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vţdy větší, neţ si sami myslíme.

15. Nemohu-li Boha vnímat v utrpení a

nuje se přes smrt. Láska, která říká, ţe
smrtí je všemu konec, není láskou.

svůj pohled i kdyţ zrovna k Bohu nic
necítím. Je to jeden z nejobtíţnějších
skutků věrnosti Bohu.

Číslo 4

Svatý rok milosrdenství

16.

8. 12. 2015 - 20. 11. 2016

Myšlenky na měsíc duben
HEINER WILMER

17.
.

To jsi můj Bůh? - I kněz vystavuje svou víru otázkám
Vydalo nakladatelství Paulínky 2014

své duši aţ na dno, navzdory hloubce, a
to, co spatřil, byla tvář Otce.
kteří podle tvého názoru vedli obzvlášť
krásný a dobrý ţivot. Do svatosti se
nevchází, do ní je člověk vtaţen. Samotným Svatým.

3. Nyní, i kdyţ Tě nevidím, neslyším - kdysi

18.

na konci sil, novou sílu v těle i na duši.

7. Kristus ve svém utrpení čeká na mě a

19.

můţe mi skrze to darovat, co potřebuji,
abych přestál své utrpení.

2. Svatí, které uctívá církev, nebyli lidé,

8. Mám strach zemřít - Bůh to ví. Proto
Jeţíš přichází na svět, proto umírá a
jako první vstává k ţivotu.

9. Ţivot, který máme - není v našich ru-

jsem o Tobě věděl - Ty jsi můj Bůh, zůstáváš mým Bohem.

4. Trojjedinost si můţeme představit jako
10. Kaţdá láska chce víc, stále víc, překlemísto sestavené ze tří boţských osob,
které tvoří jakýsi střed. Střed lásky. Chci
tam dovnitř? Přeji si tam být přizván?

To, co se podařilo hadovi v ráji, bylo, ţe
5. Kdyţ se přání a vnitřní modlitba, aby ve 11. pokřivil zrak člověka - a člověk neviděl

mně Jeţíš proudil, aby mě mohl On
uţ věrnou podobu Boha.
zcela proniknout, naplní a stane se darem, pak proţívám neznámou vnitřní 12. Kdyţ mě po mnoho let tíţí břemeno
svobodu. Svobodu, která překonává zdi,
na duši, pak se skutečně můţe stát, ţe
které se mi vţdy zdály být příliš vysoké,
tělo bude mít poruchy. Duše a tělo patří
nepřekonatelné.
k sobě.

6. Skrze Jeţíšovu blízkost a útěchu pociťo- 13. Láska, která nevěří v ţivot po smrti,
vali lidé psychicky a fyzicky novou sílu.
Jeţíšova útěcha působila v člověku,
který stál stranou, který se cítil být
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24. Mohl bych projít potopou, mohl bych

kách, i kdybychom ho chtěli ovlivnit,
nemáme kompletní moc, kterou bychom disponovali.

Ročník 12

1. Jeţíš byl jediný, kdo mohl pohlédnout

Vina se můţe šířit jako virus.

