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MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI
Květen 2018

Ročník 14 Číslo 5

frustrující a vyprahlá.
15. Nenechte se rozrušit svými nedokonalostmi, vţdy statečně povstávejte z pádů.
16. Kristův kříţ je největším příkladem a inspirací trpělivosti.

Myšlenky na měsíc květen

17. Nemějte starost o to, co máte,
ale o to, kým jste.

TIMOTHY DOLAN
KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

18. Uvědom si, kolik ti Bůh dal, vezmi
si z toho, co potřebuješ; to, co zbude, potřebují druzí.

Kartuziánské nakladatelství 2016

1. Základem svatosti je hluboký,
osobní, důvěrný vztah s Jeţíšem
Kristem.

8. Odpírání si dovolených příjemností náš učí odepřít si i ty nedovolené.
Umím-li například zkrotit svou chuť
na zmrzlinu, pak moţná dokáţu
zkrotit i jazyk, aţ budu chtít říct něco
nemilého.

2. Dokonalý je ten, kdo dokonale
dělá kaţdodenní práci.
3. Člověk je stvořen, aby chválil Boha, vzdával mu úctu a slouţil mu, a
takto spasil svou duši. Ostatní věci
na světě jsou stvořeny pro člověka,
aby mu pomáhaly k dosaţení cíle,
pro který je stvořen.

9. Nemůţeme polevit v bdělosti a
sebekázni. Kdyţ si pomyslíme, ţe
jsme silní a máme svou hříšnou přirozenost pod kontrolou, v ten okamţik si koledujeme o pád.
10. Čím více toho máme, čím lépe je
náš ţivot zajištěný, uvelebený v pohodlí a příjemnostech, tím méně
spoléháme na Boha, ţe nám dá to,
co skutečně potřebujeme.

4. Nikdy nám nesmí scházet ani
moudrost, ani láska. Moudrost má
oči, láska má nohy.
5. Jeţíš má nyní mnoho milovníků
svého nebeského království, ale málo těch, kdo nesou jeho kříţ. Mnozí
jej následují aţ po lámání chleba, ale
málokteří jdou s ním kříţovou cestu.

11. Křesťanství člověku ze ţivota
těţkosti neodstraní, ale prostě dá
člověku důvod k tomu, aby je snášel.
12. Protoţe milost zdokonaluje naši
přirozenost, Hospodin můţe pracovat jenom s tím, co mu předloţíme.

6. Kdyţ zapomeneme, ţe potřebujeme pokání, sebezapření a oběť, zapomeneme na skutečnost vlastní
hříšnosti. Kdyţ zapomeneme, ţe
jsme hříšníci, zapomeneme, ţe potřebujeme Krista. A kdyţ zapomeneme, ţe potřebujeme Krista, ztratili
jsme všechno.

13. Svatost stojí na kaţdodenní modlitbě. Ţivit ji a rozvíjet ji je náš celoţivotní úkol.
14. Tři zásady pro účinnou modlitbu
jsou trpělivost, neodbytnost a vytrvalost. Dávejme si proto pozor na pokušení být netrpěliví a nechat se
odradit, kdyţ je naše modlitba

7. Chudoba člověka se posuzuje
podle dispozice srdce, ne podle počtu truhlic.
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19. Duše bez pravidelné modlitby je
duše bez domova.
20. Radost je nejspolehlivějším znamením Boţí přítomnosti.
21. Nadpřirozený ţivot darovaný
ve křtu je nutno rozvíjet, je třeba
o něj pečovat. K tomu slouţí modlitba, úsilí o ctnostný ţivot a svátosti.

Nemocný člověk můţe být vyléčen
pouze tehdy, kdyţ ukáţe své rány.
28. Modlitba musí být věčná, ustavičná. Stejně jako nemůţete své tělo
zásobit jídlem, třeba v pondělí se hodně najíst, abyste po zbytek týden jíst
nemuseli, tak je to s modlitbou.
29. Naším cílem je Kristus Jeţíš a
jeho Církev - všechno ostatní je druhořadé.
30. Není lepšího způsobu, jak získat
milosti od Boha, neţ kdyţ si je ţádáme skrze Marii, protoţe jí její boţský
Syn nedokáţe nic odmítnout.
31. Maria nás učí, ţe není tak důleţité, co se nám stane, ale v čí blízkosti
se nám to stane. Podstatné je, ţe
u jeslí i u kříţe směla být v blízkosti
Jeţíšovi. To je věrnost.

