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1. Svátost eucharistie je svátostným 
tělem Kristovým. A toto tělo je církev. 
Bez eucharistie nelze církev pocho-
pit. 

2. Kristus zaslíbil, ţe ti, kdo přijímají 
jeho tělo a krev, budou ţít navěky, a 
pro nás z tohoto zaslíbení plyne ne-
smírná útěcha.   

3. Smyslem svatého přijímání je 
připodobnit svůj ţivot Kristovu ţivotu, 
proměnit se a přetvořit se v toho, 
který je láska sama. 

4. Bůh nám jako první dává dar a 
my, takto obdarováni, se stáváme 
jeho vlastnictvím - stvoření se navra-
cí ke Stvořiteli. 

5. Společenství s Pánem je vţdy 
také společenstvím se sestrami a 
bratry.  

6. Pojďme naproti Pánu, který je sice 
neviditelný, ale přesto mocný a který 
nám pomáhá dobře ţít. 

7.  Eucharistie je tajemstvím smrti a 
slávy tak jako kříţ, který není zakop-
nutím na cestě, ale přechodem,      
po němţ Kristus vstoupil do své slá-
vy a tak smířil celé lidstvo, kdyţ pře-
konal veškeré nepřátelství.  

8. Potřebujeme Boha blízkého, Bo-

ha, který se vydává do našich rukou 
a který nás miluje. V eucharistii je 
Kristus skutečně přítomen mezi ná-
mi.  

9. Kristus nás k sobě táhne, umoţňu-
je nám vykročit ze sebe, abychom 
všichni společně s ním tvořili jediné 
tělo.  

10. Jeţíš je přítomný v eucharistii. 
Nevidíme jej, ale existuje tolik věcí, 
které nevidíme, a které přesto existu-
jí a jsou zásadní. Ty nejhlubší sku-
tečnosti, týkající se ţivota a světa, 
nevidíme, ale můţeme vidět a vní-
mat jejich účinky.  

11. Víra v Jeţíše je prostředkem, 
díky němuţ můţeme vţdy znovu 
uchopit Jeţíšovu ruku a díky němuţ 
bere za ruku i on nás, aby nás vedl.  

12. Jeţíš nás sytí eucharistií, sjedno-
cuje nás se sebou, s Otcem, s Du-
chem svatým a nás navzájem. Tato 
síť jednoty, která zahrnuje celý svět, 
předjímá v naší době svět budoucí.  

13. Krista nelze mít výhradně         
pro sebe, mohu mu náleţet jedině      
ve spojení s těmi, kdo mu patří.  

14.  Jdeme-li s Jeţíšem, jdeme 
správným směrem a ţivot se stává 
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dobrým. 

15. Eucharistie je pramenem jednoty, 
který má základ ve smíření a pokoji. 

16. V eucharistii nelze Krista a bliţní-
ho oddělovat. A tak se stáváme 
všichni jediným chlebem, jediným 
tělem.  

17. Eucharistie, která se konkrétně 
neprojevuje láskou, je sama v sobě 
neúplná.  

18. Eucharistie je našim nejkrásněj-
ším pokladem. Uvádí nás do ţivota 
věčného a obsahuje všechna tajem-
ství naší spásy.  

19. Růst v křesťanském ţivotě vyţa-
duje, abychom se ţivili Kristovým 
tělem a krví.  

20. Jak moc má dnešní lidstvo zapo-
třebí znovu objevit ve svátosti eucha-
ristie pramen, z něhoţ mu prýští na-
děje.  

21. Bůh má tvář. Bůh má jméno.       
V Kristu se Bůh stal tělem a daruje se 
nám v tajemství nejsvětější eucharis-
tie. 

22. Poslední večeře je okamţikem, 
kdy se rodí církev. V eucharistii se 
stále obnovuje Kristova oběť. 

23. Eucharistie představuje vzácné 
dědictví. A církev je s nesmírnou péčí 
ochraňuje, kdyţ ji slaví den co den   
při mši svaté, kdyţ se jí v kostelích a 
kaplích klaní, kdyţ ji nosí k nemoc-
ným a jako viatikum těm, kdo se vy-
dávají na poslední cestu.  

24. Přijímat Krista a nést jej druhým 
je opravdovou radostí křesťana.  

25. Následujme Marii a napodobujme 
tuto hluboce eucharistickou duši, a 
celý náš ţivot se stane jedním chva-
lozpěvem Magnificat.  