projít ohněm, kdybych neodvrátil svůj
teď, kdyţ je všechno pochmurné a já
pohled od Boha.
mohu vnímat přítomnost pouze neurči25. Obrácení se vyplatí. Neboť existuje
tě - pak se musím spolehnout na to, co
hlas, který je hlasitější neţ našeptávání
jsem věděl uţ dřív, čemu jsem kdysi
mého nepřítele. Je to hlas Boţí, který
mohl věřit.
má nejvyšší autoritu.
My lidé chápeme svůj vzhled, své
26. Znám svého nepřítele. Nebudu s ním
zdraví, svou krásu, všechny tyto věci
diskutovat, nenechám se jím znejistit, a
jako to, co nás tvoří. A proto, kdyţ je
kdyţ se mě zeptá, nedám mu ţádnou
ztratíme, ztratíme tím sebe sama a nic
odpověď, protoţe rozhovor s ním je
nám na konci nezbude. To je smrt.
pro mne příliš nebezpečný.
Matka všech strachů.
27. Kaţdá lidská představa o Bohu je nedoKřesťanská víra zná propasti. Bázeň
statečná, protoţe Bůh je vţdy ještě jiný.
před ţivotem nevzniká při nedělní
Je ještě větší a ještě jiný neţ jak si my
procházce. Musí být vybojována tváří
představujeme jeho velikost a jeho
v tvář propastem.
jinakost.
Kdyţ Jeţíš není vedle mě, nýbrţ zcela 28.
Při všech selháních a chybném jednání
ve mně uvnitř, co se můţe ještě stát?
se David nikdy neunavil obracením
Kdyţ je ve mně On, kdo pak ještě
k Bohu. Proto obstál ve velké zkoušce
můţe být proti mně?
svého ţivota.
V utrpení spočívá největší pokušení Kdyţ se dopustím násilí na nějakém
29.
zlořečit Bohu a ztratit víru. Vím ale, ţe
stvoření tohoto světa, nezasáhnu pouze
Jeţíš uţ byl na tomto místě temnoty a
toto stvoření, ale také architekta vesmízmatku před námi. Neexistuje vzdáleru.
nost od Boha v našem ţivotě, do které
by On uţ nevstoupil. Čeká tam na nás. 30. Jeţíš nás nevykoupil ani duchaplnou
ideou, ani rozmáchlou teologií. Jeţíš
Kdyţ si vybavuji, odkud pocházím,
nás zachránil skrze své tělo. Skrze
jaký ţivot jsem dosud ţil, které situace
svou kůţi, skrze své rány, skrze svůj
jsem zvládl, kdyţ pomyslím na to, ţe
pot a své sliny, skrze svůj dech a svůj
mi byl Bůh uţ nablízku, pak se toho
dotek osvobozoval lidi od jejich břemen.
musím přidrţet a nasměrovat na to

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI
Duben 2016

14. Boţí plán s kaţdým jednotlivcem je

nemůţe být velkou láskou. Láska chce
věčnost.

20.

21. Svatost neznamená, ţe je něco perfektní. Svatý je ten, kdo se modlí:
„Posvěť mě.“ Ten, kdo prosí: „Chci se
stát zcela jiným. Chci ti patřit - bez
tušení toho, jako to vypadá na konci.“

22. Kdyţ se člověk, stvořený podle Boţího
obrazu, pokroutí, nabývá podoby
úšklebku, který zde na zemi můţeme
vidět znovu a znovu.

23. Kdo pohlédne na svět, vidí, ţe způsobujeme rány a sami jsme zraňováni.
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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

Co čeká naše farnosti v měsíci dubnu:

4.4. - sv. Isidor

30.3. 2016 v 16.30 hod.
(středa)

Uničov

Modlitby matek

Narodil se kolem r. 560 u Sevilly, snad v Novém Kartágu ve Španělsku
ve významné rodině, která dala Církvi několik svatých. Byli to jeho dva starší
bratři, Leandr a Fulgentius i sestra Florentina. V dětství mu zemřeli oba rodiče a
starost o rodinu i o Isidorovu výchovu převzal Leandr, který byl o 20 let starší.

30.3.2016 v 17.30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá v DPS Medlov

31.3.2016 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Návštěva nemocných

31.3. 2016
(čtvrtek)

Renoty

Návštěva nemocných

1.4.2016 v 9.00 hod.
(pátek)

Medlov

Návštěva nemocných

2.4.2016 v 8.00 hod.
(sobota)

Medlov

Ministrantská schůzka

2.4.2016 v 15.30 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská poboţnost

3.4.2016 v 15.00 hod.
(sobota)

Uničov

Velikonoční poboţnost - Cesta světla
a Korunka k Boţímu milosrdenství

3.4.2016 v 18.00 hod.
(neděle)

