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Svatý rok milosrdenství  

8. 12. 2015 - 20. 11. 2016 

1. Kaţdý člověk je Boţí chrám, který 
má své pilíře, o které se celá stavba 
opírá. Tyto pilíře symbolizují snahu a 
pokoru, trpělivost, čisté srdce, tedy 
postoje, které jsou důleţité pro kvali-
tu a intenzitu duchovního ţivota.  

2. Bojištěm zápasu se satanem není 
nějaké konkrétní místo ve hmotném 
světě okolo nás, nýbrţ prostor lid-
ského ducha. Právě ten leţí v centru 
zájmu našeho protivníka.  

3. Snaha trpělivě milovat sebe sa-
mého je jedním z nejdůleţitějších 
úkolů, protoţe Pán Jeţíš nám dal 
přikázání, abychom milovali bliţního 
jako sebe sama.  

4. Padlý anděl usiluje o to, aby se 
člověku nedostalo za dědictví věčné-
ho štěstí, o které se on sám připravil. 
Proto svádí zuřivý zápas o kaţdou 
lidskou duši a o kaţdé lidské tělo.  

5. Bez trpělivosti se nedokáţeme 
pohybovat ani ve světě lidského 
ducha. Konání dobra je totiţ vţdycky 
provázeno překáţkami a obtíţemi.  

6. Satanův úděl je pevně určený - je 

to bytost navěky poraţená, přesto má 
k dispozici krátký čas existence toho-
to světa, aby bojoval proti lidstvu. My 
ovšem máme jen tento jeden ţivot, a 
proto musíme vést svůj boj váţně, 
abychom jej neprohráli.  

7. Většina prohraných bitev patří me-
zi ty, které jsme sváděli sami se se-
bou, protoţe jsme neprokázali dost 
trpělivosti s vlastní slabostí či s vlast-
ním opakovaným pokleskem, o němţ 
jsme se domnívali, ţe uţ dávno patří 
minulosti.  

8. Církev nás učí, ţe to, co brání Bo-
hu odpustit satanovi jeho hřích, není 
nedostatek nekonečného Boţího 
milosrdenství, nýbrţ Satanovo svo-
bodné rozhodnutí, které učinil jednou  
pro vţdycky.  

9. Nedokáţeme-li být trpěliví sami se 
sebou, nebudeme mít trpělivost ani    
s bliţními.  

10. Dbejme na řád ve svém ţivotě. 
Všechno co máme: lásku, schopnos-
ti, hmotné statky, milující blízké, to 
všechno vţdycky vztahujme k Bohu, 
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protoţe on je skutečným dárcem 
všech těchto darů.  

11. Naučíme-li se moudře snášet 
vlastní slabost, nepohorší nás ani 
hřích našich bliţních.  

12. Kaţdý, kdo bere na lehkou váhu 
nedocenitelnou Jeţíšovu pomoc, 
kterou Pán nabízí ve svátosti pokání 
a eucharistie, dříve nebo později nut-
ně padne.  

13. Kaţdá leţ, jakou člověk vypustí    
z úst, koření tajemným způsobem     
v satanově prolhanosti.  

14. Satan obţalovává i jednoho člo-
věka před druhým a ničí tak jednotu 
lidských společenství. Postačí, aby 
zasel zrníčko nedůvěry. Zbytek uţ 
dokončí člověk sám. 

15. Nikdy se do boje se zlem nepouš-
tějme na vlastní pěst. Vţdycky do něj 
člověk musí vstupovat s Jeţíšem 
Kristem, s jeho Matkou a ve spole-
čenství církve.  

16. Pokora znamená svatost. Objevu-
je se ve chvíli, kdy v srdci uznáme a 
ţivotem potvrdíme, ţe Bůh je vším, 
ţe od něho dostáváme veškeré dob-
ro.  

17. Víte, kdy nám zlí duchové nahá-
nějí strach? Kdyţ se trápíme starost-
mi o pocty, o rozkoše a o bohatství 
světa… tehdy jim dáváme do rukou 
zbraně, kterými bychom se mohli 
proti nim bránit.  

18. Satan můţe smrtelně zranit pou-
ze toho, kdo na sobě nepracuje a kdo 
mu sám vkládá do rukou zbraň tím, 
ţe podléhá vlastní ţádostivosti. 

19. Nezapomínejme na to, ţe máme 
anděla stráţce. Je náš ochránce. 
Často se mu svěřujeme, protoţe on 
bojuje proti satanovi po našem boku.  