26. Eucharistie představuje velkou 
školu lásky.   

27. V eucharistickém tajemství se 
Kristus stále znovu daruje a právě      
v eucharistii se učíme lásce Kristově a 
tedy i lásce k církvi.  

28. Ať se pro nás eucharistie stane 
ţivotní školou, kde nás Jeţíšova oběť 
na kříţi naučí cele se odevzdat dru-
hým.  

29. Kristus v nás chce přebývat na-
vzdory naší slabosti a našemu hříchu.  

30. Pokaţdé, kdyţ se slaví mše svatá, 
pokaţdé kdyţ se Kristus svátostně    
ve své církvi zpřítomňuje, tehdy se 
uskutečňuje naše spása. 

31. Prostřednictvím všech míst, kde 
se slaví eucharistie, se vytváří síť po-
koje, která pokrývá celý svět.  

 

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 
Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 
gymnáziem v Kroměříži. 
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15. května - sv. Isidor 

Svatý měsíce 

Narodil se kolem roku 1080 (někde údaj dřívější) v Madridu ve Španělsku. Do-
stal dobré základy křesťanské výchovy ve velmi chudé rodině. 

     Nedostalo se mu sice školního vzdělání, ale obeznámení s náboţenskými 
pravdami slovem i příkladem. Byl veden k pečlivému vykonávání povinností a    
k varování se hříchů. Rodiče ho naučili milovat Boha a dávat mu první místo     
v ţivotě. Pracovat musel jiţ od dětských let. Přivydělával nájemnou prací         
na poli. Brzy osiřel a zůstával u Jana Vera, který byl majitelem větších pozemků. 
Isidorův den začínal modlitbou a byl jí protkán. Ţivotopisy o něm uvádějí, ţe 
kaţdý den chodíval na ranní mši svatou, jen se nezmiňují od kolika let. Pro jeho 
zboţnost a poctivé jednání měl v něj hospodář Vera větší důvěru neţ k ostat-
ním. To vzbudilo závist u dalších pracovníků, kteří pak na něho ţalovali, ţe ztrá-
cí čas modlením a zanedbává práci. 

     Dalo by se snad říci, ţe pro pořádek se šel hospodář přesvědčit jak velké je 
Isidorovo zanedbávání práce a i Akta Sanktorum popisují událost pomoci andě-
lů při orbě. Ano, uviděl ho před kříţem pokleknout a nořit se do modlitby, jenţe 
jak by se na něj mohl poctivý hospodář zlobit, kdyţ v zápětí uviděl u pluhu dva 
anděly mu pomáhat. 

     Postava Isidora je také spjata s příběhem o zázračném vykopání studny       
v místě u Madridu, kde byl nedostatek vody. Isidor, člověk plný lásky k lidem, ji 
tam tehdy podle příběhu kopal několik měsíců. Proto se k němu zemědělci ob-
raceli jako ke svému patronovi, hrozilo-li jim sucho. 

     Ačkoli Isidorův ţivot byl naplněn těţkou fyzickou prací, přesto si nikdy         
na svůj úděl nestěţoval. Byl chudý, ale ještě z toho mála, co měl, byl schopen 
podarovat ţebráky nebo zvířata. Bůh ho za jeho skutky odměňoval, takţe napří-
klad neubylo z pytlů s obilím nebo se z mála obilí namlelo obrovské mnoţství 
mouky. 

     Kdyţ došlo k obsazení Madridu mohamedánskými Almorávidy a docházelo  
k zajetím, mnoho lidí před nimi utíkalo a s nimi i Isidor. Nové pracovní místo 
hledal v Torrelaguně, kde se seznámil s Marií Toribie z Cabezy, do níţ se zami-
loval. Isidor přijal nové povolání a svátostí manţelství začal s Marií nový společ-
ný ţivot. Je psáno, ţe vytvořili dobré a svaté manţelství. O tom hovoří i pozdější 
skutečnost, ţe i Marie byla nakonec blahoslavená s památkou 9. 9. Byla velmi 
aktivní v prokazování dobra a ve štědrosti k chudým. Spolu měli jen jednoho 
syna, který jim však v dětském věku zemřel. 