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

6.4.2016 v 17.30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá s udílením pomazání nemocných

8.4.2016 ve 20.00 hod.
(pátek)

Uničov

Společenství mladých

9.4.2016 v 8.00 hod.
(sobota)

Uničov

Ministrantská schůzka

15.4.2016 v 16.30 hod.
(pátek)

Uničov

Misijní klubko a schólička pro děti

17.4.2016 v 8.00 hod.
(neděle)

Uničov

Mše svatá za všechny dubnové oslavence a také zvláště pro rodiny s dětmi. Sbírka je určena křesťanská média

17.4.2016 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Sbírka je určena na křesťanská média

O Isidorově mládí se traduje, ţe byl netrpělivý a nestálý, aţ jednoho dne
při svém záškoláctví přišel ke studni s kamenným roubením. Přisedl a bezděčně
si všiml hlubokých zářezů na hřídeli a četných jamek na roubení. Kdyţ po chvíli
přišla pro vodu ţena, zeptal se jí, jak vznikly ty zářezy v tvrdém dřevě a jamky
v kamenu. Dozvěděl se od ní, co všechno dovede vytrvalost! Kapky dopadající
na jediné místo na tvrdém kameni vyhloubí jamku a dřevo se vydře kaţdodenním navíjením provazu. Isidor si uvědomil, ţe i on by mohl dosáhnout vzdělání a
moudrosti, bude-li s Boţí pomoci vytrvale studovat. Od té chvíle pod vedením
bratra rychle získával vědění aţ dosáhl i toho, ţe se stal učitelem celého středověku.
Naučil se latinsky, řecky i hebrejsky. Osvojil si výmluvnost, která je i dnes v jeho spisech obdivuhodná. Zdokonaloval nejen své myšlení, ale i srdce křesťanskými
ctnostmi. Příklad měl v Leandrovi. Po studiích byl vysvěcen na kněze, utvrzoval španělské katolíky ve víře a
zaměřoval se na obrácení ariánců. Král Visigothů Leovigild v té době pronásledoval duchovenstvo, některé biskupy prý uvěznil a Leandra vyhnal ze své říše. Isidor prý
jeho srdce ovlivnil tak, ţe uvězněné propustil a Leandra
povolal zpět. Isidor pak na čas vstoupil do kláštera. Kdyţ
biskup Leandr asi v roce 596 zemřel, nový král Rekkared s duchovenstvem i
lidem zvolili za nástupce jeho bratra Isidora. Papeţ Řehoř Veliký mu poslal arcibiskupské odznaky.
Isidor před smrtí vše rozdal a pak podle vizigotského obřadu vykonal veřejné
pokání. Na velikonoční neděli 31. března se nechal donést do kostela sv. Vincence v doprovodu podřízených biskupů, za přítomnosti dalšího duchovenstva i
lidu. Od jednoho z biskupů přijal kající roucho, od druhého si dal posypat hlavu
popelem a veřejně vyznal své poklesky. S hlubokou lítostí nad nimi poprosil
přítomné o odpuštění a o modlitby. Po přijetí eucharistie se polibkem pokoje
rozloučil s okolostojícími, nechal se přenést zpět do své cely a o čtyři dny později zemřel.
Za svatého byl prý prohlášen asi v roce 1598 Klementem VIII. V roce 1722 jej
papeţ Inocenc XIII. jmenoval učitelem církve.
Převzato z internetových zdrojů
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17.4.2016 v 11.00 hod.
(neděle)

Renoty

Sbírka je určena na křesťanská
média

18.4.2016 po mši svaté
(pondělí)

Uničov

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

21.4.2016 ve 14.00 hod.
(čtvrtek)

Dolní
Sukolom

Mše svatá v DPS Dolní Sukolom

23.4.2016
(sobota)

Olomouc

Děkanátní pouť za obnovu rodin a
nová duchovní povolání. V Uničově
ani v Ţelechovicích nebude mše
svatá