20. Satan se nemůţe vkrást do naší 
duše a pokoušet nás odtud. Musí 
vţdycky vyuţít nějakých vnějších 

nástrojů. Těmi jsou naše smysly, 
představivost a paměť.  

21. Schopnost přiznat si, ţe vyslech-
nutá kritika nebo i výčitka je skuteč-
ně opodstatněná, nám zajišťuje vel-
kou vnitřní svobodu. 

22. Zralé ovoce se nesklízí na jaře, 
protoţe všechno má svůj čas.  

23. Bůh nás nenechává v zápasu se 
satanem samotné. Osobně nám stojí 
po boku a činí tak nesmírně výmluv-
ně prostřednictvím té, která drtí hla-
vu hada mocí své pokory.  

24. Jenom kdo dokáţe opravdu milo-
vat, je trpělivý. Trpělivost člověka má 
svůj zdroj v trpělivosti Boha samého.  

25. Jeţíš nás vede ke zkušenosti, ţe 
nás i přes naší bídu nesmírně miluje.  

26. Naše postoje nikdy nesmí určo-
vat lehkomyslnost, nedostatek úsilí, 
lhostejnost a lenost. Mana nám ne-
spadne sama z nebe. Musíme po ní 
vztáhnout ruku.  

27. Satanova pokušení mohou člo-
věku dokonce poslouţit, protoţe 
kdyţ člověk moudře pouţívá svůj 
duchovní boj, vychází z něj roz-
váţnější a horlivější v modlitbě i       
v jednání.  

28. Sám bez sebe nemohu nic, a 
mám-li co dobrého, mám to od Boha. 
Skutečně můj je jenom hřích.  

29. Ţijeme-li den co den s Jeţíšem, 
on nám dává svou moc, abychom 
dokázali být laskaví a abychom 
dokázali odpouštět všem, kteří nás 
někdy i po dlouhou dobu vystavovali 
zkouškám.  

30. Tam, kde je Bůh, je i poznání a 
moudrost.  

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 
Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 
gymnáziem v Kroměříži. 
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3. července - sv. Tomáš 

- APOŠTOL S POVĚSTÍ NEVĚŘÍCÍHO - 
 

     Tento apoštol patří mezi Kristovy svědky, o nichţ je více legendárního vyprá-
vění neţ spolehlivých historických údajů. V době povolání za apoštola ţil v Gali-
leji. Někteří se domnívají, ţe se tehdy ţivil rybolovem. Podle starobylého podání 
pocházel z chudé rodiny a byl stavitelem a zedníkem zároveň. Zednický úhelník 
patří mezi jeho atributy. O jednom jeho stavitelském úkolu hovoří i jedna z le-
gend, související s jeho pozdější evangelizací na východě u krále Gundapha. 
     Nás má v první řadě oslovit jeho skutečně hodnověrný obraz, jak nám ho 
ukazuje apoštol Jan na třech místech svého evangelia. 
     První obraz je v souvisí s Jeţíšovou cestou do Betánie, v čase úmrtí Lazara 
a v době, kdy se jiţ ţidovští předáci rozhodli Krista zabít. Apoštolové měli        
na paměti, ţe nedávno uţ chtěli Ţidé Jeţíše kamenovat a tak se ho od cesty 
snaţili zrazovat. Ale "Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: Pojďme i 
my, ať zemřeme spolu s ním!" (Jan 11,16) Tomáš je zde plný odvahy a odhodlá-
ní jít kam bude jeho Mistr chtít. A k tomu přímo vybízí i druhé. Zmíněné příjmení 
Didymos je řecké a v češtině znamená Dvojče. 
     Podruhé o něm Jan mluví při Kristově řeči na rozloučenou u poslední večeře. 
Jeţíš mluvil o tom, ţe v domě jeho Otce je mnoho příbytků a on jim jde připravit 
místo. A kdyţ pak pronesl slova: "A cestu, kam jdu, znáte." Řekne mu Tomáš: 
"Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: 
"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdy-
byste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho vidě-
li." (Jan 14,4-7) Apoštol je trochu netrpělivý a přímý, chce mít jistotu. Tak se jeví 
zde i později, při nejznámější scéně, v níţ se o něm mluví jako o nevěřícím. 
     Stále ještě setrvával v "rozumářských" úvahách a při své upřímné a trochu 
unáhlené povaze, kdyţ mu ostatní apoštolové oznámili: "Viděli jsme Pána." Od-
pověděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím 
do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." (Jan 20,25) 
     Jeţíš Tomášovy nedůvěřivosti pouţil k lekci víry. Přišel znovu osmého dne 
a potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou 
ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a 
můj Bůh." Ježíš mu řekl: "Že jsi mě uviděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a 
uvěřili." (Jan 20,27-29) 
     Tomáš měl upřímnou a otevřenou povahu. Zprvu působil v Palestině a asi 
kolem r. 43 odešel do Habeše. Odtud se plavil do Persie, kde hlásal evangelium 
na územích obývaných Parthy, Médy a Hyrkány. Ţili na území dnešního Iráku, 
Iránu a Turkménie. Pak pokračoval v hlásání Kristova učení u Baktarů, v mís-
tech dnešního Afganistánu, Pakistánu a na Uzbeckém a Tadţickém území. Od-
tud podle malabarského breviářového čtení se vydal do Číny, zřejmě po tzv. 
hedvábnické cestě. Podle jeho starobylého obrazu se usuzuje i na jeho působe-