22. Poznávací znamení katolíka je
jeho ochota hledat boţství v nemluvněti v jeslích a vidět Krista v podobě
chleba a vína na oltáři.

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

23. Náš Pán nepřichází z nebe kaţdý den jen proto, aby zůstal ve zlatém ciboriu. Přichází, aby našel jiné
nebe, nebe našeho srdce.
24. Pán po nás nechce, abychom
byli úspěšní, ale ţádá, abychom byli
věrní.
25. Kaţdá matka projevuje lásku
k dítěti třemi způsoby: krmí je, čistí je
a napravuje. Podobně i Matce Církvi
udělil vzkříšený Spasitel mandát, aby
své syny a dcery ve křtu očišťovala,
v Eucharistii sytila a v pokání napravovala.
26. Pokorné uznání vlastní hříšnosti
a přijetí Boţího milosrdenství je začátkem růstu ke svatosti.
27. Nic před zpovědníkem neskrývej.
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Svatý měsíce

Pastýřský list Letnice 2018

2. května - sv. Atanáš
"SLOUP CÍRKVE" A LÉČITEL RAN ZASAZENÝCH BLUDAŘI
Narodil se kolem roku 295 pravděpodobně v Alexandrii, která byla hlavním městem Egypta. V tomto městě se mu také dostalo toho nejlepšího vzdělání a jako
dorůstající chlapec v letech 304 a 311 zaţil Diokleciánovo a Galériovo krvavé
pronásledování křesťanů, kdy slabí odpadávali a hrdinní vyznavači chodili
na mučednickou smrt.
V mladém věku pak odešel do pouště, kde byl nějakou dobu ţákem sv. Antonína Poustevníka. Je moţné, ţe jiţ při tomto pobytu v poušti napsal své první
spisy: "Řeč proti pohanům" a "O vtělení Slova".
Kolem roku 316 začal alexandrijský kněz Arius hlásat svou bludnou nauku,
v níţ popíral boţství Jeţíše Krista. Kvůli těmto bludům byl r. 325 svolán Nicejský
všeobecný církevní sněm, kterého se v doprovodu biskupa účastnil i Atanáš a
patřil tam mezi nejhorlivější obránce pravověrného učení. Koncil v slavnostním
vyznání víry zdůraznil, ţe Jeţíš Kristus je jednorozený Boţí Syn, který se zrodil
z Otce přede všemi věky; pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Po koncilu se z Atanáše stal velmi aktivní bojovník proti
arianismu.
Po smrti biskupa Alexandra byl Atanáš zvolen jeho nástupcem v r. 328.
V době jeho první vizitace v rozsáhlé diecézi se rozkolní meleciáni chtěli zmocnit jeho biskupství. Meleciáni se spojili s ariány proti Atanášovi. S obţalobou
proti němu šli za císařem Konstantinem, ale protoţe se tam dostavil i Atanáš,
poprvé neuspěli. Avšak nevzdali se, svolali proti němu jednostrannou synodu
do Tyru, tam ho obvinili a odsoudili. Císař poslal Atanáše do vyhnanství v Trevíru. V roce 337, kdyţ císař zemřel, mohl se Atanáš zase vrátit.
Byl nazýván "Sloup církve", někde bylo později k jeho jménu přidáváno i
"Veliký". Veliký byl svou věrností, vytrvalostí i láskou. Měl soucit s trpícími a
nešťastnými, uměl si podmaňovat srdce posluchačů a hodně cestoval, z důvodů
apoštolské horlivosti i z důvodů pronásledování. Jednou, kdyţ unikal svým pronásledovatelům po Nilu, zahlédl své nepřátele ve větší a rychlejší veslici. Spočítal si, ţe neunikne a tak svou loďku obrátil proti nim po proudu. Brzy se s nimi
setkal, ale protoţe ho osobně neznali a ani nemohli tušit, ţe by ten, koho stíhají,
měl odvahu klidně si plout proti nim, tak na něj ze své lodi křičeli: "Znáš biskupa
Atanáše?" "Znám," odpověděl podle pravdy. "A nevesloval tady před chvílí proti
proudu?" - "Vesloval, jako kdyby mu šlo o ţivot." - "Můţeme jej tedy dohonit,
kdyţ pospíšíme?" - "Určitě!" Pak jen zazněl rozkaz k rychlejšímu tempu a
Atanáš se dal proudem unášet opačným směrem.
Zanechal mnoho různých spisů. Vedle trojdílného dogmatického díla "Řeči
proti ariánům" i asketické spisy o mnišském ţivotě a o panenství, asi 4 teologické listy o Boţství Ducha svatého a z posledních svých let komentáře k ţalmům.
Napsal i více okruţních listů, encyklik, o ţivotně důleţité problematice církve
v tehdejší době.
převzato z internetových zdrojů
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Drazí bratři a sestry,
Velikonoční doba se dnes završuje. Ten, který nám ukázal lásku aţ do krajnosti, kdyţ o Velikonocích zemřel místo nás, abychom my mohli ţít, nám dnes dává svého Ducha, abychom mu byli podobní. Ne podle těla, ale podle ducha. I
o lidech, kteří podobně myslí a jednají, říkáváme, ţe jsou stejného ducha. Mít
Svatého Ducha, kterého je Kristus plný, znamená podobat se mu, mít boţský
ţivot jako on. Boţí ţivot jsme získali uţ ve křtu. Čím se projevuje? Láskou, protoţe Duch Svatý je Boţí láska, Láska mezi Otcem a Synem. Kdo miluje čistě a
