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lítost toho, ţe jsme zhřešili, nemůţe
existovat bez snahy se napravit.
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Myšlenky na měsíc březen

Cesta 2015

z Boţí cesty, nejde to udělat v rychlosti. Je potřebné se zastavit.
10. Zpytování svědomí, tedy hledání
odpovědi na to, co je a co není hřích,
musí proběhnout v mém ztišeném
nitru. A poctivě.

2. Věřící člověk se nemůţe spokojit
s tím, co se o Bohu dozvěděl jako
dítě od babičky či na náboţenství
při přípravě k prvnímu svatému přijímání.

11. Bůh je mocný a jeho přítomnost
v nás po zpovědi je proto patrná.
Nám a skrze nás by měla být patrná i
našemu okolí.

3. Šance na změnu přichází, kdyţ
do ţivota člověka vstoupí láska.

12. I kdyţ se kaţdý z nás rodí
na svět jako svobodná bytost, která
se pro Boha bude rozhodovat sama
a dobrovolně, dostává od něj darem
pokyny a návod, jak cesta k ráji vypadá.

4. Bůh, jenţ všechno stvořil, se
neštítil stvořit mě, já bych se tedy
neměl štítit tvořit svět krásnější tím,
ţe v případě potřeby budu třeba uklízet.
5. Láska se nesmí jenom přijímat.
Na lásku se má odpovědět. Důvěřuji
ti, ať je to tak, jak chceš ty, Boţe.

13. Boţí láska se zhmotnila. V Jeţíši
se připoutala k lidskému tělu a skrze
sedm různých svátostí dává člověku
v různých situacích moţnost přibalit
si na ţivotní cestu i nadpřirozenou
výbavu.

6. Dokáţe-li úchvatné účinky vyvolat
energie vyrobená člověkem, oč větší
a dokonalejší efekt musí mít energie
Boţí.

14. Pokud hřích způsobil, ţe jsme se
odvrátili od cesty, kterou nám Bůh
osobně ukázal a vyznačil, měli bychom se k němu v rámci prosby
o prominutí obrátit zpět. Znamená to
však ukázat záda dosavadnímu směru.

7. Kaţdému, komu záleţí na Bohu,
musí záleţet i na poznání Jeho vůle.
8. Nikde jinde není Boţí cesta člověku vykolíkovaná tak jasně a přesně,
jako v Boţím Slově.
9. Chci-li poznat, ţe jsem zbloudil

15.
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Milujeme-li

16. Pokud necítím skutečnou duševní
bolest, ţe ţiji v hříchu, nebo alespoň
bolest z toho, ţe jde o hřích, jehoţ
nejsem schopen zanechat, nemůţe
dojít k odpuštění.

25. Má smysl zpovídat se ze stále
stejných hříchů? Má smysl vytrhávat
plevel ze zahrady, kdyţ víte, ţe uţ
za pár týdnů stejný vyroste znovu?
Pokud chceme na zahradě něco sklízet, odpovíme jednoznačně ano, smysl to má.

17. Po vyznání hříchů a lítosti Bůh
z lidské duše smaţe všechno to, co
mu k smazání při vyznání nabídneme. Co zamlčíme, to si ponecháme a
neseme ţivotem dál.

MILOŠ SZABO
ZPOVĚĎ? NE!

1. Vydat se na cestu k Tomu, jenţ
nás přesahuje, znamená zároveň
přijmout fakt, ţe často nebudeme
rozumět ani Jemu, ani Jeho cestám.

se měl stát i „úklid v duši“, a to i tehdy,
kdyţ máme do duše vepsané „jen“
hříchy lehké.

Boha,

26. V celém Desateru nejde pouze
o jednotlivý zákaz či příkaz, ale o regulaci určité oblasti našeho ţivota.
Proto lze kaţdou událost v kterékoliv
době přiřadit k některému z těchto
Boţích nařízení a zkoumat ji v jejich
světle.

