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1. Bůh nám nabízí mnoho dobrot.
My se ale raději spokojíme jen
s kouskem suchého chleba, protože
se bojíme, že by nás z těch dobrot
mohl rozbolet žaludek.
2. V čem spočívá svatost? Umět se
neustále, celý život poučovat
ze svých pádů.
3. Církev je velký symfonický orchestr a každý z nás v něm hraje
svůj důležitý part. Teprve spojením
všech nástrojů dohromady vzniká
nádherná hudba, kterou diriguje
Bůh.
4. Cílem života křesťana
není
úspěch a síla, ale spolehnout se
na Boha.
5. Sebezapření nás má vést k tomu,
abychom nebyli otroky vlastního těla
a nebyli vůči sobě tak zhýčkaní.
6. Všechno to, co nevyřešíme
na zemi, budeme řešit v očistci.
7. K lidské zralosti nutně patří otevřenost názoru druhého a schopnost
uznat, že můj vlastní názor nemusí
být nutně ten jediný správný.
8. Skutečná modlitba za ty, kteří
nám ubližují, nás vede k tomu, abychom se neřídili jen svými emocemi -

tedy svým hněvem a antipatií, ale
také svým rozumem - tedy abychom
měli vůli podívat se na své problémy
s odstupem.
9. Naše svědomí je třeba neustále
vychovávat. K tomu patří poctivá
modlitba, čtení Písma, pravidelná
zpověď...
10. Skutečné křesťanství vede člověka k tomu, aby plně rozvíjel své lidství, aby se stával lepším člověkem,
aby se stával vnímavějším pro potřeby svých bližních a hlavně - aby lépe
rozuměl sám sobě a tomu, proč zde
na světě je.
11. Ježíšovi nejde o to, abychom byli
fackovacími panáky, kteří si musí
všechno nechat líbit. Ježíšovi jde
o to, abychom nebyli spoutaní vnitřní
zlobou. Ježíš nás vede k pravé svobodě.
12. Očistec je jakýsi předstupeň nebe. Abychom v nebi mohli být se všemi ostatními - i s těmi, se kterými
jsme si na zemi nerozuměli, musíme
si s nimi nejprve podat ruce, případně
si vzájemně odpustit to, co mezi námi
zůstalo zraněné.
13. Půst a sebezapření nám dovolují
si vůbec všimnout všeho, co máme.
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14. Naše životní cesty mohou mít
různou formu, ale důležité je, že směřujeme ke stejnému cíli a tím je Bůh.
15. Apoštolové jsou svatí, protože se
dokázali ze svých chyb poučit a jít
dál. Nemaskovali svoje chyby a nezmenšovali je. Dokonce nám je nechali sepsané v Novém zákoně jako
příklad pro nás, aby nás ubezpečili,
že být s Ježíšem neznamená nehřešit, ale reálně si své hříchy přiznávat
a poučit se z nich.
16. Bůh z nás v našem životě nesejme naše trápení, ale dává nám
sílu umět je zvládnout.
17. Skutečná svoboda je snaha nenechat se spoutávat okolnostmi, které nás svazují - penězi, slávou, úspěchem, majetkem nebo mocí. Ježíš
nás vede ke svobodě.
18. Odříkání a posty jsou pro nás
dobré. Vedou nás k tomu, abychom
si uvědomili, že není běžné mít co
jíst, mít možnost se radovat a žít pohodově.
19. Bůh nás někdy nechává „podusit“
v našich obavách a v našem strachu.
Ale nechme na Bohu, ať on uzná
za vhodné, kdy naše problémy začne
řešit. On to přece ví lépe než my.
20. Mnozí možná do kostela přicházejí proto, aby splnili svou povinnost.
Mnozí možná přicházejí proto, že je
v kostele dobrá atmosféra. Ale je
otázkou, kdo se vrátí domů proměněný. Kdo se Ježíše dotkne s vírou, že
on může pomoci.
21. Bůh miluje každého člověka a
hledá k němu cestu. Kéž je nám radostným poselstvím, že Bůh k nám
bude hledat cestu i tehdy, když se
od něj vzdálíme.
22. Nikdo z nás není dokonalý. Jsme
zraněni hříchem, který nás neustále
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sráží k zemi. Důležité je, abychom
usilovali o dokonalost a abychom
dělali to, co je v našich možnostech.
23. Kéž bychom si dokázali přiznat,
že když něco skutečně chceme, tak
si na to čas uděláme. A kéž bychom
si v tomto duchu dokázali najít čas a
aspoň si přečetli občas kousek
z Bible.
24. Pokud nás víra vede k tomu,
abychom se nechávali zasáhnout
Božím slovem, abychom na sobě
pracovali a snažili se být lepší, pak
jsme na dobré cestě.
25. Celý život se budeme opakovaně
snažit o to, aby v nás byla v rovnováze láska k Bohu, bližnímu i k sobě
samému. Pokud se totiž jedna
z těchto tří „lásek“ dostane do extrému, může způsobit mnoho škody.
26. Bůh má pro náš život plán, který
je krásný. Jenže my tomu nevěříme,
děláme si své plány, vytváříme si
falešné představy o sobě - a Ježíšovi
nejde o nic jiného, než abychom se
těchto falešných představ zbavili.
27. Pravda se nedá uchopit jednou
provždy. Pravda totiž znamená hledání, kterým člověk prochází celý
život.
28. Když si člověk přizná vlastní bolest a dovede nad ní truchlit, pak si
především přizná, že potřebuje Boha.

