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1. Setkat se s Bohem znamená setkat se s pravou, nekonečnou a bezpodmínečnou láskou, která uzdravuje, utěšuje, obnovuje, dává smysl
tvému ţivotu.

láska, je potom uzdraveno a stává se
Pánovým nástrojem k uzdravení druhých.

2. Kdyţ vstoupíš do láskyplného
vztahu s Bohem, kdyţ objevíš, ţe on
tě miluje a odpouští ti, kdyţ ţiješ
v tomto nekonečném vztahu, jedním
z mnoha důsledků je, ţe touto novou
láskou miluješ i rodiče.

9. Objevíme-li nekonečnou lásku
Boha a neustálé a bezpodmínečné
odpouštění, pak můţeme milovat
všechny.

3. Rodiče nejsou a nebyli dokonalí.
Ale to není důleţité; podstatné je,
abychom je milovali za všech okolností.
4. Minulost můţe být uzdravena a
kaţdá vzpomínka proměněna, pokud
se s Pánovou pomocí rozhodneš
odpouštět.
5. Láska, úcta a odpuštění mým
rodičům mi nejenom napomohou,
abych se sám se sebou a s druhými
cítil dobře, ale pomohou mi, abych
nezraňoval své děti (pokud se stanu
rodičem).

8. Pokud milujeme bez očekávání,
ţivot je skutečně obnoven.

10. Určité vzpomínky nás traumatizují
a jsou stále ţivé, protoţe jsme neodpustili. Jakmile za pomoci Pána a
prostřednictvím modlitby začneme
ţehnat a odpouštět, náš ţivot se
změní.
11. Jsme křehká, nedokonalá a nemocná stvoření - pouze Boţí láska je
můţe uzdravit a proměnit.

psychické násilí nemá na mě ţádný
negativní dopad, pokud své srdce
neotevřu hněvu, zlobě a nenávisti.
15. Bůh nám ukazuje, ţe řešení problémů není v zášti či zlobě nebo
v obviňování, ale v odpuštění, v projevování lásky za všech okolností.
16. Pouze Pán umí vnášet světlo
do příčin našich současných problémů, umí také zasáhnout a kaţdé
trauma uzdravit. Díky němu nám
odpuštění vrací pokoj.
17. Kdyţ milujeme, rosteme, zlepšujeme se.
18. Odpuštění hojí rány a dovoluje
nám, abychom ani pro utrţené rány
netrpěli, ani neobviňovali toho, kdo
nám utrpení způsobil.
19. Ţít v Jeţíšově lásce znamená
vstupovat do věčné lásky v něm,
Jeţíši, vnímat Otce, který vyslovuje
jméno: „Synu“.
20. Naplněni Duchem svatým se můţeme stát „pramenem ţivota“.
21. Zrodili jsme se z Boţí lásky a z ní
jsme byli vykoupeni a posvěceni.
Nikdo není vyloučen z tohoto láskyplného záměru.
22. Kdo se neumí podřídit, ten neumí
ani vést. V Boţím záměru má autorita
své místo, a kdo ji vykonává, ten ji
má konat jako sluţbu.

23. Pokaţdé, kdyţ odpovím na zranění vztekem, toto zranění se nezmírní,
ale prohloubí, bolí stále víc.
24. Nenávist ničí především toho, kdo
nenávidí, je jako jed a likviduje toho,
kdo ji má v srdci.
25. Kaţdé proţité trauma mohu uzdravit, pokud místo nenávisti odpustím.
26. Pokud je nenávist příčinou utrpení, odpuštění je důvodem k radosti a
svobodě.
27. Odpustíš-li, pak nejen uzdravuješ,
ale můţeš také pomáhat druhým
ve stejné situaci.
28. S realitou se můţeme vyrovnat,
pouze pokud ji poznáme.
29. Pro Boha není nic nemoţné a
všechno můţe ten, kdo v něho věří.
30. Modlitbou a ţehnáním se můţeme
přiblíţit našim zemřelým, odpouštět
jim a můţeme se s nimi smířit i kdyţ
jsou po smrti.

12. Svátost smíření nám ukazuje, jak
nám Pán přes všechno odpouští a
dává nový ţivot. Neexistuje hřích,
který by jeho nekonečné milosrdenství neprominulo.

6. Odpuštění je terapeutické: noří tě
do lásky a láska uzdravuje i nejbolestnější vzpomínky.

13. Kdyţ přijímáš Krista, ţiješ pro něj,
zůstáváš v něm, on ti dává schopnost
milovat, přijmout Otcovu lásku, tu,
která se projevila v jeho Synovi, který
za nás zemřel a vstal z mrtvých.