24.4.2016 v 8.00 hod.
(neděle)

Uničov

Sbírka určena pro potřeby farnosti

24.4.2016 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi. Sbírka určena pro potřeby farnosti

24.4.2016 v 11.00 hod.
(neděle)

Renoty

Sbírka určena pro potřeby farnosti

24.4.2016 v 15.00 hod.
(neděle)

Medlov

Procesí za úrodu ke cti. sv. Marka od kaple ze Zadního Újezda

25.4.2016 v 18.45 hod.
(pondělí)

Uničov

Přípravné setkání na Noc kostelů pastorační rada farnosti

1.,8.,15.,22. a 29.4.2016
ve 20.00 hod.
(pátek)

Uničov

Adorace pro mladé

Upozornění:
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Pastýřský list
pro slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2016
Drazí bratři a sestry,
upřímně se radujte, protože Kristus vstal! Opravdu vstal a ukázal se jako vítěz nejen
nad hříchem a smrtí. On přinesl řešení i bezvýchodné situace. Lidstvo, které zhřešilo,
nedovedlo svou vinu napravit. On se nad námi smiloval. Aby nás ušetřil a zachoval spravedlnost, vzal naše hříchy na sebe a přinesl za nás smírnou oběť. Plni úžasu slavíme dnes
velké vítězství Božího milosrdenství.
I nám, kteří se k němu hlásíme, ukazuje, že odpuštění, smíření a milosrdenství i
v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost, protože způsobuje něco
samo o sobě nemožného, když promíjí, co je z hlediska spravedlnosti neprominutelné.
Odpuštění dává možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy k Bohu a k bližním. Dává
možnost, ale na nás záleží, jestli ji opravdu využijeme. Odpuštěním je zrušena příčina
blokace, ale k uzdravení vztahu je třeba odpuštění skutečně přijmout, uvěřit mu a začít
komunikovat, začít vytvářet vztah lásky, která se o druhého zajímá, naslouchá mu, chce
jeho dobro a je ochotná se pro druhého angažovat.
Kristus svou obětí na Kalvárii spustil uzdravující lavinu milosrdenství. Odpustil mně a
teď čeká, že tento dar předám dál, že odpovím odpuštěním všem, kteří se nějak provinili
proti mně. Vůbec nemusím hledat důvody pro odpuštění. Skutečnost, že Bůh odpustil
mně, je naprosto dostatečným důvodem k tomu, abych já odpustil všem a měl podíl na
uzdravující lavině odpuštění.
Zmrtvýchvstalý Kristus se zjevoval učedníkům v různých situacích, aby jim dal zakusit, že je s nimi. Kéž by vstoupil i do naší společnosti! Co pro to můžeme dělat? Žít s Bohem! Naše prostředí nebude bez Boha, když aspoň já budu vnímavý na jeho přítomnost,
když s ním budu v běžném životě počítat, když se ho budu ptát na jeho přání a budu se
snažit líbit se mu, dělat mu radost.
Všichni můžeme vnášet Boha do světa a pomáhat k jeho vítězství. V naší zemi chodí
v neděli do kostela skoro půl miliónu lidí. Skoro polovina z nás jde ke svatému přijímání.
Po mši jdeme do světa a neseme v sobě Krista. Kdybychom ho neskrývali, ale vyzařovali,
nemohl by náš svět být bez Boha.

Od 1.4.2016 dojde ke zrušení pevné linky na faře v Uničově.
Nové telefonní číslo na faru v Uničově - 737 213 468.