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

Pastýřský list

3. února - sv. Blažej
Patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených informací je poskrovnu. Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas
v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě umučen.
Ostatní životopisné informace se opírají o vyprávění z legend.
Světec se stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici
potvrdila liturgickým obřadem, který se koná v dnešní den s názvem
"svatoblažejské požehnání".
Staré životopisy uvádí, že před povýšením
na biskupa v Sebastě se Blažej zabýval lékařským studiem a vzorně vykonával lékařskou
praxi. V době Liciniova pronásledování se
uchýlil do horské jeskyně, aby potají pokračoval ve své činnosti. Dle legendy zachránil
chudé vdově selátko, ohrožované vlkem.
Za to prý vdova Blažejovi později nosila svíce.
Ve své skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli do městského vězení. V žaláři se věnoval modlitbám a mnohým poskytl duchovní
povzbuzení. Dle poněkud odlišných legend
buď v žaláři nebo až cestou na popraviště
pomohl promodralému chlapci, který se dusil
zapíchnutou rybí kostí v krku. Modlitba biskupa a jeho ruce chlapce zachránily.
Legendy měly vliv i na vznik liturgického obřadu udělování svátostiny
"svatoblažejské požehnání" se dvěmi zkříženými svícemi a modlitbou "Na
přímluvu svatého Blažeje..." Mimo vyprávění legend může v symbolice dvou
zkřížených svící být viděna biskupská hodnost a statečnost nebo víra a láska
Blažejova, které nepřemohly ani útrapy a smrt.
Blažej byl mučen, jelikož nechtěl obětovat pohanským bohům. Na strom
zavěšené tělo mu rozdrásali železnými hřebeny a odsoudili ho k popravě stětím.
Křesťanství, zejména v prvních několika staletích, bylo podpíráno a šířeno
krví mučedníků, kteří nechtěli obětovat pohanským bohům. Dnešní doba je méně krvavá, ale oběti bůžkům nechybí. Zcela neprospěšné televizní programy,
kterým se obětuje čas místo věnování času modlitbě. Upřednostňování zábavy,
různých koníčků a náruživostí, odvádějících od Boha, můžeme také srovnat
s obětováním bohům. Pak se ale nedivme nedostatečnému šíření křesťanství.

Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky,
do něhož se zapojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos
mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla
evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem.
Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou
dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně
děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se
za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se
na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání
přesvědčovat.
On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu
služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří
povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani
neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka
formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem
svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky.
Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan

převzato z internetových zdrojů
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Co čeká naše farnosti v měsíci únoru

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

1.2.2017 v 9.00 hod.
(středa)

Uničov

1.2.2017 v 16.30 hod.
(středa)

DPS Medlov

2.2.2017 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Návštěva nemocných - skupina I.

V Uničově

Mše svatá

3.2.2017
(pátek)

Uničov

Návštěva nemocných - skupina II.

2.2.2017 v 17.00 hod.
(čtvrtek)

6.2.2017
(pondělí)

Uničov

Svátek Uvedení Páně do chrámu - mše svatá

2.2.2017 v 18.00 hod.
(čtvrtek)

Renoty

Svátek Uvedení Páně do chrámu - mše svatá

2.2.2017
(čtvrtek)

Renoty

Návštěva nemocných

14.2.2017
(úterý)
21.2.2017
(úterý)

3.2.2017 v 8.00 hod.
(pátek)

Medlov

Mše svatá a svatoblažejské požehnání a návštěva nemocných

3.2.2017 v 17.00 hod.
(pátek)