nezištně, vyzařuje Boha, který je láska, i kdyby Boha neznal. Proto nás láska
přitahuje a dělá šťastnými. Proto touţíme po ráji, po nebi, protoţe v něm vládne
jen láska. Naprostým opakem nebe je peklo, kde láska chybí, kde nikdo není
schopen milovat.
Někdy si děláme peklo z vlastního ţivota sami, nebo nám ho vyrobí jiní. Ale
dokud ţijeme na zemi, je moţné kaţdé peklo překonat a proměnit, kdyţ do něj
pustíme Boha. Stačí milovat. Při jednom duchovním setkání v Nigerii vyprávělo
malé děvče: „Včera, kdyţ jsme si hráli, strčil do mne jeden kluk a já jsem spadla. Řekl mi: promiň a já jsem mu odpustila.“ Slyšel to muţ, kterému bojovníci
z Boko Haram zabili otce. Řekl si: Kdyţ můţe odpustit takové malé dítě, znamená to, ţe mohu odpustit i já. Odpustil a našel svobodu, získal pokoj. Nejsou
naše situace většinou daleko lehčí?
Ale jak získat boţskou lásku? Jak získat schopnost vítězit láskou? Vytvářet
v sobě prostor pro Boha. Nechat v sobě Boha působit skrze jeho slovo, které
necháme vtělit do našich skutků. Bůh sám je přítomen ve svém slově. Kdyţ
jeho slovo přijmeme, přijmeme Boha. Kdyţ podle jeho slova jednáme, on sám
se v nás vtěluje. Chceme, aby Bůh přišel k nám? Aby v nás posilnil svou přítomnost? Ţijme jeho slovo. Jsem například mezi lidmi? Nabízí se: Miluj svého
bližního, jako sám sebe. Mám bolest a chci naříkat, nebo nějaká povinnost je
příliš těţká? On mně radí: Kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje
mě. Ztrácím trpělivost? Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Tak se Jeţíšova
slova osvětlí a Jeţíš do nás vstoupí se svojí pravdou, se svojí silou a se svojí
láskou. Náš ţivot bude stále více ţivotem s ním, spoluprací s ním. Ani fyzická
smrt, která nás čeká, nás uţ nebude moci lekat, protoţe s Jeţíšem v nás jiţ
začal opravdový ţivot, ţivot, který neumírá.“
Velikonoční člověk, který je naplněn Boţím Duchem, má moc měnit svět. Ne
podle svých představ, ale podle toho nejlepšího Boţího plánu. Křesťan se nesniţuje k nečestným praktikám, aby získal výhody či dosáhl svých cílů. Ani
neuráţí Boha hledáním okultních sil, pouţíváním amuletů nebo spoléháním
na kouzla či věštění. On dostal neskonale víc, kdyţ přijal pozvání ke spolupráci
se samotným Bohem na spáse světa.
Apoštolové a první učedníci se po Letnicích rozešli do celého světa, aby
hlásali evangelium všem a uzdravovali svět mocí Boţího slova. Bůh skrze ně
dělal zázraky. Tak to bylo i v ţivotě mnoha svatých aţ do dneška. Skrze ně se
svět měnil k lepšímu i za nejtěţších okolností. Chceme-li patřit k těm, kteří
v jejich stopách přinášejí uzdravení a naději, spolehněme na moc Boţího slova
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a sílu Boţí lásky. Štědře se podělme o poklad, který jsme dostali. Podílejme se
na uzdravování světa.
Kritizujeme ty, kteří kazí či zneuţívají sdělovací prostředky, kulturu či politiku? Pokud máme potřebné schopnosti, angaţujme se sami. V kaţdém případě
však podporujme zvláště modlitbou a osobním nasazením pro ţivot z Boţího
slova ty, kteří ve sdělovacích prostředcích, v kultuře a politice pracují. Zaslouţí
si naši duchovní podporu stejně jako misionáři vyslaní šířit evangelium v cizích
zemích. I na ně číhá mnohé nebezpečí. Jak vidíme ze ţivota, i mnozí dobří lidé
to nezvládnou a přijdou o soukromí, o svou čest a nakonec i o rodinu. Církev
jim musí vytvářet duchovní zázemí stejně jako misionářům, protoţe všechny
své členy angaţované v těchto oblastech bere jako své vyslance s úkolem měnit svět k lepšímu prostřednictvím pravdy Boţího slova a mocí Boţí lásky. Kaţdého z vás upřímně prosím o tuto duchovní podporu pro ně.
Sestry a bratři,
kdyţ jsme dostali Svatého Ducha, který nás uvádí do celé pravdy, ţijme podle
Ducha a ne podle těla, jak nás vyzývá apoštol Pavel. Všichni chceme plody
Ducha, jako je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrţenlivost. Proto podle Ducha také ţijme, aby náš ţivot vytvářel tyto
hodnoty, kterých je ve světě pořád takový nedostatek. Zázrak uzdravení světa
závisí i na nás. Ţádný z nás ať neříká, ţe není důleţitý, ţe nemůţe nic ovlivnit.
Kaţdý z nás je povolaný ke svatosti a k ţivotu podle Ducha. Kdo ţije Boţí slovo
a miluje Boţí láskou, nepřijal Ducha Svatého nadarmo, nese plody Ducha a
roste ke svatosti.
Děkuji všem, kteří Boţí pozvání přijímají, a všem ze srdce ţehnám