     Také v Torrelaguně pracoval Isidor v zemědělství a i tam se opakovaly po-
mluvy spolupracovníků. Nový pán nebyl velkomyslný a příliš zboţného dělníka 
podezříval a vyţadoval od něj více jak od ostatních. Isidor s hrdinskou trpělivos-
tí nějakou dobu snášel příkoří a nespravedlivému pánu nechával i ze svého.  
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     Podle ţivotopisců Bůh nedovolil, aby tato zboţná rodina trpěla nedostatkem, 
a zázračným způsobem jim doplnil čeho potřebovali. 

     Po čase Isidor uznal za rozumné vrátit se do Madridu a tak se tam přestěho-
vali. Práci prý našel zase u jiného statkáře, který si ho od počátku váţil a důvě-
řoval mu. Ale i na novém místě se roznesly řeči, ţe Isidorova zboţnost je        
na úkor práce. Některé ţivotopisy vkládají viditelnou pomoc andělů aţ sem, 
jinde je uváděn Isidorův rozhovor s nabídnutím záruky. Řekl prý: "Je pravda, ţe 
chodím před prací denně na mši svatou, ale tím nezanedbávám práci, v níţ 
jsem poctivý. Nebude-li úroda na těchto polích tak hojná, jako na polích souse-
dů, nahradím všechnu škodu." A v době ţní se pak ukázalo, ţe úroda na jím  
obdělávaných polích byla větší neţ na jiných. 

      Připomíná se také jeho ohled k potřebám zvířat a zimní péče o ptactvo. 
Pamatoval prý na Přísloví 12,10: "Spravedlivý cítí i se svým dobytkem". 

     V kanonizační bule se o Isidorovi uvádí, ţe byl "milosrdný, pokorný, dobrý, 
skromný, trpělivý a především vynikal láskou, která je poutem veškeré dokona-
losti." Dále je uvedeno, ţe "pracovitost a pokoru nepovažoval za nic ponižující-
ho, povolání vykonával poctivě, ale nezanedbával při něm nikdy modlitby, úko-
ny zbožnosti ani díla milosrdenství. Nikdy se neodebral na pole bez předchozí 
účasti na mši svaté a bez vroucí modlitby k Bohu a k Panně Marii. I kdyby byl 
sebevíce unaven neporušil předepsaný půst. Bohu patřilo jeho tělo plnící Boží 
příkazy, znavené prací s častým umrtvováním, a duch byl pozvednutý stále       
k Bohu... Pro chudé nelitoval ničeho. Odpouštěl nepravosti těm, kteří mu sebrali 
i věci nutné k životu. Měl v úctě manželskou čistotu. Zachovával ji neporuše-
nou. Také jiné ctnosti praktikoval v takovém stupni, že byl příkladem pro bližní, 
kteří viděli jeho dobré skutky a chválili Boha za jeho dobrotu." Jinými slovy, celý 
ţivot ţil k Boţí cti a Boţí chválou. 

     Isidor byl původně pohřben na hřbitově sv. Ondřeje v Madridu, kde jej Bůh 
oslavil divy. Po čtyřiceti letech byl jeho hrob otevřen a jeho tělo i oděv byly zcela 
zachovalé. Ve slavnostním průvodu pak byly jeho ostatky přeneseny do chrámu 
sv. Ondřeje. 

     Kdyţ král Filip III. při cestě z Lisabonu těţce onemocněl, takţe lékaři se 
vzdali naděje na uzdravení, byly k němu přeneseny Isidorovy ostatky, načeţ se 
mu náhle vrátilo zdraví. Na jeho ţádost papeţ Pavel V. 4. 6. 1619 blahořečením 
schválil Isidorovu úctu a v roce 1622 byla Řehořem XV. připravena kanonizace. 
Ke svatořečení Isidora prý došlo, ale na kanonizační bule chyběl podpis. Novou 
bulu podepsal Benedikt III. 9. 6. 1724. 

 

 

                                                                   převzato z internetových zdrojů 
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Jubilejní rok Fatimy 

Podmínky k získání plnomocných odpustků 

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, z roz-
hodnutí papeže Františka, jsou věřící obdarováni plnomocnými odpustky         
v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017. 

