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1. Jen Bůh můţe naplnit nedostatek
v srdci člověka, naučit ho opravdové
lásce, odpuštění a milosrdenství.
2. Kristova milost nás osvobodila.
Opět nás postavila na nohy. Uzdravení je moţné. Stačí chtít a pracovat
v potu tváře. Bůh udělá ostatní.
3. Během celého našeho duchovního růstu nás Bůh vychovává ke svobodě. Dal nám ji jako dar, dává nám
ji v kaţdém okamţiku. Ale pomalu
nám chce za ni svěřit odpovědnost.
4. Člověk je stvořen pro věčnost.
Bůh nás stvořil pro ţivot věčný. Kristus přišel, aby nám dal na něm
účast.
5. Kaţdé zranění, kaţdá křehkost
jsou povaţovány za šanci, za poklad
ţivota, poněvadţ je to příleţitost
k setkání s Bohem.
6. Budeš-li jen trochu pracovat, Bůh
ihned k tvé práci přispěje.
7. Nejzdatnější lékaři se nespokojí
s tím, ţe ošetřují výslovně neduhy,
ale snaţí se předejít hrozícím a

umějí jim zamezit svými radami a
léky. Stejně i praví lékaři duší bojují
svými duchovním radami proti nemocem, které by mohly pokazit srdce.
8. Na křtu jsme byli ponořeni do Kristova velikonočního tajemství. Zvítězili
jsme nad zlem. Zbývá, aby kaţdý
přenesl do kaţdodenního ţivota to,
co mu bylo dáno na křtu jako zárodek.
9. Člověk, stvořený k Boţímu obrazu,
je povolán, aby Boha poznal a zcela
svobodně ho miloval, aby poslušně
naslouchal jeho slovu. Jeho povoláním je ţít ve velké blízkosti Bohu.
10. Křesťan se má vyznačovat neustálým pokrokem, ctnosti v něm mají
růst.
11. Láska je pro nás způsob, jak můţeme ţít věčný ţivot, pro který nás
Bůh stvořil. Dává nám zakoušet věčnost v čase.
12. Začátkem spásy je vlastní náprava.
13. Duch svatý dává zazářit svému
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světlu v srdci. To je proměnění slíbené těm, kdo si dali práci s hledáním
Boha.
14. Byli jsme učiněni k podobnosti
s Bohem. Vraťme tomuto obrazu
všechnu krásu, jaká mu přísluší.
15. Srdce má oči. Kdyţ je srdce očištěné, míří pohled tam, kde ho nese
hluboká touha, ke kontemplaci Pána.
16. Člověk touţí po dobru, ale dělá
zlo; uţ nemá plně v moci svou vůli.
Člověk tedy potřebuje Boţí popud.
17. Bojuj proti myšlenkám, které ti
přinášejí zmatek. Ţádná myšlenka,
v níţ nevládne klid a pokora, není
podle Boha.
18. Bůh neodmítá nikomu svou podporu. Proto ten, kdo dělá všechno, co
je v jeho moci, zvítězí.
19. Mějme odvahu! Dosud podléháme vášním a jsme bezmocní. Ale
obětujme Jeţíši Kristu s neochvějnou
vírou svou slabost a duchovní bezmocnost a s hlubokou pokorou mu je
vyznejme.
20. Adam je kaţdý z nás. Místo aby
člověk řekl: „Pane, odpusť mi,“ a tak
znovu navázal rozhovor s Bohem,
uzavře se v sobě.
21. Abyste si udrţeli stále vzpomínku
na Boha, máte formuli modlitby, kterou musíte mít ustavičně před očima:
„Boţe, pospěš mi na pomoc!“
22. Jako nemůţeme zabít divoké
zvíře beze zbraní, tak nemůţeme
přemoci hněv bez pokory.
23. Objevíme-li před Bohem hřích,
obavy, křehkosti a všechno, co tkví
na dně naší bytosti, je to pro nás příleţitost ke zkušenosti spásy, milosrdenství.
24. Snaţme se, dokud ţijeme, střeţit
čistotu svědomí. Nestrpme, aby nám
při kterékoli příleţitosti něco vyčítalo.
Strana 2

25. Naučí-li se člověk přijímat takový, jak je, místo aby chtěl přizpůsobit
Boţí vůli svému přání, dělá ho pokornějším a skromnějším.
26. Chování druhého by nás nikdy
nedohnalo k hříchu, kdybychom neměli v srdci počátek všech vin.
27. Náš Pán přichází s klidem, ale
všechno, co je od nepřítele, se zmatkem a hněvem.
28. Nic netěší zlého ducha tolik, jako
kdyţ vidí, ţe nechceme odhalit tajemství svých myšlenek.
29. Roztrţitosti jsou velmi uţitečné.
Upozorňují nás na jakékoli iluze, čím
se obvykle zaměstnává naše srdce.
30. Pramenem a původem hříchu je
srdce. Podobá se půdě, kterou musíme ţárlivě opatrovat, aby nezarostla
bodláčím.
31. Ať děláme cokoliv, musíme si dát
pozor, abychom si udrţeli pokoj srdce a zachovali pokoj s těmi, kdo
s námi pracují.