Co čeká naše farnosti v květnu

arcibiskup Jan

Pozvánka

2.5.2018 v 9:00 hod.
(středa)

Uničov

2.5.2018 v 17:30 hod.
(středa)

DPS Medlov

2.5.,9.5.,16.5.,23.5.,30.5. 2018
ve 14:00 hod.
(středa)

Uničov

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

3.5.2018 v 9:00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Návštěva nemocných - skupina II.

4.5.2018 v 8:00 hod.
(pátek)

Medlov

Mše svatá a poté návštěva nemocných

5.5.2018 v 15:30 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská poboţnost

6.5.2018 v 11:00 hod.
(neděle)

Dětřichov

6.5.2018 v 18:00 hod.
(neděle)

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

8.5.2018
(úterý)

Uničov

Pouť do Zlatých Hor - odjezd autobusu
v 7:30 hod. od Albertu v Uničově

9.5.2018 v 17:30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení
Páně

10.5.2018 v 17:00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Mše svatá - Slavnost Nanebevstoupení
Páně

10.5.2018 v 18:00 hod.
(čtvrtek)

Renoty

Mše svatá - Slavnost Nanebevstoupení
Páně

12.5.2018 v 8:00 hod.
(sobota)

Medlov

Ministrantská schůzka

13.5.2018 v 8:00 hod.
(neděle)

Střelice

Mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého

13.5.2018 v 9:30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše svatá pro rodiny s dětmi

13.5.2018 v 11:00 hod.
(neděle)

Uničov

Mše svatá

13.5.2018 v 17:00 hod.
(neděle)

Medlov

Májová poboţnost pro rodiny s dětmi

13.5.2018 v 18:00 hod.
(neděle)

Střelice

Májová poboţnost

17.5.2018 ve 14:00 hod.
(čtvrtek)
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Návštěva nemocných - skupina I.
Mše svatá

Mše svatá ke cti sv. Floriána

DPS
Dolní Sukolom Mše svatá
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18.5.2018 v 17:00 hod.
(pátek)

Uničov

Misijní klubko

18.5.2018 v 18:45 hod.
(pátek)

Uničov

Společenství ţáků 2. stupně

20.5.2018 v 8:00 hod.
(neděle)

Uničov

Mše svatá za všechny oslavence v měsíci
květnu a pro rodiny s dětmi, sbírka při mši
svaté určená na církevní školy v arcidiecézi

20.5.2018 v 9:30 hod.
(neděle)

Medlov

20.5.2018 v 11:00 hod.
(neděle)