Svatý měsíce 
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ní v Tamo. Z Číny odešel hlásat evangelium do jiţních částí Indie. Tam se křes-
ťanství dodnes uchovalo a se starobylými mešními obřady se tam prý křesťané 
stále hlásí k apoštolu Tomášovi. 
     Kdyţ se trochu podíváme na legendární vyprávění, tak před zesnutím Panny 
Marie se u ní měli všichni apoštolové sejít, někteří se dostavili i zázračným způ-
sobem. Tomáš z východu, moţná aţ z Indie. Právě v souvislosti  s největší 
vzdáleností legendární vyprávění udávají jeho pozdní příchod a ţe s apoštoly 
pak šel k Mariinu hrobu, z něhoţ uţ byla vzata do nebe. Na některých obrazech 

je Tomáš u Mariina hrobu plného vonných 
růţí a často mu P. Maria shůry hází svůj 
pás jako důkaz jejího nanebevzetí. Zdá se 
však, ţe Tomáš by mohl být přítomen jen 
zázračným způsobem a ţádného důkazu 
nepotřeboval. Je zde však vysvětlení atri-
butu pásu. 
     Tomáš pak v Indii zemřel mučednickou 
smrtí. Byl proboden kopím asi  na rozkaz 
nebo se souhlasem tamního krále 
Mazdae. Podle legend, jejichţ vyprávění 
se dá pochopit, některé ţeny opouštěly 

své pohanské muţe, kteří jim bránili ţít křesťansky a ať se k tomu Tomáš vyjád-
řil souhlasně, jak se uvádí, nebo ne, museli v něm vidět příčinu víry svých ţen i 
jejich odporu k pohanství a proto prý došlo k Tomášovu usmrcení nedaleko 
dnešního Madrasu. Místo se nazývá Majlapur (dříve zv. Kalamina,). Nad udáva-
ným místem jeho smrti byla v roce 1547 postavena katedrála. 
     Liturgický svátek byl několikrát měněn, naposledy r. 1969 z 21. 12. na 3. 7., 
kdy se připomíná přenesení jeho ostatků v r. 394 do Edessy v Sýrii - současné 
Urfy na území dnešního Turecka. V roce 1258 se jeho ostatky prý dostaly i     
na řecký ostrov Chios a téţ do Ortony ve střední Itálii. 
                                                                                                           

                                                                                                        převzato z internetových zdrojů 

 

Hojné Boží požehnání a ochranu Panny Marie                

přejeme srdečně všem, kteří slaví                                                      

v měsíci červenci své narozeniny a jmeniny. 

Mše svatá za červencové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 17.7.2016 v 8.00 hod.                                                    

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

Blahopřání 



 

 

30.6.2016 v 9.00 hod.      
(čtvrtek) 

Uničov Návštěva nemocných 

30.6.2016                  
(čtvrtek) 

Renoty Návštěva nemocných 

 1.7.2016 v 8.00 hod.                
(pátek)           

Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

2.7.2016 v 15.30 hod.                      
(sobota) 

Uničov Mariánská poboţnost 

3.7.2016 v 18.00 hod.                      
(neděle) 

Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

5.7..2016 ve 8.00 hod.  
(úterý) 

Uničov Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše svatá 

5.7.2016 v 11.00 hod.            
(úterý) 

Ţelechovice     
Hodová mše svatá ke cti sv. Cyrila a Meto-
děje 

5.7.2016 v 18.00 hod.            
(úterý) 

Medlov Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše svatá 

6.7.2016 ve 17.30 hod.             
(středa) 

Medlov Mše svatá v DPS Medlov 

8.7.2016 v18.00 hod.   
(pátek) 

Uničov Mše svatá za Charitu 

14.7.2016 ve 14.00 hod.   
(čtvrtek) 

Dolní Sukolom Mše svatá v DPS Dolní Sukolom 

17.7.2016 v 8.00 hod. 
(neděle)                                 

Uničov 
Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 
farnosti 

17.7.2016 v 9.30 hod. 
(neděle)                                 

Medlov 
Sbírka při mši svaté je určena na čalounění 
kostelních lavic 

17.7.2016 v 11.00 hod. 
(neděle)                                 

Renoty 
Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 
farnosti 

25.7.2016                     
8.00 - 18.00 hod.          

