2.2016 v 15.30 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská poboţnost

7.2.2016 v 18.00 hod.
(neděle)

Uničov

Výstav Nejsvětější svátosti doprovázený rytmickými písněmi

10.2.2016 v 15.30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá - Popeleční středa

10.2.2016 v 17.00 hod.
(středa)

Uničov

Mše svatá - Popeleční středa

11.2.2016 ve 14.00 hod.
(čtvrtek)

Dolní
Sukolom

12.2.2016 ve 20.00 hod.
(pátek)

Uničov

Společenství mladých

13.2.2016 v 8.00 hod.
(sobota)

Medlov

Ministrantská schůzka

Mše svatá v Domově pro seniory
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

15.2.2016 po mši svaté
(pondělí)

Uničov

19.2.2016 v 16.00 hod.
(pátek)

Uničov Misijní klubko a schólička

1.2.2016
(pondělí)



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

20.2.2016 v 8.00 hod.
(sobota)

Uničov Ministrantská schůzka

1.2.2016
(pondělí)



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

21.2.2016 v 8.00 hod.
(neděle)

Mše svatá za všechny oslavence
Uničov v měsíci únoru a pro rodiny s dětmi,
sbírka na potřeby farnosti

2.2.2016
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



21.2.2016 v 9.30 hod.
(neděle)

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

Medlov



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově

21.2.2016 v 11.00 hod.
(neděle)

Renoty Sbírka na potřeby farnosti

15.2.2016
(pondělí)



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

5.2., 12.2. a 26.2.2016
ve 20.00 hod. (pátek)

Uničov Adorace pro mladé

16.2.2016
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

11.2., 18.2. a 25.2.2016
v 18.00 hod. (čtvrtek)

Renoty Poboţnost kříţové cesty

17.2.2016
(středa)



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

14.2., 21.2. a 28.2.2016
v 9.00 hod. (neděle)

23.2.2016
(úterý)



Medlov Poboţnost kříţové cesty

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

Uničov Poboţnost kříţové cesty

25.2.2016
(čtvrtek)



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově

14.2., 21.2. a 28.2.2016
ve 14.00 hod. (neděle)
28.2.2016
(neděle)

Uničov

Katechismus pro dospělé aneb vzděláváme se ve víře na téma „Mše svatá“

Mše svatá pro rodiny s dětmi,
sbírka na potřeby farnosti

Postní promluva (po poboţnosti kříţové cesty)

V Uničově

3.2.2016
(středa)
4.2.2016
(čtvrtek)

V Medlově


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.



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

10.2.2016
(středa)



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

17.2.2016
(středa)



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

3.2.2016
(středa)
9.2.2016
(úterý)
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Pozvánka

Charita Šternberk, středisko Uničov

Mikroregion Uničovsko
–
výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2016
(srovnání s rokem 2015)

Obec

2015

2016

Dlouhá Loučka

22.144,- Kč

26.769,- Kč

Libina

46.730,- Kč

49.683,- Kč

Lipinka

4.490,- Kč

5.904,- Kč

Medlov

30.132,- Kč

32.098,- Kč

Nová Hradečná

20.552,- Kč

20.983,- Kč

Oskava

17.618,- Kč

16.555,- Kč

Paseka

20.395,- Kč

19.786,- Kč

Šumvald

28.566,- Kč

28.968,- Kč

Troubelice

45.541,- Kč

48.454,- Kč

Újezd

23.229,- Kč

23.567,- Kč

Uničov

131.136,- Kč

131.933,- Kč

7.487,- Kč

9.130,- Kč

398.020,- Kč

413.830,- Kč

Želechovice

Celkem
Charita Šternberk, středisko Uničov

Postní almužna 2016
Přijměte pozvání k prožití postní doby tím, že si budeme společně všímat potřeb
druhých. Udělejme konkrétní skutky pomoci. Postní almužna je pastorační aktivitou
úzce navázanou na postní dobu a k ní neodmyslitelně patřící almužnu a péči
o potřebné. Během Popeleční středy nebo 1. neděle postní si přinesme z kostelů
papírové schránky a vkládejme do nich příspěvky pro chudé. Odevzdat je lze
při mši svaté na Květnou neděli.
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Charita Šternberk, středisko Uničov děkuje všem koledníkům za jejich
obětavost a všem dárcům za jejich štědrost v letošní Tříkrálové sbírce.

Charita Šternberk vyhlašuje výběrové řízení na pozici
VEDOUCÍHO A SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
pro Nízkoprahové denní centrum SCHOD (pracoviště Uničov). Nástup pravděpodobně od 1.4.2016. Jedná se o zástup za rodičovskou dovolenou na hlavní
pracovní poměr (celý úvazek). V případě dobré spolupráce s možností prodloužení na dobu neurčitou. Cílovou skupinou služby jsou lidé bez přístřeší,
lidé ohroženi ztrátou přístřeší a lidé s dluhovými problémy. Strukturovaný
profesní životopis a motivační dopis prosím zašlete na emailovou adresu dana.vrzalikova@sternberk.charita.cz a nebo přineste na Charitu
Strana 10

POKOJ VÁM!

Blahopřání

POKOJ VÁM!

Pro děti

Srdečně blahopřejeme všem, kteří slaví v měsíci
únoru narozeniny.
Kéž vám Pán žehná a Panna Maria ochraňuje.
Mše svatá za únorové oslavence bude sloužena
v neděli 21.2.2016 v 8.00 hod.
ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.

Vtipy

Jeden ateista takhle rybařil na jednom skotském jezeře, když najednou
jeho člun napadla lochnesská příšera. Jedna rána ocasem a chlápek i
s člunem vylétl deset metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho
chytla. On v úděsu zařval: „Ach, Bože, pomoz mi!“ Vtom se všechno
zastavilo, chlápek visí jen tak ve vzduchu, a z nebe se ozve
hromový hlas: „Myslel jsem, že ve mne nevěříš!“ „Ale no
tak, Bože, nech toho. Před dvěma minutami jsem nevěřil
ani na lochnesskou příšeru!“
Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči
do kostela. Když jednou viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá kalich, pošeptal mamince do ucha: "Až
umeje nádobí, tak půjdeme domů, viď."
Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli budu
kázat o lži a chci, abyste si všichni přečetli sedmnáctou
kapitolu Markova evangelia.“ O týden později se
před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných.
Kněz s úsměvem povídá: „Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži…“
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Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné! Určeno pro vnitřní
potřebu farnosti. Své příspěvky posílejte do 20. dne měsíce psanou formou, elektronickou poštou.
Nevyţádané 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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