Program Noci kostelů 2018



17:50 - 18:00 - „Už zvoní“ - slavnostní zvonění na úvod



18:00 - 18:15 - Májová pobožnost - pozdravení Panně Marii



18:15 - 19:00 - Mše svatá - slouží P. Svatopluk Pavlica, děkan

Sbírka při mši svaté určená na církevní
školy v arcidiecézi



19:00 - 19:30 - Prohlídka kostela s průvodci - výklad o jednotlivých
částech interiéru kostela

Renoty

Sbírka při mši svaté určená na církevní
školy v arcidiecézi



19:30 - 20:00 - Náš kostel - přednáška Dr. Emilie Zatloukalové o uničovském kostele

21.5.2018
(pondělí)

Uničov

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



20:00 - 20:30 - Prohlídka kostela s průvodci - výklad o jednotlivých
částech interiéru kostela

24.5.2018 v 17:00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Modlitby matek



20:30 - 21:00 - Svátek voskové svíce - přednáška Dr. Emilie Zatloukalové o původu tohoto svátku

25.5.2018 18:00-22:00 hod.
(pátek)

Uničov

Noc kostelů



21:00 - 21:30 - Hudba z kůru - v provedení Ing. Jaroslava Kocůrka



19:00 - 21:30 - Pošta do nebe

26.5.2018 v 8:00 hod.
(sobota)

Uničov

Ministrantská schůzka



19:00 - 21:30 - Zapal si svou svíčku



19:00 - 21:00 - Vzpomínka na P. Maxe Jarosche - kaple sv. Josefa



19:00 - 21:00 - Pohled z kůru - možnost výstupu na kůr



19:00 - 20:30 - Udělej si svou svíčku - koutek pro děti



19:00 - 20:30 - Překvapení v Psí věži - prohlídka Psí věže



21:30 - 21:40 - Kostel při svíčkách - chvíle pro ztišení



21:40 - 22:00 - Modlitba za město Uničov - Korunka k Božímu milosrdenství, modlitba za nenarozené, modlitba před spaním a požehnání

27.5.2018 v 8:00 hod.
(neděle)

Uničov

Sbírka při mši svaté je určena na opravu
obvodové stěny fary

27.5.2018 v 9:30 hod.
(neděle)

Medlov

Sbírka při mši svaté je určena na opravu
fasády kostela

27.5.2018 v 11:00 hod.
(neděle)

Renoty

Sbírka při mši svaté je určena na nátěr
střechy kostela

30.5.2018 v 17:30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně

31.5.2018 v 18:00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá a
průvod s Nejsvětější svátostí k oltářům

Blahopřání
Změna programu vyhrazena !!!

Májové pobožnosti

Uničov - během týdne přede mší svatou
v sobotu a v neděli po mši svaté
Renoty - 18:00 hod.
Medlov - 17:00 hod.
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Boží požehnání a ochranu Panny Marie
přejeme všem, kdo v měsíci květnu
slaví své narozeniny nebo jmeniny
a všem matkám ke Dni matek.
Mše svatá za květnové oslavence bude sloužena
v neděli 20.5.2018 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá

Legenda o duši Stojanově

V Uničově
7.5.2018
(pondělí)



Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Příklady táhnou
- i manţelské“ - po večerní mši svaté

7.5.2018
(pondělí)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

21.5.2018
(pondělí)



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.

22.5.2018
(úterý)

V Medlově
2.5.2018
(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.

16.5.2018
(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.

16.5.2018
(středa)

V pravé ruce kufr, v levé vlňák těţký,
dal se Stojan k nebi, jak měl zvykem pěšky.
Cesta stoupá vrchem, spadá dolinami,
světlo teče v řekách, zpěv zní za horami.
Vlahý vánek věje v cestu vůně růţí,
Stojan ohlíţí se, není ve své kůţi.
Sám a sám jde k nebi – tomu není zvyklý,
dokud ţivotem šel, všeci jako spiklí
na něj naléhali, kudy světem chodil,
by je k Bohu nebo po úřadech vodil.
Kdyţ přec někdy hledal pro znavené tělo
u své sestry poklid, domovem se tmělo,
hejno prosebníků bohatých i nuzných,
hejno drahých bliţních ve starostech různých.
Nyní osiřelý, div, ţe nestýská si,
kdyţ tak sám a sám jde do nebeské krásy.
Ač mu v dáli svítí rajské brány hvězda,
přece se mu cesta samotnému nezdá.
Ač tu světel řeky, zpěv a vůně růţí,
přece ohlíţí se, není ve své kůţi.
Přece ohlíţí se …
V cestě milník sedí, nesedí to milník,
duše lidská hledí.
Duše lidská hledí, slyšet lkání řekou,
ach, to nelká řeka, lidské slzy tekou.
Lká to duše česká, hořkost nad hořkostí,
od bran ráje nejde nikdo bez lítosti.