18. Bůh po odpuštění našich hříchů
neodchází. Zůstává. Proto po dobře
vykonané zpovědi často cítíme nejen
úlevu, ale i vnitřní radost.
19. Milovat tak, jak to poţaduje Jeţíš,
znamená dávat se druhému bez ohledu na své vlastní naplnění, odevzdat se mu pro něho samotného,
pro jeho dobro a štěstí.

27. Nezanedbejme své zpytování
svědomí. Chceme přece jít k Bohu
bezpečně a s jistotou, ţe jdeme dobrým směrem, nebo ne?

20. Lásku k Bohu a lásku k člověku
nelze oddělit. Láska je jenom jedna.
Útěk od bliţních někam do poustevny, to není láska k Bohu, ale sobecké
přivlastňování něčeho, co je určeno
všem.

28. Nelze tvrdit, ţe v Boha věřím,
kdyţ mu nevěřím, ţe ho mám milovat,
a to nade všechno. Kdyţ milovat, tak
také chtít ho poznat. Kdyţ milovat, tak
si také na něj umět udělat čas. Nejen
tehdy, kdyţ se chce mně.

21. I já produkuji nebezpečný odpad kdyţ místo pravdy dám přednost lţi,
kdyţ místo naděje směrem ven vyzařuji zoufalství, kdyţ místo pokoje a
usmíření šířím hněv, místo lásky vulgaritu.

29. Kaţdým dnem jsme svědky neuvěřitelných zázraků, které se před
naším zrakem znovu a znovu pravidelně opakují.
30. Prací mohu slouţit jiným, nejen si
vydělávat peníze na vlastní blahobyt. I
proto by ţádná práce neměla být
pro nás méně důstojná a neměli bychom se jí štítit.

22. Konkrétním hříchem ubliţujeme
také konkrétnímu člověku. Proto má
být součástí smíření téţ snaha o konkrétní nápravu.
23. Rozhodnu-li se nevěřit, nebude
mě Bůh přesvědčovat. Rozhodnu-li
se uvěřit, bere mě do náruče, abych
se v ní mohl stulit a uklidnit.

31. Je-li Bůh pravdou, jeho učedníky
můţeme být pouze tehdy, kdyţ budeme ţít v pravdě.

24. Stejně jako se udrţuje v provozním pořádku bydlení, pravidelností by

opravdová
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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 2018