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

4. srpna - sv. Jan Vianney
OBĚTOVAL SE ZA ZÁCHRANU LIDSKÝCH DUŠÍ
Narodil se 8. 5. 1786 v Darvilly poblíţ Lyonu do chudé rolnické rodiny. Pokřtěn byl Jan Křtitel Maria a především od své matky poznával milujícího Boha a
osvojil si to nejdůleţitější - modlitbu. Uvádí se, ţe Janovi rodiče měli 6 dětí a
kdyţ měl Jan tři roky, vypukla Francouzská revoluce. Těţkost doby dokresluje
také to, ţe přes velkou zboţnost Jana i rodiny, přistupoval k prvnímu sv. přijímání aţ ve 13 letech a to ještě při mši svaté slouţené v tajnosti pronásledovaným
knězem.
Jiţ z doby, kdy jako dítě pásl dobytek, vyzařuje vřelá mariánská úcta.
Na pastvu nosil obrázek Panny Marie, který zavěšoval na strom, aby před ním
pokračoval v modlitbě. Zde svěřoval Matce Boţí
situaci v zemi i svou touhu stát se knězem.
Nesnadno se učil, rychle zapomínal. Po pěti
letech zápasu o vzdělání se ho ujal P. Charles
Balley, farář z blízké Ecully. Pro Janovy duchovní předpoklady mu trpělivě věnoval mnoho času
a zasazoval se za to, aby z něj mohl být kněz.
Studium nezvládal a nejednou se zdálo, ţe se
knězem nebude moci stát. K tvrdým námitkám
proti Janovu vysvěcení vznesl generální vikář
otázku po jeho zboţnosti a na pozitivní odpověď
dodal: "Ať je pro ni připuštěn k svěcení; milost
Boţí nahradí, čeho se mu nedostává na vědomostech."
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Jan Maria Vianney postupně měnil ţivot ve farnosti. Od hýřivého a lehkomyslného ţivota vedl své farníky k modlitbě, od nedělních prací ke zboţnosti a
pospolitosti v rodině. Uvádí se, ţe Janovy katecheze nebyly dokonalé, vkládal
však do nich své srdce a prostými slovy vystihoval i hluboká tajemství.
Ze všech ctností nejvíce snad kladl na srdce pokoru, která je opakem velmi
nebezpečného hříchu pýchy. Přes mnoţství penitentů obléhajících jeho zpovědnici, doporučoval chodit ke zpovědi často a povzbuzoval k důvěře v Boţí milosrdenství.
Jan Maria Vianney sám nebyl ušetřen dlouhých duchovních bojů, vnitřního
utrpení. Proţil úzkosti a mučivý pocit vlastní bezmocnosti a k tomu i velkou vyčerpanost, která byla pochopitelná vzhledem k jeho vyčerpávajícím výkonům.
Nakonec po těţké nemoci, v roce 1843, odešel jedné noci z farnosti do rodné
Darvilly. Na prosby svých farníků se ale vrátil. Roku 1853 byl nahrazen diecézními misionáři a tehdy se chtěl Jan jiţ začít připravovat na smrt. Jenţe farníci ho
přinutili, aby pokračoval v obdivuhodné apoštolské sluţbě duším. Nakonec se
neúnavně věnoval všem, kteří u něj hledali pomoc do 29. 7. 1859, kdy ze zpovědnice odcházel s vysokou horečkou. Jeho síly pak odcházely velmi rychle a
svou duši odevzdal Pánu o několik dní později, 4. 8. ve dvě hodiny po půlnoci,
ve věku 73 let.
převzato z internetových zdrojů

Pozvánka

Jan byl tedy 13. 8. 1815 v 29 letech vysvěcen na kněze a přidělen za kaplana svému faráři v Eculle. Po třech letech byl poslán do velmi duchovně zanedbaného Ars-enDombes. Díky své pokoře si byl vědom toho, ţe nemůţe chtít začít kázat a napomínat. Začal tedy soukromou modlitbou a příkladem kajícnosti. Jeho bídný
oděv odpovídal okolí, do něhoţ přišel. Jedl velmi málo. Jeho pokrmem bývaly
brambory navařené na celý týden. Spal pouhé tři hodiny. Nevyhledával farníky,
kteří stejně tehdy neměli zájem, ale bylo ho zprvu moţné, snad kdykoliv, spatřit
na kolenou před svatostánkem. Osoba, která si toho začala všímat, vyprávěla
o něm druhým. Janovo chování je nenechalo lhostejné a jeho modlitba je postupně přiváděla před Jeţíše i k vlastní modlitbě. Janův přísný způsob ţivota
měl vliv na jejich myšlenky a přiměl je k úvahám nad vlastním ţivotem a na cestu k obrácení. To byl první výsledek Janova charisma a počátek povznesení
Arsu.
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Co čeká naše farnosti v měsíci srpnu