Věříme, že Bůh je láska. Kdykoliv milujeme, miluje a působí v nás Bůh. Chcete někomu umožnit setkání s Bohem? Udělejte pro něho dobrý skutek z lásky. Nemějte strach
ze skutků tělesného i duchovního milosrdenství. Jsou to nástroje evangelizace a zbožšťování prostředí. Je-li ten skutek opravdu z lásky, pak je z Boha. V dobrém skutku se lidé
mohou setkat s Bohem. Stejně tak jednejte, když máte pocit, že vás Bůh opustil, že je
daleko. Děláte-li skutky lásky, on sám ve vás působí, tak nemůže být daleko. Je ve vás.
Říkáte si snad: jaká škoda, že jsem nebyl mezi učedníky, kterým se Zmrtvýchvstalý
zjevil? Pozor, on nám poradil, jak se můžeme setkávat s Ním, Zmrtvýchvstalým. On slíbil,
že tam, kde jsou v jeho jménu shromážděni dva nebo tři, tam je on sám uprostřed nich.
Dává nám možnost vytvořit prostor, kde dochází k setkání s Bohem, který se zjevuje,
dává příležitost zažít Ježíšovu přítomnost, setkat se s ním, nechat se jím oslovit.
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Změna času začátku bohoslužeb:
 pondělí a pátek - Uničov - 18.00 hod.
 středa - Medlov - 17.30 hod.
 sobota - Želechovice - 18.30 hod.
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Být v Ježíšově jménu ovšem předpokládá, že člověk není ve jménu svém, že zapře
sám sebe, vyjde ze sebe, nesleduje svoje zájmy, ale hledá postoj lásky, která je začátkem cesty k hlubšímu poznání Krista a sjednocení se s ním. Cesta ke sjednocení se
v Ježíšově jménu je společnou cestou. Moje láska druhému naslouchá, dívá se jeho
očima, umírá sobě, aby v sobě udělala místo pro druhého, kterého přijímá takového,
jaký je. Sebe umenšuje, aby druhý rostl.
Snad proto posílal Pán své učedníky hlásat evangelium Božího království po dvou.
Sám byl mezi nimi, a proto mohli konat veliké skutky. Zmrtvýchvstalý se ukázal i dvěma
učedníkům na cestě do Emauz. Chcete někoho přivést k Bohu? Dopřejte mu setkání
s Kristem v našem společenství, aby ho mohl oslovit Ježíš sám. To je úkol církve, být
tajemným Kristovým tělem, v němž se lidé mohou setkat s živým Kristem. Pokud toto
církev neplní, nemůžeme se divit, že někteří říkají Kristus ano, ale církev ne. Ke splnění
tohoto poslání stačí jen dva nebo tři Ježíšovi učedníci, kteří jsou sjednoceni v jeho jménu. I ta nejmenší buňka církve, každá rodina může být zářivým znamením Ježíšovy přítomnosti, která probouzí zájem, přitahuje a zapaluje ohněm Ducha.

Pozvánka

Budou-li lidé Kristem uprostřed nás osloveni a uchváceni, poběží za ním. Poznají-li
štěstí Kristovy přítomnosti, budou sami přicházet a ptát se na jednotlivé kroky, jimiž se
dá dojít k proměně obyčejné rodiny ve svaté společenství církve v malém. Když se podaří vytvořit společenství s Ježíšem uprostřed, poroste touha být s Ježíšem, poroste i
láska k církvi, která se zakouší jako místo důvěrného života s Bohem.
Je to úkol náročný, ale nejde o nějaký přídavek či další úkol ke všem stávajícím, jde
o naši proměnu, která umožní uzdravení našich farností. Jde o absolutní přednost Krista přede mnou samým. Jde sice o zapření sebe, ale zároveň o nejlepší seberealizaci a
sebezdokonalení až ke svatosti, která není výsledkem osobních snah, ale je darem Krista, který vyzařuje z nás i z našich společenství. Pak můžeme být svědky zázraků a oživení církve, které bude dílem zmrtvýchvstalého Krista.
Děkuji všem, kteří se takto zapojí do oslavy Kristova vítězství, přeji velikonoční
radost ze setkávání se Zmrtvýchvstalým i ve všedních dnech a všem ze srdce žehnám.
Váš arcibiskup Jan

Přání

Požehnané Velikonoce
všem farníkům a jejich rodinám přeje
P. Svatopluk Pavlica, farář
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