18. března - sv. Cyril Jeruzalémský

Drazí bratři a sestry,
z evangelia jsme slyšeli, ţe Duch vedl Jeţíše na poušť. Vede Duch
Svatý i nás? Kam nás chce Duch vést v postní době? Umíme ho slyšet?
Jak je to s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i
kdyţ jsou křesťany. Moţná se snaţí být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se svým ţivotem sami. To je škoda. Jestli si nás Bůh tak zamiloval, ţe
se kvůli nám stal člověkem a za nás umřel, abychom my mohli věčně ţít,
bylo by dobře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho přítomnost, být
pozorný k jeho vedení, proţívat radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodruţství společné cesty.
V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, snaţíme
se o kající a dobré skutky, odnaučujeme se zlozvykům či procvičujeme
ctnosti. Našim cílem však není dokonalost podle nějakého daného vzoru,
nýbrţ splnění toho, co od nás Bůh očekává. Kaţdý jsme jiný a Bůh to ví. On
jediný zná naši osobní cestu. Základní rysy toho, co od nás Bůh čeká, jsou
pro všechny stejné. Všem dal pravidla svých přikázání, od všech čeká, ţe
budou plnit své povinnosti jako členové rodiny či církve, povinnosti pracovní
nebo občanské. Kaţdému dal svědomí, abychom je poslouchali. Svědomí
je přece Boţí hlas v srdci člověka. Také andělu stráţnému říkáme v modlitbě: na tvá vnuknutí pozor dávám. Ano, andělé jsou Boţími posly, kteří připravují cestu pro Ducha Svatého, který pak působí v duši, kdyţ ona říká
andělovu poselství jako Maria své ano. Jeho působením se i v nás stává
Bůh novým způsobem přítomný, kdyţ ţijeme Boţí slovo. I světci nás učí, ţe
přijímat a uskutečňovat podněty Ducha Svatého je nejlepší cestou k našemu posvěcení.
Čím začít? Uvěřit, ţe mě Bůh miluje a rozhodnout se nikdy mu neříkat
NE. O některých věcech víme docela jasně, ţe je Bůh chce, či nechce. Odmítnout hřích a plnit povinnosti. Kdyţ poslechneme v jasných věcech, můţeme počítat s tím, ţe nám Bůh ukáţe další cestu.
Ne kaţdý nápad je od Boha. Proto je třeba rozlišovat. K tomu pouţijeme jednoduchá pravidla: Protoţe Bůh si nikdy neprotiřečí, Duch Svatý
od nás nemůţe svým vnuknutím ţádat něco, co by bylo proti Boţímu slovu,
učení církve či povinnostem našeho povolání. Boţí vnuknutí můţe zpočátku
probouzet strach, ale kdyţ ho přijmeme, naplní nás pokojem a pocitem pokory. Některá vnuknutí nevyţadují ţádné rozvaţování, kdyţ vedou například k tomu, abychom věc, která je naší povinností, dělali pečlivě, s dobrým
úmyslem, z lásky. Pokud nás vnuknutí vede k něčemu nezvyklému, je třeba
zváţit, jest-li je to rozumné, jestli to neodporuje našim povinnostem, jestli se
nám opravdu zdá, ţe jde o Jeţíšův hlas, jestli v sobě cítíme pokoj, kdyţ
s ním souhlasíme. Pokud jde o věci závaţné, pak je třeba to vidět a váţit
s někým jiným, například se zpovědníkem. Taková porada můţe nejen
chránit před chybou, ale také vést k pokoře a pokoji duše.
Díky poslušnosti Bohu i v maličkých věcech můţeme na duchovní cestě