 

Plnomocné odpustky jubilea se udělují: 

     a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé         
z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry 
(Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou; 

     b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je 
slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhod-
ném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017), 
a kdo se s úctou zúčastní oslavy nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se 
„Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou; 

     c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiného vážného 
důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným před-
sevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smí-
ření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) a před soškou Panny 
Marie Fatimské ve výročních dnech zjevení (13. den v měsíci od května        
do října 2017) se duchovně spojí s oslavami jubilea, přičemž s důvěrou ode-
vzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého života skrze Pannu Marii Mi-
losrdnému Bohu. 

     K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé 
pokání, splnili obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba      
na úmysl Svatého otce. 

                                                                        Podle World Apostolate of Fatima 
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Modlitby matek 

Blahopřání 

                      

Ať Bůh žehná a zahrnuje svou láskou všechny, 

 kdo  v měsíci  květnu 

  slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za květnové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 21.5.2017  v 8.00 hod.                                                         

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

Letos v květnu tomu bude 11 let, kdy jsme se začaly modlit za svoje děti a 

vnoučata. Modlíme se na faře u sošky Panny Marie k Pánu Ježíši. Je nám 

dobře ve spojení s naší nebeskou matkou a Pánem Ježíšem. S důvěrou 

chválíme Boha za to, že nás vede i v těch nejmenších drobnostech života. 

Bůh o nás pečuje a dbá, abychom se nebály nepřátel a nelpěly příliš       

na svých přátelích.  

     Modlíme se k Panně Marii, aby nenechala do našeho srdce pronik-

nout svět. Panna Maria miluje všechny svoje děti a učí nás prokazovat 

lásku všem lidem. Nepotřebujeme se mnoho modlit. Potřebujeme jen 

věřit a milovat. Panna Maria je ta, která nahradila Evin pád. 

     Být ženou znamená, že dokáže vidět srdcem. Mateřství je pravé povo-

lání ženy. Bůh ustanovil ženu k mateřství a rození dětí - k manželství.   

Na den, kdy žena rodí dítě, nikdy nezapomene. Na výchovu dítěte potře-

buje matka Boží pomoc, pozvat k tomu Ježíše. Potom partnera, aby jí 

pomohl tíhu mateřství nést.                                                                                                                                 

                                                                                              Dana Lukasová 



 

 

Strana 7 

POKOJ VÁM! 

Co čeká naše farnosti v měsíci květnu 

3.5.2017 v 9.00 hod.       
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

3.5.2017 v 17.30 hod.    
(středa) DPS Medlov Mše svatá  

3.5.,10.5.,17.5.,24.5.,31.5.2017   
ve 14.00 hod. (středa) Uničov Příprava dětí k 1. svatému přijímání  

4.5.,11.5.,18.5. a 25.5.2017             
ve 13.00 hod.  (čtvrtek) Medlov Příprava dětí k 1. svatému přijímání  

5.5.2017 v 8.00 hod.        
(pátek) Medlov Mše svatá a poté návštěva nemocných  

6.5.2017 v 15.30 hod.                 
(sobota) Uničov        Mariánská poboţnost 

6.5.2017 v 17.00 hod.   
(sobota) Uničov Mše svatá a poboţnost ke cti sv. Jana 

Sarkandra 

7.5.2017 v 8.00 hod.      
(neděle) Uničov Sbírka při mši svaté je určena na křesťan-

ská média 

7.5.2017 v 9.30 hod.     
(neděle) Medlov Sbírka při mši svaté je určena na křesťan-

ská média 

7.5.2017 v 11.00 hod.    
(neděle) Dětřichov Mše svatá ke cti sv. Floriána, sbírka při 

mši svaté je určena na křesťanská média 

7.5.2017 v 18.00 hod.    
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písně-

mi 

11.5.2017 v 9.00 hod.    
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II 

12.5.2017                        
(pátek) 

Újezd              
u Uničova 

Děkanátní setkání dětí navštěvujících 
náboţenství - odjezd autobusu v 8.10 
hod. od Albertu v Uničově 

14.5.2017 v 8.00 hod.      
(neděle) Střelice 

Mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého - 
slouţí P. František Eliáš, zábřeţský dě-
kan 

15.5.2017                     
(pondělí) Uničov 

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

18.5.2017 ve 14.00 hod.    
(čtvrtek) 