Charita Šternberk, středisko Uničov

V Uničově
29.3.2016
(úterý)
31.3.2016
(čtvrtek)
4.4.2016
(pondělí)
4.4..2016
(pondělí)
6.4.2016
(středa)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově



Rukodělný krouţek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod.
na faře v Uničově
Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky“ – po ranní mši svaté




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

7.4.2016
(čtvrtek)



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově

12.4.2016
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

13.4.2016
(středa)



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově

18.4.2016
(pondělí)



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

19.4.2016
(úterý)



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

20.4.2016
(středa)
26.4.2016
(úterý)



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



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



Výběrové řízení – pastorační asistentka (asistent)

Charita Šternberk vypisuje výběrové řízení na pozici pastorační asistentky
(asistenta) pro středisko Litovel a mikroregion Litovelsko (pracovní úvazek 20
hodin týdně).
Požadavky:
Vysokoškolské bakalářské nebo magisterské studium v teologickém oboru
(doporučené) nebo kurz v oboru teologickém (minimální požadavek), řidičský
průkaz skupiny B, výpis z rejstříku trestů.
Profesní životopis, motivační dopis a doporučení místního kněze zasílejte
na adresu pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz, poštou na adresu Charity
Šternberk nebo osobně.
Ukončení přihlášek: 9. 4. 2016

Výběrové řízení - sociální pracovník
Charita Šternberk, středisko Uničov vypisuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka pro Nízkoprahové denní centrum SCHOD (pracoviště Uničov).
Nástup pravděpodobně od 1.5.2016. Jedná se o 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.
Strukturovaný profesní životopis a motivační dopis prosím zašlete na emailovou adresu dana.vrzalikova@sternberk.charita.cz a nebo přineste na Charitu
v Uničově, Šternberská 497. Podrobné informace na:www.sternberk.charita.cz.

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.

13.4.2016
(středa)



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

20.4.2016
(středa)



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

6.4.2016
(středa)
12.4.2016
(úterý)
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Charita Šternberk, středisko Uničov

Pro děti

Výsledky Postní almužny 2016
Výsledky Postní almužny 2016

Uničov
Medlov
Renoty
Želechovice

4.306,- Kč
3.985,- Kč
940,- Kč
1.351,- Kč

30 kasiček
22 kasiček
6 kasiček
5 kasiček

Velikonoce

Příprava na ně začínala už na Zelený čtvrtek. Jídlo v poledne bylo zelené barvy, třeba i špenát. Podle toho, jaké bylo datum a počasí, se vařil i čaj z kopřiv.
Nové oblečení a obutí se také muselo koupit. Zvláště z bot děti rychle vyrostly.
Dříve se věřilo, že se nové boty musí vylít velkopáteční vodou, aby nohy zůstaly
zdravé.
Na Velký pátek se pekly jidáše, pečivo posypané kmínem a solí. Přestože se
v tento den nikdy moc nejedlo, my jsme je k obědu jídali. Za dne, když svítilo
slunce, nám dětem, táta pouštěl „prasátka“ na zeď zrcátkem. Chtěl nás tím zabavit, abychom na jídlo tolik nemyslely.
Přišla Bílá sobota a v kostele se křtilo. Jako malé děti jsme si na křtiny hrávaly v obývacím pokoji pod klavírním křídlem. Až mnohem později jsme pochopily, že Bílá sobota je dnem ztišení a mlčení.
Ježíš volal k Bohu a ten mlčel, ale třetího dne Ho vzkřísil. Ježíš nám svou
poslušností ukázal jedinou cestu, po které máme jít. On je cesta.
D. Lukasová

Blahopřání

Vše dobré od Pána a ochranu Matky Boží
přejeme všem, kteří slaví v měsíci dubnu
své narozeniny.
Mše svatá za březnové oslavence bude sloužena
v neděli 17.4.2016 v 8.00 hod.
ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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