KATECHEZE KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

Narodil se kolem roku 314. V mládí se v něm probudil zájem o mnišský
ţivot, studium Bible a starokřesťanských spisovatelů. Asi ve 20 letech
se stal jáhnem a o 10 let později, v roce 344 knězem. V té době Ariovo
učení, popírající Boţství Kristovo, bylo jiţ odsouzené (na sněmu r. 325),
ale na Blízkém východě se ještě vedly teologické boje. Některé teologické výrazy nebyly zcela jasné, někde se usilovalo o kompromisní formulaci, aby se zmenšilo napětí. Také Cyril Jeruzalémský měl zájem o sníţení napětí a snad se podílel na snaze o smířlivý postoj, ale co se věrouky týče vţdy pevně vyznával Kristovo Boţství.
Asi v roce 348 nebo v roce následujícím, po smrti jeruzalémského
biskupa Maxima, nastoupil na jeho místo. Na biskupském stolci
v Jeruzalémě byl velmi horlivým duchovním pastýřem. To se nelíbilo
césarejskému metropolitovi Akáciovi, který ho neopodstatněně obviňoval z věroučných odchylek a pak z prodeje církevního majetku. Cyril
Jeruzalémský v době velké nouze prodal drahé chrámové nádobí, aby
zmírnil bídu chudého lidu. Akácios dosáhl toho, ţe byl Cyril dvakrát
z Jeruzaléma vypovězen, a to v letech 357 a 360. Většinu vyhnanství
proţil v maloasijské Tarze, kde úspěšně působil.
V roce 361 se z vyhnanství vrátil, šest let působil v Jeruzalémě a pak
musel do vyhnanství po třetí. Zůstat tam musel do smrti ariánského císaře Valense v r. 378. Vyhnanství jeho lásku, kterou vyzařoval, neoslabilo. Ţehnal, učil, pomáhal chudým, nemocným, opuštěným. Posledních
8 let svého ţivota jiţ spravoval své biskupství nerušeně. V roce 381 se
však účastnil cařihradského církevního sněmu. Na sněmu byly mimo
jiné přešetřeny a prohlášeny za neodůvodněné některé pomluvy proti
Cyrilovi. Byl například obviňován z obojakosti, ţe se vyhýbal výrazům,
které byly předmětem teologických hádek a příčinou nejasností ve víře.
Nakonec se ukázalo, ţe byl důsledným zastáncem pravé nauky.
Cyrilův význam je v katechetickém zpracování křesťanského učení.
Dochovalo se 24 jeho psaných katechezí, z nichţ 19 bylo pro katechumeny. Zejména v nich vysvětloval svátosti pokání a křtu, dále rozebíral
vyznání víry a posledních pět katechezí k nově pokřtěným obsahovalo
téma biřmování a eucharistie. Při psaní vycházel z Písma svatého a
z apoštolské tradice. Jeho zpracování bylo zaměřené na kaţdodenní
ţivot. A co učil, tím ţil.
Za církevního učitele jej snad právě proto vyhlásil roku 1883 papeţ Lev
XIII.
převzato z internetových zdrojů
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udělat větší pokrok, neţ za léta úsilí, které jsme si stanovili sami. Věrnost
malým věcem přitahuje velké. Kdyţ si však uvědomíme, ţe jsme nějaké
vnuknutí Ducha zanedbali, není třeba klesat na mysli, ale pokorně odprosit
Pána a prosit o víc věrnosti. Kdyţ se zdá, ţe jsou před námi těţké věci,
na které nemáme dost sil, řekněme mu s jednoduchostí a důvěrou: Pane, já
na to nemám, ale kdyţ to opravdu chceš, dej mi k tomu sílu a já jdu do toho. Kdyţ máme mluvit, poprosme kratince: Dej mi, Pane, svého Ducha.
Mluv skrze mne ty, ať se ukáţe tvá moudrost. Kdyţ nedokáţeme někoho
milovat: V této situaci, Pane, neumím milovat, ale ty to dokáţeš. Já ti dám
k dispozici své srdce a ty v něm miluj. Kdyţ přijde nějaký kříţ: Pane, nikdo
není větším odborníkem na nesení kříţe, neţ ty. Nes ho se mnou.
Abychom lépe vnímali Boţí blízkost během dne, je třeba si udělat kaţdý
den chvilku na důvěrné setkání s ním v modlitbě. Vejít do hlubiny svého
srdce a tam se s ním setkat. Tak se ztišit a zmlknout, abychom mohli slyšet
jeho hlas. Vychutnat jeho blízkost a přátelství. Najít odvahu lišit se od světa
a být v postoji lásky. Kdyţ se někdy zdá, ţe je Bůh daleko, ţe ho neslyšíme,
ba ani on nás neslyší, udělejme nezištný dobrý skutek. Protoţe on je Láska,
není moţné, aby nebyl v nás, kdyţ milujeme.
Drazí přátelé,
vstupme do postní doby jako do školy. Udělejme si tentokrát kurz přátelství s Bohem a nechejme se vést Boţím Duchem. Buďme si navzájem
dobrými spoluţáky a povzbuzujme se, pomáhejme si, sdělujme si své zkušenosti. Ručím Vám, ţe pro všechny, kteří to vezmou váţně, bude tato
postní doba boţským dobrodruţstvím a skvělou přípravou na Velikonoce,
na nový objev Zmrtvýchvstalého.
K tomu všem ze srdce ţehná

Pro postní dobu nabízí papež František možnost,
jak konkrétně projevit lásku!

arcibiskup Jan

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš)
3) Řekni druhému, že ho máš rád
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje
7) Povzbuď někoho
8) Uznej úspěchy a kvality druhého
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého)
Další způsob postu:
1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým

… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem…
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Co čeká naše farnosti v březnu

Bohoslužby o Velikonocích 2018

1.3.2018 v 9:00 hod.
(čtvrtek)
1.3.,8.3.,15.3. a 22.3.2018
v 18:00 hod. (čtvrtek)
2.3.2018 v 8:00 hod.
(pátek)
4.3.,11.3.,18.3. a 25.3.2018
(neděle)

Uničov

Návštěva nemocných - skupina II.