7. Vše, čeho se dotýká Jeţíšova

14. Jakákoliv uráţka, fyzické nebo
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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 první neděli postní

17. března - sv. Patrik

Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou
spojeny především s obrácením a pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás
očekává? Za co máme dělat pokání?
O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář píše:
tvrzení, že naše doba je pokroková a posouvá se vpřed, je strašně mylné.
Dnešní názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením starého pohledu
na svět. V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla
světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální čistota a manželská věrnost byly pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím.
Tehdejší křesťané se prostě nepřizpůsobili duchu doby. Pochopili, že křesťanská morálka je založena na Kristově čistotě a lásce, která hledá dobro druhého a sebe staví do pozadí. Křesťané nemohli žít jako pohané, protože jejich
pohled na svět a na sebe sama byl naprosto odlišný. V srdci a v duši byli jedno
s Kristem. Jejich odlišnost přinášela nepřijetí, vyloučení ze společnosti, ba
dokonce i mučednictví. Z jejich obětí však vyrostla nová Evropa.
Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné
rodiny. Dospělí často vidí jen sebe a ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se rozvádějí a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. Mnohé děti už
neznají příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny a neumějí překonávat krize vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, protože se to nenaučili
od svých rodičů. Taková společnost ztrácí naději na budoucnost. Kdo jiný,
když ne křesťané, by mohl dnešnímu světu ukázat cestu?
Papež František se velmi snaží pomoci všem, kteří zažili v životě neúspěch,
i v manželství, ale vyzval nás, abychom věnovali velkou pozornost manželství
a rodině jak při výchově dětí a přípravě snoubenců, tak při doprovázení mladých manželství, abychom se učili žít ze svátosti manželství. Mnozí snad i nevědomky touto svátostí pohrdají, když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu
říkali: „Nebudeme čekat, až nám dáš právo na manželský život, my si ho vezmeme sami. Nestojíme o tvou pomoc a požehnání, my to zvládneme po svém.“
Nebo prodají svou víru za peníze, o které by uzavřením manželství přišli. Jiní
oslaví svatbu v kostele, ale žijí, jako by svátost manželství byla záležitostí jen
svatebního dne. Ve skutečnosti, kdo opravdu pozval Ježíše nejen na svatbu,
ale také do manželského života, ten zakouší, že i jazyk těla a živá gesta lásky se
v jejich manželství stávají liturgickou řečí, stálým prožíváním svátosti.
Papež si přeje, aby zkušenější manželské páry pomáhaly těm mladším. V některých farnostech už s tím máme dobrou zkušenost. Rád bych, aby se tato
služba rozšířila do všech farností. Rád bych nabídl rodinné poradenství a různé kurzy, které pomohou rozvíjet kvalitní manželský život, a pomohou
ve chvílích zkoušek. V každém děkanátu už působí pobočka Centra pro rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky a pomozte jim jako jejich spolupracovníci.

Pocházel z území Britské provincie, z Bannavemu ve Skotsku. Jeho otec
Calpurnius byl prý angaţován v politice jako "decurio" - výklady této funkce se
různí (mezi výklady patří úředník a velitel jízdního oddílu). Dle některých byl i
jáhnem. Jeho majetek a společenské postavení svedly jeho syna Patrika k bezstarostnému a lehkomyslnému ţivotu. Neměl zájem o studium ani o náboţenství.
V Patrikově ţivotě došlo ke zlomu, kdyţ ho v 16 letech unesli piráti, odvezli
do Irska a tam ho prodali jako otroka. Jeho pán mu dal na starost pasení ovcí.
Při tomto zaměstnání a ubohých ţivotních podmínkách začal Patrik s vroucí
modlitbou a s pokáním za dřívější neuspořádaný ţivot.
Po tvrdých šesti letech se mu podařilo uprchnout a dostat do vlasti. Po třech
měsících byl opět přepaden a uvězněn. Podařil se mu druhý útěk, ale byl potřetí
zajat a octl se ještě v horším vězení. Odtud jej prý vykoupili křesťané a jemu se
podařilo vrátit domů, kde nakonec obdrţel biskupské svěcení a pověření hlásat
tam evangelium i organizovat tamní církev.
Komunita vytvořená jeho předchůdcem, biskupem Palladiem, na Iry nezapůsobila. Patrik se vrátil r. 432 a začal na irském severu a severozápadě. Ostrov
byl tehdy rozdělen na mnoho kmenových království a Patrik si získával místní
vladaře přátelským vystupováním. Všichni mu dovolovali hlásat evangelium a
zakládat místní církevní obce. Jeho nepřáteli byli keltští kněţí druidové a bardové, ale mnohé z nich dokázal uklidnit a získat. Byl vytrvalý, trpělivý a plný lásky.
Dvě třetiny noci prý věnovával modlitbě.
Ke konci ţivota sepsal spis "Vyznání,"
v němţ vylíčil své osudy a milosti, kterých se mu dostalo, děkujíc za ně Bohu.
Také se dochovalo mnoho jeho korespondence.
Jedna z legend se týká trojlístku, který
se stal jeho atributem a s nímţ si pomáhal při výkladu Nejsvětější Trojice, poukazujíc nejen na jednotu, ale i na náznak
kříţe. Jiná legenda, týkající se dalšího
atributu, mluví o vyhnání všech hadů
z Irska. Předpokládá se, ţe jde o symbolický obraz vyhnání pohanství a zla.
Patrik zemřel v Saulu, ve hrabství
Down a jeho hrob se stal hned poutním
místem.