Uničov

Mše svatá a svatoblažejské požehnání

3.2.2017 v 18.45 hod.
(pátek)

Uničov

Adorace pro mladé

4.2.3017 v 15.30 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská pobožnost

5.2.2017 v 8.00 hod.
(neděle)

Uničov

5.2.2017 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše svatá určená zvláště pro rodiny s dětmi a
představování dětí, které se začnou připravovat
k 1. svatému přijímání
Mše svatá určená zvláště pro rodiny s dětmi a
představování dětí, které se začnou připravovat
k 1. svatému přijímání

5.2.2017 v 17.00 hod.
(neděle)

Uničov

Výstav Nejsvětější svátosti doprovázený rytmickými písněmi

11.2.2017 v 8.00 hod.
(sobota)

Uničov

Ministrantská schůzka

13.2.2017
(pondělí)

Uničov

Po mši svaté „Katechismus pro dospělé aneb
vzděláváme se ve víře“ - téma - „Modlitba Otče
náš“

15.2.2017 ve 14.00 hod.
(středa)

Uničov

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

16.2.2017 ve 13.00 hod.
(čtvrtek)

Medlov

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

16.2.2017 ve 14.00hod.
DPS
(čtvrtek)
Dolní Sukolom Mše svatá
17.2.2017 v 16.00 hod.
(pátek)

Uničov

Misijní klubko a schólička pro děti

17.2.2017 v 18.00 hod.
(pátek)

Uničov

Společenství žáků 6.-9. třídy

19.2.2017
(neděle)

Uničov

Mše svatá za všechny oslavence v měsíci únoru
sbírka na potřeby farnosti v Uničově a v Renotech, v Medlově na opravu věže kostela



Setkání dětí a rodičů na faře v Uničově od 16.00 do 17.00 hod.



Setkání seniorů na téma „Naši národní světci“ na faře v Uničově
po večerní mši svaté



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



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

23.2.2017
(čtvrtek)



Modlitby matek na faře v Uničově od 16.30 hod.

28.2.2017
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

V Medlově
1.2.2017
(středa)



Setkání seniorů na téma „Naši národní světci“ 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.

8.2.2017
(středa)



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

15.2.2017
(středa)



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

27.2.3.3.2017



Příměstský tábor na faře v Uničově na téma „Putování s Malým princem“

7.2.2017
(úterý)

Blahopřání

Všem únorovým oslavencům přejeme
hojné Boží požehnání
a Panna Maria ať je svou přímluvou chrání.
Mše svatá za únorové oslavence bude sloužena
v neděli 19.2.2017 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.

Změna programu vyhrazena !!!
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Hromnice: Setkání chaosu a světla

Pozvánka

Druhého února se slaví svátek Hromnic - prastarý církevní svátek.
Jeho bezprostředním podnětem je připomínka toho, že Maria a Josef
donesli Ježíše čtyřicátý den po narození do chrámu v Jeruzalémě k předepsané oběti očišťování.

Letos opět přinesou šternberské matky před sochu Šternberské Madony velkou obětní svíci. Rok od roku se k nim
připojuje stále více žen z širokého okolí, aby také prosily s rozžatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své
děti a za odvrácení zla od svých rodin. V roce 2005 poprvé připutovaly matky z Hnutí modlitby matek, a tak se
Hromniční pouť ve Šternberku stala jedinečnou poutí v naší zemi, na kterou dnes přichází již stovky matek modlit se
za své děti.

Liturgie vyzdvihla především skutečnost setkání dítěte Ježíše a starce
Simeona. Proto také byl tento svátek v řeckém prostředí pojmenován
Hypapanti, tj. setkání. V tomto setkání dítěte a starce vidíme setkání
zanikajícího pohanského světa a nového začátku v Kristu, setkání upadajícího období Staré smlouvy a nového období církve národů.
Hromnice: Střetnutí tmy a světla

Druhý význam svátku navazuje na slova Simeona, jenž toto dítě nazývá „světlem k osvícení pohanů“. V návaznosti na tento výrok se tento
svátek postupně přetvářel ve slavnost světla. Teplé světlo svící má být
výstižným symbolem pro světlo větší, které vychází z postavy Ježíše.
V Římě pak toto světelné procesí vytlačilo ohlušující a nevázaný pohanský průvod, tak zvané Amburbale. Tak se v tomto procesí ještě jednou projevil původní význam tohoto setkání – divoký řev pohanského
světa se setkává se „světlem k osvícení pohanů“, s jemným a pokorným
světlem Ježíše Krista.
Světelné procesí – viditelné střetnutí tmy a světla – nám má dodat
odvahu, abychom setkávání s Bohem nevnímali jako ztrátu času,
nýbrž jako jedinou cestu, která může temnotě a chaosu dát smysl.