Vtipy




Matka připravuje lívance pro své dva syny, Tomáše a Matouše. Chlapci se začnou hádat, kdo dostane první lívanec, a matka využije příležitosti k morálnímu ponaučení.
„Kluci, kdyby tady seděl Ježíš, jistě by řekl: Ať si první
lívanec vezme můj bratr, já mohu počkat.“ Tomáš se ihned otočí na mladšího bratra a prohlásí: „Matouši, ty budeš Ježíš!“

Babička nese na Svatý Hostýn veliký batoh. „Babi,
co to vláčíte?“ „Ale, rádio, ke zpovědi, furt to lže…“
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„Co tě bolí, sestro?“ Od Boţího ráje
odkázal mě Petr, brány zavíraje.
Stojan hlavu kloní, Stojan v tváři bledne,
vedle smutné duše v prachu si sedne.
Prosí Matku Boţí, Paní na Hostýně,
aby vyprosila odpuštění vině,
Odpuštění vině, odpuštění hříchu –
hříšnou duši českou vyzpovídal v tichu.
Středem Prahy jako Zdrávas spjatých dlaní
zkameněl zjev Matky, české země Paní.
Přišlo smutné ráno, probuzené peklem,
sběhli jsme se v davu divokém a vzteklém.
Přišlo smutné ráno s bouří hřmotných kroků,
hozen kletý provaz kolem Jejích boků,
posedlí jsme řvali, kdyţ nám sochu Panny
na dlaţbu strh provaz, zlobou rozpoutaný.
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Vidíš, vidíš, sestro“, šeptá Stojan duši,
jakoby sám hřešil, tak jej vina kruší.
„Pozdní tvoje lítost hřích tvůj kéţ by smyla,
nekonečná Boţí milost tobě odpustila!
Tebou zarmoucena byla Boţí Máti,
kéţ by přímluva má u Ní pomohla Ti.“

POKOJ VÁM!

Pro děti

Náhle jaký nápad! Klade vlňák na zem,
kufr otevírá, duši vkládá rázem.
A pak lehkým krokem k nebes bráně kluše,
v levé ruce vlňák, v pravé skrytá duše.
Od nebeské brány svatý Petr zírá:
„Stojan jde“ a s chvatem vrata otevírá.
Bim, bam, bim, bam, zvoní zvony z rajských věţí,
roje andělíčků naproti mu běţí.
Na ruce se věší, kapsy vybírají,
v trpké české zemi dobré hrušky zrají.
Marně Stojan chystal řeč si bystrou zčerstva,
jak by umluvit chtěl všecka ministerstva.
Zabaví ho cele nebeské ty děti,
jeden s vlňákem uţ v rajské síně letí,
s kufrem na rameni jiný dávno pluje,
toho Stojan jistě nevyreklamuje.
A toţ radostně uţ hledá v kapse svojí,
Petru veselou řeč s dárkem strojí:
„Vezmi, svatý Petře, na mou uvítanou
vdolek upečený poţehnanou Hanou,
vdolek tvarohový, pomazaný mákem,
nezavírej bránu, neţ aţ za Hanákem.“
Petrovi tvář jihne jemně usměvavá,
andělíček stranou na andílka mává.
Také kapku rosy jakés přetajemné
Petrovi dá chutě – ze slovácké země.
Andělíček zase na andílka kývá,
tančí, radují se, jak uţ v nebi bývá.
Petr dárky bere, v tváři úsměv nový,
na čest Boţí v Čechách připil Stojanovi.
Pod paţí ho pojal, v ráj s ním dále kluše,
tam uţ raduje se hříšná česká duše.
Vrata za poutníky sama zavřela se …
Jak té české duši, i nám pomoz k spáse!
Předneseno na besedě Matice cyrilometodějské ve Slatinicích na Hané (T. Hrdinovou,
režie Jaroslav Hrdina), za přítomnosti P. Antonína Šuránka, velkého ctitele tatíčka Stojana. Tato báseň je od P. Šuránka, přál si ji přednášet.

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

Pro měsíčník Pokoj Vám vybrala Miroslava Vičarová
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