Pozvánky

3.8.2016 v 17.30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá v DPS Medlov

4.8.2016 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Návštěva nemocných

4.8.2016
(čtvrtek)

Renoty

Návštěva nemocných

5.8.2016 v 8.00 hod.
(pátek)

Medlov

Mše svatá a návštěva nemocných

6.8.2016 v 15.30 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská poboţnost

6.-11.8.2016

Renoty

Minitábor

7.8.2016 v 11.00 hod.
(neděle)

Ruda

7.8.2016 v 15.00 hod.
(úterý)

Uničov

13.8.2016 v 17.00 hod.
(sobota)

Renoty

Poutní mše svatá
Přátelské posezení na farní zahradě - hraje
Cimbálová muzika Jury Petrů z Kyjova
Poutní mše sv. ke cti Panny Marie Nanebevzaté s následným posezením na farní
zahradě

14.8.2016 v 8.00 hod.
(neděle)

Renoty

Mše svatá, sbírka při mši svaté je určena
na potřeby farnosti

14.8.2016 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Poděkování za prvotiny úrody, sbírka při mši
sv. je určena na čalounění kostelních lavic

14.8.2016 v 15.00 hod.
(neděle)

Uničov

Poutní mše svatá ke cti Panny Marie Nanebevzaté s následným svíčkovým průvodem
a poboţností u sochy Panny Marie a posezením na farní zahradě. Sbírka při mši svaté
je určena na potřeby farnosti

15.8.2016 v 16.30 hod.
(pondělí)

Medlov

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

15.8.2016 v 18.00 hod.
(pondělí)

Uničov

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

18.8.2016 ve 14.00 hod.
Dolní Sukolom Mše svatá v DPS Dolní Sukolom
(čtvrtek)
25.8.2016 v 16.30 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Modlitby matek

5.,12. a 19.8.2016
ve 20.00 hod. (pátek)

Uničov

Adorace pro mladé

Změna programu vyhrazena!!!
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

Pro děti

V Uničově

UJÍMAT SE LIDÍ BEZ DOMOVA

2.8.2016
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

16.8.2016
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

23.8.2016
(úterý)



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

V Medlově
3.8.2016
(středa)
9.8.2016
(úterý)
17.8.2016
(středa)



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



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



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

Mnoho lidí je dnes nuceno opustit svůj domov proto, aby si zachránili ţivot a
aby nemuseli ţít denně ve strachu. Jako křesťané nemůţeme být k jejich situaci
lhostejní. Podle moţnosti jim máme pomáhat (modlitbou, radou, finančně, materiálně aj.). Lidé bez domova nemusí být jen cizinci. I v naší blízkosti (na ulici,
v rodině, ve škole atd.) jsou lidé, které druzí nepřijímají, kteří se necítí „doma“
anebo nemají střechu nad hlavou.
Z písmenkového labyrintu vylušti, jaké doporučení dává v Bibli list Ţidům (Žid
13,2a). Začni u šipky a postupuj po násobcích čísla tři.

Blahopřání

Ať Pán žehná všem, kteří slaví
v měsíci srpnu své narozeniny a jmeniny.
Mše svatá za tyto oslavence bude sloužena
v neděli 21.8.2016 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.

Vtipy
Tři kamařadi přišli k nebeške břane a švatý Petř še jich pta, co bý nejřadeji šlýšeli od švých příbuzných na pohřbu:
Přvní: "Ja bých chtel šlýšet, ze jšem býl škvelý doktoř a dobřý otec řodiný."
Dřuhý: "Ja bých chtel šlýšet, ze jšem býl uzašný manzel a ze jšem jako
policišta zachřanil zivotý mnoha lidí."
Třetí: "Tak to ja bých chtel šlýšet: Podívejte, vzdýť on še hýbe!"
Přijde knez na bohošluzbu a poštezuje ši koštelníkovi: "To není
mozne! V koštele ani noha! Kde jšou všichni? Dokonce ani vařhaník nepřišel - kdo bude teď hřat?"... "Češko š Kanadou!"
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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. 737 213 468. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz

Strana 8