(pondělí)                                 
Uničov Adorační den farnosti  

28.7.2016 v 16.30 hod.    
(čtvrtek) 

Uničov Modlitby matek 
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Co čeká naše farnosti v měsíci červenci 

Změna programu vyhrazena!!! 
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Světové dny mládeže (SDM) je ozna-
čení pro celosvětová setká-
ní mládeţe (16–30 let) pořáda-
ná katolickou církví, konkrétně papeţ-
skou Radou pro laiky (část Kurie) a 
hostitelskou zemí. Světové dny mlá-

deže 2016 se budou konat od 26. do 31. července 2016 v polském Krakově za 
účasti papeţe Františka. Jejich předprogramem je pobyt v některé z pol-
ských diecézí (od 20. do 25. července).                      

     U vzniku těchto setkání mladých lidí s papeţem stál právě polský rodák, 
krakovský arcibiskup a nezapomenutelný papeţ Jan Pavel II. 
Blízkost světce Jana Pavla II. i místa konání nám nabízejí příleţitost, aby se 
tohoto setkání zúčastnilo z naší země velké mnoţství mladých lidí.                  
Mottem setkání je: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrden-
ství“ – Mt 5, 7  

 

Modlitba za SDM 2016: 

Bože, milosrdný Otče, 
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku 
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli, 
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka. 

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků. 
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa 
a dej jim milost plodného prožití světového dne mládeže v Krakově. 

Nebeský Otče, 
učiň z nás svědky tvého milosrdenství. 
Nauč nás přinášet víru pochybujícím, 
naději rezignovaným, 
lásku ochablým, 
odpuštění viníkům a radost smutným. 

Kéž se jiskra milosrdné lásky, 
kterou jsi v nás roznítil, 
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce 
a obnovujícím tvář země. 

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás. 
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás. 

Světové setkání mládeže v Krakově 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A1de%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_dny_ml%C3%A1de%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_dny_ml%C3%A1de%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krakov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_(pape%C5%BE)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Matou%C5%A1e
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V Uničově 

5.7.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

19.7.2016 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

26.7.2016
(úterý) 

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

V Medlově 

6.7.2016 
(středa)  

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

12.7.2016
(úterý)   

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

20.7.2016 
(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: 

Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje 
dokončené dílo. Najednou ustrne: "Vy jste namaloval 
andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl anděla 
se šesti prsty?!" "A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti 
prsty?" odseknul malíř.  

Rybaří takhle jeden pan farář ve Vltavě pod Vyšehradem a vytáh-
ne zlatou rybku. Jak už to tak zlaté rybky dělají, tak i tato prosí, že 
když ji pustí zpátky do vody, splní svému dobrodinci přání. Pan 
farář se podiví, že se rybce chce nazpátek do té špinavé vody, pak 
ji však pustí a vyslovuje své přání: " Co kdybys udělala něco s vál-
kami ve světě..." " Hele", odvětí rybka, " já jsem jenom obyčejná 
malá vltavská zlatá rybka... Války - to je na mne moc. Zkus si přát 
něco jiného." "Tak bych si přál, aby mí farníci byli zbožní, trpěliví 
a milí." Rybička se chvilku zamyslí a pak říká: "Kde že je ta vál-
ka...?"  

Vtipy 
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POKOJ VÁM! 

OBLÉKAT NAHÉ 
     Oblečení je pro člověka moc důleţité. Chrání ho před horkem i zimou a dává 
mu důstojnost. Někteří lidé jsou v oblečení přehnaně vybíraví, zatímco jiní trpí 
nedostatkem. Proto věci, které jsou ještě pěkné a my je nevyuţijeme, neházíme 
do popelnice, ale dáváme je do zvláštních kontejnerů nebo přímo charitativním 
organizacím. Ty je pak rozdělují potřebným.  
     Spoj kaţdou postavu s příslušným oblečením. Podle čísel u oblečení seřaď 
písmena u postav. Dozvíš se jedno známé přísloví. 

Pro děti 