převzato z internetových zdrojů
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Jednou z důležitých akcí může být Vaše účast na letošním „Národním pochodu pro rodinu a pro život“ v Praze 22. dubna, který podporuje celá biskupská konference. Je důležité takto reagovat na koncepci rodinné politiky představené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která odmítá představu rodiny jako společenství otce a matky v trvalém svazku a děti. Svou účastí zdůrazníme, že rodinu vnímáme jako základní buňku společnosti i církve.
Postní doba je příležitostí k novému začátku. Víme, co se od nás očekává.
Víme, že nás křesťany nemohou nahradit lidé, kteří nepoznali Boží lásku a
nedostali zvláštní pomoc ve svátosti manželství. Poznaný úkol se nám může
zdát těžký, ale právě jeho plnění může být cílem postního snažení.
My křesťané jsme poznali, že mocný Bůh se z lásky k člověku stal bezbranným dítětem a sám sebe nabídl jako smírnou oběť za nás. Dal nám moc stát se
Božími dětmi. Naučil nás dívat se na věci z úhlu věčnosti, dal nám úžasnou
svobodu a zbavil nás strachu. Svobodní od světa i od sebe jsme schopni hledat
dobro druhých a být šťastní z toho, že přispíváme ke štěstí jiných. Svou morálku stavíme na pravidlech Božího království, a i když jsme někdy považováni
za blázny, ukazujeme, že jsme našli samu Boží moudrost, která pomáhá reálnému světu víc než zhoubné ideologie. Jsme sice jen slabí lidé, ale ukazuje se
na nás Boží moc, když věříme v Kristovo vítězství. Osvědčili to i naši předkové,
kteří si zachovali vnitřní svobodu i za tvrdých totalit dvacátého století a pomohli je přemoci.
Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby a
necháme se jím ovládnout, my sami přispějeme k zániku současné společnosti.
Jestli však najdeme odvahu lišit se od okolí, být viditelným a srozumitelným
znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu
k lepší budoucnosti. Evropa vyrostlá z křesťanských kořenů bude mít budoucnost, když křesťané budou zdravou solí země a světlem světa. Jako se světlo
nestaví pod nádobu či pod postel, nemůže se křesťanství skrývat v soukromí.
Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako
zodpovědní chovat nejen v soukromém, ale i v hospodářském a politickém
životě. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční. Přijměme
tuto nabídku a náš národ bude požehnaný službou křesťanů, kteří se rozhodli
kvasem evangelia znovu prokvasit svět ve všech jeho strukturách. To je náš
společný úkol pro dobu postní. Obnovou rodiny dojdeme k pravé velikonoční
radosti.
Všem, kdo toto pozvání přijmou, upřímně děkuji a ze srdce žehnám