Renoty

Poboţnost kříţové cesty

Medlov

Mše svatá a návštěva nemocných
Poboţnost kříţové cesty

16.30 hod.

Medlov

Mše svatá na památku Poslední večeře

Uničov
v 14:00 hod.

Poboţnost kříţové cesty
Postní promluva - 4.3.,11.3. a 18.3.2018

18.00 hod.

Uničov

Mše svatá na památku Poslední večeře

19.30 hod.

Renoty

Mše svatá na památku Poslední večeře

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

7.3.,14.3. a 21.3.2018
ve 14:00 hod. (středa)

Uničov

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

Uničov

„Katechismus pro dospělé aneb vzděláváme se ve víře“ na téma „Svátost biřmování“ - po mši svaté

15.3.2018 ve 14:00 hod.
(čtvrtek)

Při mši svaté se podává Eucharistie podobojí - Tělo a Krev Páně. Věřící přijímají pouze do úst. Po skončení mše svaté bude v Uničově příležitost k modlitbě v Getsemanské zahradě do 21.00 hod.

Medlov
v 9:00 hod.

4.3.2018 v 18:00 hod.
(neděle)

12.3.2018
(pondělí)

Zelený čtvrtek - 29.3.2018

DPS
Dolní Sukolom Mše svatá

16.3.2018 v 16:00 hod.
(pátek)

Uničov

Misijní klubko

16.3.2018 v 18:00 hod.
(pátek)

Uničov

Společenství pro ţáky 2. stupně

Velký pátek - 30.3.2018
Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí
Ježíše Krista na kříži. Vrcholem Velkopátečních obřadů je uctívání kříže.
15.00 hod.

Uničov

Křížová cesta

16.30 hod.

Medlov

Velkopáteční obřady

18.00 hod.

Uničov

Velkopáteční obřady

20.00 hod.

Ruda

Pobožnost křížové cesty

Renoty

Mše svatá určená zvláště pro rodiny
s dětmi a za oslavence v měsíci březnu,
po mši svaté Misijní velikonoční jarmark,
sbírka při mši svaté je určena na opravu
obvodové stěny fary
Mše sv. pro rodiny s dětmi, sbírka při mši
sv. je určena na opravu fasády kostela
Sbírka při mši svaté je určena na nátěr
střechy kostela

Medlov

Slavnost sv. Josefa

18.00 hod.

Medlov

Mše svatá z velikonoční vigilie

Uničov

Slavnost sv. Josefa

21.00 hod.

Uničov

Mše svatá z velikonoční vigilie

25.3.2018

Uničov
Medlov
Renoty

Květná neděle - ţehnání jívových ratolestí

30.3.2018 v 8:00 hod.
(Velký pátek)

Uničov

Nácvik ministrantů na Velkopáteční
obřady

30.3.2018 v 15:45 hod.
(Velký pátek)

Medlov

Nácvik ministrantů na Velkopáteční
obřady

31.3:2018 v 8:00 hod.
(Bílá sobota)

Uničov

Nácvik ministrantů na Velikonoční vigílii

31.3:2018 v 16:45 hod.
(Bílá sobota)

Medlov

Nácvik ministrantů na Velikonoční vigílii

18.3.2018 v 8:00 hod.
(neděle)

Uničov

18.3.2018 v 9:30 hod.
(neděle)
18.3.2018 v 11:00 hod.
(neděle)
19.3.2018 v 15:30 hod.
(pondělí)
19.3.2018 v 17:00 hod.
(pondělí)

Medlov

Bílá sobota - 31.3.2018
Adorace věřících u Božího hrobu v kapli sv. Josefa v Uničově od 8 do 18 hod.