Farnost Šternberk a Centrum pro rodinu Šternberk
Vás společně zvou na

HROMNIČNÍ POUŤ
MATEK
ve farním kostele Zvěstování Panny Marie

ve Šternberku
v sobotu 4. února 2017
Program pouti:
9:20 h - modlitba radostného růžence a příležitost
ke svátosti smíření
10:00 h - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek
kolem oltáře, hl. celebrant P. Josef Červenka
12:00 h - polední přestávka
13:00 h - přednáška v kostele na téma:
"I tvou vlastní duší pronikne meč"
13:35 h - adorace matek za děti
14:00 h - závěrečné požehnání a zakončení pouti
Srdečně zveme naše maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti.
Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd,
proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna.
Větší organizované skupiny poutnic prosíme, aby se přihlásily - nejpozději do 1. února 2017
na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, Šternberk
tel: 731 621 117 nebo 605 707 877, e-mail: farasternberk@seznam.cz

Podle knihy Josepha Ratzingera „Boží světlo v naší době“

Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera.
Prosíme všechny účastnice, aby se teple oblékly!
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Sedmero „Já jsem“

Charita Šternberk, středisko Uničov

Jsou tajemství, která patří jen Stvořiteli. Máme však víru. Ta neargumentuje: prostě věří, protože to Bůh řekl. – Naděje je očekávání něčeho dobrého, co
ještě leží v budoucnosti. – Láska je tam když: neklademe otazník, kde Bůh udělal tečku.
Bůh sice neuspokojí naši zvědavost, ale vyzývá nás, abychom předali svůj
život Pánu Ježíši, který řekl: „Já jsem chléb života,“ „Já jsem světlo světa,“ „Já
jsem dveře,“ „Já jsem pastýř dobrý,“ „Já jsem vzkříšení a život,“ „Já jsem vinný
kmen,“ „Já jsem cesta, pravda a život.“
Stalo se jednou, že jsem vyslechla diskuzi lidí, kteří se bavili o církvi. Obsah
debaty se mi nelíbil. Horečně jsem přemýšlela – pomodlit se střelnou modlitbu! Potom jsem řekla: „K prokvašení těsta stačí trošku kvasu.“ Použila jsem
tohoto výroku a tím se zapojila do debaty. K mému velkému úžasu mi nikdo
neoponoval. Snad jen trochu váhavě souhlasili. „Vítr“ z jejich plachet začal nabírat jiný směr.
Dana Lukasová

Vtipy
Modlitba žen:
Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže, dej mi lásku,
abych mu odpustila, dej mi trpělivost na jeho nálady. Jenom mi,
prosím tě, nedávej sílu, nebo ho jednou zabiju!

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!"
Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena, říká, že se jí o něčem takovém ani nesnilo. Když
to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče a pak spustí vztekle na svoji manželku:
"Za to všechno můžeš ty! To je pořád makrobiotika, cvičení, žádnej alkohol a cigarety, krémy s UV filtrem - vždyť jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!!!"
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Mikroregion Uničovsko
–
výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2017
(srovnání od roku 2015)

2015

2016

Dlouhá Loučka

22.144,- Kč

26.769,- Kč

29.821,-

Libina

46.730,- Kč

49.683,- Kč

49.003,-

Lipinka

4.490,- Kč

5.904,- Kč

4.960,-

Medlov

30.132,- Kč

32.098,- Kč

36.657,-

Nová Hradečná

20.552,- Kč

20.983,- Kč

21.027,-

Oskava

17.618,- Kč

16.555,- Kč

20.384,-

Paseka

20.395,- Kč

19.786,- Kč

15.532,-

Šumvald

28.566,- Kč

28.968,- Kč

32.120,-

Troubelice

45.541,- Kč

48.454,- Kč

52.733,-

Újezd

23.229,- Kč

23.567,- Kč

26.235,-

Uničov

131.136,- Kč

131.933,- Kč

150.067,-

7.487,- Kč

9.130,- Kč

9.121,-

398.020,- Kč

413.830,- Kč

447.660,-

Obec

Želechovice
Celkem
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2017

POKOJ VÁM!

POKOJ VÁM!

Charita Šternberk, středisko Uničov

Pro děti

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné! Určeno pro vnitřní
potřebu farnosti. Své příspěvky posílejte do 20. dne měsíce psanou formou, elektronickou poštou.
Nevyžádané 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
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