V. arcidiecézní fórum mládeže Velehrad 2017

arcibiskup Jan
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My, mladí lidé, jsme se sešli na 5. arcidiecézním fóru mládeţe na Velehradě
ve dnech 10. – 12. února 2017. Společně jsme diskutovali a zamýšleli se
nad potřebou evangelizace v dnešní době. Z našeho setkání vzešly podněty,
které chceme nabídnout jako inspiraci našim farnostem.
Za co jsme vděčni:
 za přijetí a podporu, které se nám dostává ve společenství církve;
 za kaţdé povzbuzení ze strany kněţí a zasvěcených osob;
 za rodiny, které nepodlehly genderové ideologii, jsou tvořeny otcem, matkou
a dětmi a ţijí autenticky svou víru;
 za mladé, kteří se nasazují ve sluţbě druhým;
 za všechny, kteří se v naší arcidiecézi věnují mladým lidem, za komunity,
hnutí, řehole, řády, instituty, centra pro mládeţ a církevní školy;
 za ideál evangelia, který církev hlásá a ze kterého neslevuje navzdory měnícím se společenským trendům;
 za to, ţe učení církve je smysluplné, udává směr i mantinely a je návodem
na plnohodnotný ţivot.
V čem vidíme příleţitosti ke změně:
 touţíme po tom, aby naše farnosti ţily jako společenství, která jsou otevřená,
táhnou za jeden provaz a mohou tak oslovovat i nevěřící;
 chceme být aktivní v ţivotě farnosti, a proto prosíme při spolupráci o větší
důvěru kněţí i farníků;
 uvítali bychom otevřené kostely, přístupné fary a moţnost podílet se na činnosti pastoračních rad;
 prosíme o autentický příklad ţivota kněţí a jasná, výstiţná kázání, která by
nás povzbudila ve víře;
 v přípravě na biřmování povaţujeme za důleţité zaměřit se na budování
osobního vztahu s Bohem;
 byli bychom vděční, kdyby byla více zohledňována naše jedinečnost v rozmanitosti přístupů při pořádání akcí pro nás mladé.
Jak konkrétně chceme přispět k oţivení ţivota v našich farnostech, k hledání
cest a k hlásání evangelia:
 chceme se veřejně angaţovat a vyuţívat svá obdarování pro dobro farnosti
a společnosti;
 chceme být vnímavější k nevěřícím vrstevníkům a zpřístupnit jim naše akce;
 chceme hledat cestu zejména k ţákům 2. stupně skrze vytváření společenství, organizování víkendovek a volnočasových aktivit, a to i novým způsobem;
 nabízíme farnosti zapojení do správy webů, tvorby grafiky, vkládání ohlášek
na internet a šíření informací přes sociální sítě;
 nabízíme zapojení mladých do příprav na biřmování a prosíme o formační
kurz pro vedoucí biřmovanců.
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Co čeká naše farnosti v měsíci březnu

Co čeká naše farnosti v měsíci březnu

1.3.2017 v 9.00 hod.
(středa)

Uničov

Návštěva nemocných - skupina I.

19.3.2017 v 11.00 hod.
(neděle)

Renoty

Sbírka při mši svaté je určena na potřeby farnosti

1.3.2017 v 15.30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá

20.3.2017 v 15.30 hod.
(pondělí)

Medlov

Slavnost sv. Josefa

1.3.2017 v 17.00 hod.
(středa)

Uničov

Mše svatá

20.3.2017 v 17.00 hod.
(pondělí)

Uničov

Slavnost sv. Josefa

2.3.2017
(čtvrtek)

Renoty

Návštěva nemocných

25.3.2017 v 8.00 hod.
(sobota)

Medlov

Slavnost Zvěstování Páně

2.3.,9.3.,16.3.,23.3.a30.3.
v 18.00 hod. (čtvrtek)

Renoty

Poboţnost kříţové cesty

25.3.2017 v 15.30 hod.
(sobota)

Ţelechovice

Slavnost Zvěstování Páně

3.3.2017 v 8.00 hod.
(pátek)

Medlov

Mše svatá a návštěva nemocných

25.3.2017 v 17.00 hod.
(sobota)

Uničov

Slavnost Zvěstování Páně

5.3.,12.3.,19.3.a 26.3.
v 9.00 hod. (neděle)

Medlov

Poboţnost kříţové cesty

5.3.,12.3.,19.3.a 26.3.
ve 14.00 hod. (neděle)

Uničov

Poboţnost kříţové cesty
Postní promluva (19.3. a 26.3.)

5.3.2017 v 18.00 hod.
(neděle)

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

8.3.,15.3.,22.3.a 29.3.
ve 14.00 hod. (středa)

Uničov

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

8.3.2017 v 16.30 hod.
(středa)

DPS Medlov

9.3.2017 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Návštěva nemocných - skupina II

9.3.,16.3.,23.3.a 30.3.
ve 13.00 hod. (čtvrtek)

Medlov

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

11.3.2017 v 8.00 hod.
(sobota)

Medlov

Ministrantská schůzka

12.3.2017 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše svatá zaměřená pro rodiny s dětmi

13.3.2017
(pondělí)

Uničov

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

Změna programu vyhrazena !!!