Slavnost Vzkříšení začíná velikonoční vigilií nebo v noci na Bílou sobotu.
Po západu slunce se věřící shromáždí na farní zahradě, kde je připravena
hranice pro zapálení a posvěcení ohně. Při velikonoční vigilii se světí křestní
voda a věřící obnovují křestní slib.

Změna programu vyhrazena !!!
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Zpovídání před Velikonocemi

Neděle Zmrtvýchvstání – 1.4.2018
8.00 hod.

Uničov

Slavnostní mše svatá

9.30 hod.

Medlov

Slavnostní mše svatá

11.00 hod.

Renoty

Slavnostní mše svatá

Ve všech farnostech budou při mši svaté žehnány pokrmy



Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi
bude v Uničově v pondělí 26.3.2018
v době od 15.00 do 17.00 hod.



V Medlově se bude zpovídat ve středu 21.3.2018
od 16.00 do 16.30 hod. a po mši svaté.



V Renotech to bude ve čtvrtek 22.3.2018
od 17.00 do 18.00 hod.

Velikonoční pondělí - 2.4.2018
8.00 hod.

Uničov

Mše svatá

9.30 hod.

Medlov

Mše svatá

11.00 hod.

Renoty

Mše svatá

Obnova kněžských slibů v Olomouci
Na Zelený čtvrtek 29.3.2018 v 9.30 hod. bude v olomoucké katedrále koncelebrovaná mše svatá, při níž budou posvěceny oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Tento den je společenství
kněží se svým biskupem, před nímž kněží obnovují své kněžské závazky.

Blahopřání

Boží požehnání a ochranu Panny Marie
přejeme všem, kdo v měsíci březnu
slaví své narozeniny nebo jmeniny.
Mše svatá za březnové oslavence bude sloužena
v neděli 18.3.2018 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
… U mne nebudeš zapomenut… Iz 44, 21
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá

Pro děti

V Uničově

PROČ SE MÁME POSTIT?

2.3.2018
(pátek)



Společné setkání snoubenců a lektorů od 18.00 hod.
na faře v Uničově

5.3.-9.3.2018
(po-pá)
5.3.2018
(pondělí)
12.3.2018
(pondělí)
20.3.2018
(úterý)
26.3.2018
(pondělí)



Příměstský tábor na faře v Uničově
- Pat a Mat se chystají na Velikonoce
Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Příklady táhnou
- i manţelské“ - po večerní mši svaté




Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



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



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

Pán Jeţíš odešel na poušť a čtyřicet dnů se tam postil a modlil. Jak máme následovat jeho příklad? Kaţdý přece musíme plnit své povinnosti a
nemůţeme nikam odcházet! Čtyřicet dnů postu nám však dává příleţitost, abychom se osvobodili od toho, na čem jsme někdy příliš závislí:
televize, hry, počítač, sladkosti… Pak budeme otevřenější pro Boha a
pro druhé lidi.
K čemu je tedy dobrý půst? Odpověď zjistíš, kdyţ začneš u šipky a
zapíšeš kaţdé třetí písmeno. Kameny „obejdi“ třikrát dokola.

V Medlově
7.3.2018
(středa)



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

21.3.2018
(středa)



Setkání seniorů na téma „Příklady táhnou - i manţelské“ 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.

21.3.2018
(středa)

Vtipy


David se neustále modlí k Bohu: "Panebože, dej abych vyhrál v loterii." Takto to dodržuje každý den více než dvacet let. Až po dvaceti
pěti letech, když znovu kleká na kolena, aby přednesl svoji modlitbu, shora zasvítí světlo a ozve se hlas: "Davide, dej mi šanci, kup si
konečně los!"



Žena budí svého manžela: "Někdo se vloupal
do baráku." - "A co mám dělat?" - "Jdi a vzbuď
psa!"
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. Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 153, 783 91 Uničov,
tel.: 737213468. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz, fb: Farnost Uničov, Renoty a Medlov
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