DPS            
Dolní Sukolom Mše svatá 

19.5.2017 v 16.30 hod.     
(pátek) Uničov  Misijní klubko a schólička 

19.5.2017 v 18.45 hod.       
(pátek) Uničov Společenství ţáků 2. stupně 

21.5.2017 v 8.00 hod.         
(neděle) Uničov 

Mše svatá za všechny oslavence v měsíci 
květnu a mše svatá pro rodiny s dětmi, 
sbírka při mši svaté je určena na opravu 
obvodové zídky fary 
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21.5.2017 v 9.30 hod.               
(neděle) Medlov 

Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, sbírka 
při mši svaté je určena na opravu věţe koste-
la 

21.5.2017 v 11.00 hod.               
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 

farnosti  

24.5.2017 v 17.30 hod.    
(středa) Medlov Mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení 

Páně   

25.5.2017 v 17.00 hod.   
(čtvrtek) Uničov Slavnost Nanebevstoupení Páně 

25.5.2017 v 18.00 hod.   
(čtvrtek) Renoty Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Změna programu vyhrazena !!! 

 Uničov - během týdne - přede mší svatou 
                         v sobotu a v neděli - po mši svaté 
 Renoty - v 18.00 hod. 
 Medlov - pondělí - sobota - v 17.00 hod.          
                          v neděli - v 9.00 hod.  

Májové pobožnosti 
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V Uničově 

5.5.2017
(pátek) 

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

9.5.2017 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

10.5.2017  
(středa) 

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

12.5.2017  
(pátek) 

 Děkanátní setkání dětí  v  Újezdě u Uničova 

16.5.2017 
(úterý) 

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

23.5.2017  
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

25.5.2017 
(čtvrtek) 

 Modlitby matek na faře v Uničově od 16.00 hod. 

V Medlově 

3.5.2017
(středa)  

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

9.5.2017
(úterý)   

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

10.5.2017  
(středa) 

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

17.5.2017 
(středa) 

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

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 
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Charita Šternberk, středisko Uničov 

Farnost  Částka  Počet kasiček 

Medlov 2.565,- Kč  12 

Renoty 2.722,- Kč 6 

Uničov 5.497,- Kč 27 

Želechovice 1.529,- Kč 5 

Celkem 12.313,- Kč 50 

Výsledky Postní almužny 2017  

Všem dárcům patří velký dík za štědrost pro potřebné. 



 

 

Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni uţ jsou 
pryč, jenom farář stojí na věţi kostela a modlí se. Přijede k němu člun poţární-
ků: „Pojďte otče, odvezeme vás.“ „Ne, já tady zůstanu, Jeţíš mě zachrání.“ 
Člun tedy odjede. Voda uţ dosahuje aţ nahoru na věţ, tam stojí farář, drţí se 
kříţe a modlí se. Přijede k němu loď domobrany: „Pojďte otče, odvezeme vás.“ 
„Ne, já tady zůstanu, Jeţíš mě zachrání.“ Loď odjede. Vesnice je uţ skoro celá 
zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí helikoptéra: „Pojďte otče, 
hodíme vám lano.“  „Ne, já tady zůstanu, Jeţíš mě zachrání.“ Helikoptéra od-
letí a farář se utopí. Potom v nebi potká Jeţíše a ptá se ho: „Proč jsi mě neza-
chránil??“ „Co bys ještě chtěl, vţdyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru.“ 
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Vtipy 

Vítek je ztracen v lese, uţ se setmělo a on stále nemůţe najít cestu z lesa 
ven. Najednou šlápne do prázdna a uţ letí dolů ze srázu. Podaří se mu však 
zachytit se za strom. Dole, asi 30 metrů pod sebou vidí vodní hladinu,        
ze které ční ostré kameny. Vítek se podívá nahoru a zakřičí: "Je tam nahoře 
někdo, kdo by mi mohl pomoci?" Z nebes se ozve boţský hlas: "Vítku, vě-
říš?" Vítek odpoví: "Věřím, věřím!" A hlas shůry praví: "Dobře, tvá víra tě 
ochrání. Skoč!" Vítek se podívá dolů, vidí vodní hladinu ze které ční kame-
ny. Pak se zase podívá nahoru a zavolá: "Není tam nahoře ještě někdo?" 

Kněz při svatebním proslovu napomíná snoubence: 
„A myslete na to, co stojí v Bibli: ‚Kam půjdeš ty, tam 
půjdu já.‘ „ V tu chvíli se nevěsta začne smát: „Můj 
snoubenec je listonoš.“ 
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