Mše svatá

16.3.2017 ve 14.00hod.
DPS
(čtvrtek)
Dolní Sukolom Mše svatá
17.3.2017 v 16.00 hod.
(pátek)

Uničov

Misijní klubko a schólička pro děti

17.3.2017 v 18.00 hod.
(pátek)

Uničov

Společenství pro ţáky 2. stupně

18.3.2017 v 8.00 hod.
(sobota)

Uničov

Ministrantská schůzka

19.3.2017 v 8.00 hod.
(neděle)

Uničov

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

19.3.2017 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Sbírka při mši svaté je určena na opravu věţe
kostela
Strana 7

Blahopřání

Bůh ať žehná všem,
kdo v březnu slaví své narozeniny nebo jmeniny.
Mše svatá za březnové oslavence bude sloužena
v neděli 19.3.2017 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

Dopis národního ředitele PMD Misijnímu klubku v Uničově

V Uničově
27.2.3.3.2017



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



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



Přednáška manţelů Čtvrtlíkových na téma „Proţívání postní doby
v rodině“ na faře v Uničově od 15.00 hod.



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



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

21.3.2017
(úterý)



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

23.3.2017
(čtvrtek)



Modlitby matek na faře v Uničově od 16.30 hod.

28.3.2017
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

10.3.2017
(pátek)
11.3.2017
(sobota)
14.3.2017
(úterý)
20.3.2017
(pondělí)

V Medlově
1.3.2017
(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.

8.3.2017
(středa)



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

15.3.2017
(středa)



Setkání seniorů na téma „Naši národní světci“ na faře v Medlově a
Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.

7.3.2017
(úterý)

„Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině
srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.“
------------------------MALÝ PRINC

Postní čas
Tenhle příběh se odehrál před mnoha roky. Blížily se Velikonoce a děti věděly, jak to
doma na Velký pátek chodívá. Babička bude mít plné ruce práce s přípravou velikonočního pečiva. K obědu budou mít bramborovou polévku a k ní přikusovat slané jidášky.
Děti nakoukly do kuchyně. Babička právě přikládala topení do kachlových kamen.
V hlavách dětí se zrodil plán: „Vylezeme půdním okýnkem na střechu.“ Žebřík byl
na svém místě a děti byly v mžiku na střeše. Najednou uslyšely hlas, jak na ně z hloubi
ulice volá: „Děti, slezte rychle dolů, něco dobrého od babičky dostanete!“
Děti byly okamžitě na žebříku a sjely po něm jako blesk. Babička, která se o ně v době nepřítomnosti rodičů starala, jim řekla: „Děti musíte se naučit postit od chůze
za nedovolenými věcmi a nehřešit!“ Potom jim dala po kousku čerstvého, voňavého
mazance.
Dana Lukasová
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Pro děti

Mala Klarka se prohlízí v zrcadle, pak dojde za babickou
a podíva se na její vrascitou tvar. „Babi, stvoril me Pan
Buh?“ „Ano, Klarko.“ „A tebe taky, babi?" „Samozrejme.“
„Tak to tedy Pan Buh pracuje dnes mnohem lepe nez drív.“

Prezident poslal do nebe dotaz, jak by se dala u nas
zvednout zivotní uroven. Z nebe prisla odpoveď:
„Existují dva zpusoby - prirozeny a zazracny. Ten
prirozeny spocíva v tom, ze by z nebe sletly ctyri legie
andelu a pilne by ve vasí zemi pracovaly a ten zazracny v tom, ze tak budete pracovat sami.“

Sel chlapek na zavody koní. Kdyz se pred prvním zavodem sel podívat
k tabuli, na ktereho kone by mel vsadit, zahledl tam kneze, jak jednomu
koni zehna. Řekl si, ze by to mohlo neco znamenat, honem sel na kone
vsadit a kun vyhral. Chlapek tedy sledoval kneze dalsích pet zavodu a
docela príjemne na tom vydelal. Řozhodl se, ze v posledním zavode vsadí
vsechny vyhrane peníze. Ucinil tak. Zavod zacal dobre, ale par desítek
metru pred cílem se najednou vedoucí kun zhroutil k zemi a byl na míste
mrtvy.
Chlapka to pekne dozralo a bezel za tím knezem zadat vysvetlení. Ten
pouze smutne zakyval hlavou a povída: "No jo, s vami neverícími je problem. Vy zkratka nepoznate rozdíl mezi pozehnaním a posledním pomazaním!"

Tajenka: Cílem postu je otevřít ...
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
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