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1. Jestli chceš poznat Boha, poznej 
napřed sám sebe.     

2. Člověk potřebuje pokoru a bázeň 
před Bohem jako nádech a výdech.  

3. Jenom Bůh sám nám můţe dát 
zvítězit v boji s pokušením, můţe nám 
dát hluboký pokoj, který bez boje ne-
můţeme v takové míře nikdy zakusit.   

4. Zralými lidmi se staneme tehdy, 
kdyţ se pravdě své duše postavíme 
tváří v tvář a kdyţ obstojíme v poku-
šení.  

5. Nejdřív se musím vyrovnat se svou 
vlastní realitou. Teprve potom mohu 
jít cestou nitra,  pak mohu své srdce 
pevně připoutat k Bohu.  

6. Dopřejme druhým, aby byli takoví, 
jací jsou, a pak můţeme být i my sami 
sebou.  

7. Jenom pokorný člověk, jenţ je 
ochoten přijmout své sepětí se zemí, 
své lidství, své stíny, se můţe setkat 
se skutečným Bohem.  

8. Plody Ducha svatého v nás mohou 
růst jen tehdy, jestliţe je nechceme 
všem ukazovat a především se jimi 
všude chlubit.   

9. Co se mnou Bůh zamýšlí a jak mě 
chce formovat, poznám ve své      

bezmoci.   

10. V tom, v čem tkví můj největší 
problém, spočívá i moje největší šan-
ce, tam je i můj největší poklad.  

11. Tak jako  je nemoţné postavit loď 
bez hřebíků, tak se nemůţe stát bla-
hoslaveným člověk bez pokory.   

12. Tvůj pád bude tvým vychovate-
lem. 

13. Jestliţe strom není zmítaný vě-
trem, neroste a pořádně nezakoření. 
Tak je tomu i s námi: jestliţe nejsme 
pokoušeni a pokušení nepřekonáme, 
nemůţeme dospět.  

14. Pokušení nás nutí k boji. Bez boje 
není vítězství. Vítězství není naší zá-
sluhou. V bojích získáme tu zkuše-
nost, ţe Bůh v nás jedná.  

15. Je to vţdy zázrak jeho milosrden-
ství, kdyţ Bůh dovolí, aby v nás zvítě-
zilo to dobré.  

16. Komu záleţí především na tom 
být přesný a korektní, ten ze samého 
strachu před moţnými chybami projde 
ţivotem naprázdno. Jeho ţivot zakrní.  

17. Odsuzování druhých činí člověka 
slepým k vlastním chybám. Mlčení   
při pohledu na druhé nám umoţňuje 
jasnější sebepoznání.  
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18. Vědět o pokušení a nebýt jím pře-
moţen, co je cesta, která nás drţí     
při ţivotě, která nám stále znovu při-
pomíná, ţe sami od sebe se nestane-
me lepšími, ale ţe jenom sám Bůh 
nás můţe proměnit.  

19. Důvěřujme v sílu, kterou nám da-
ruje Bůh, v sílu, s níţ přemáháme 
nepřátele své duše, s níţ se můţeme 
osvobodit od překáţek, které nám 
brání v ţivotě.  

20. To, co děláme, děláme proto, aby-
chom se stali milujícími bytostmi. Pro-
to je láska měřítkem všeho.  

21. Aby nás Bůh mohl svým slovem a 
svým Duchem proměnit, musíme mu 
být k dispozici, musíme se osvobodit 
od všeho toho, co nás vnitřně zatěţu-
je, uzavírá a ovládá.  

22. Kdo zná sebe sama, ten chyby 
bratří nevidí.  

23. Nikoho kvůli ničemu neposuzuj, 
nikoho nepomlouvej, a Pán ti dá klid.  

24. Kdo sám sebe upřímně pozná, ten 
je milosrdný. Ve svém srdci totiţ 
upřímně cítí, ţe my všichni potřebuje-
me Boţí milosrdenství.  

25. Neţ jdeme spát, měli bychom se 
podívat na svůj hněv a odloţit jej, aby 
se další den neprobral v podobě ne-
jasné nespokojenosti.  

26. Sjednotíme-li se v kontemplaci     
s Bohem, uţ ani nevnímáme, co si     
o nás myslí lidé, aţ nedefinujeme 
sami sebe podle toho, co si o nás lidé 
myslí, uţ nám nezáleţí na uznání, ale  
svůj pevný základ jsme našli v Bohu.  

27. Nejsme zodpovědní za myšlenky, 
které nám přichází na mysl, ale za to, 
jak s nimi zacházíme.  

28. Buď vrátným svého srdce a nedo-
vol ţádné myšlence vstoupit, aniţ se 
jí vyptáš. Vyptávej se kaţdé myšlen-
ky: „Patříš k našim, nebo přicházíš    
od nepřítele?“ A jestliţe patří k tobě, 
naplní tě pokojem.  

29.  Jako červ dřevo, tak ničí špatná 
myšlenka srdce. Kdo své myšlenky 
vyjeví duchovnímu otci, je okamţitě 
uzdraven, kdo však je skrývá, one-
mocní pýchou.  

30. Jasný denní řád, zdravá vyváţe-
nost modlitby a práce - to je cesta      
k vnitřnímu klidu.  

31. Mějme denně před očima smrt. 
Myšlenky na smrt nám umoţňují, aby-
chom kaţdý okamţik ţili vědoměji, 
abychom pociťovali, co je to dar ţivo-
ta, a bychom jej denně plně proţívali.  

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Vele-
hrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem 
v Kroměříži. 

 

Boží požehnání a ochranu Panny Marie                                            
přejeme všem, kdo  v měsíci  červenci                                                  
slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                                                                    

Mše svatá za červencové  oslavence bude sloužena                                                               
v neděli 15.7.2018 v 8.00 hod.                                                                 

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

Blahopřání 
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Svatý měsíce 

15. července - sv. Bonaventura 

JEHO UČEBNICÍ BYL KŘÍŽ  
Narodil se kolem roku 1218 v Bagnoreggiu u Viterba v Itálii. Při sv. křtu dostal 
jméno po otci lékaři Jan Fidanza. Malý Jan ve čtyřech letech těţce onemocněl a 
matka Marie se pro beznaděj lékařů obrátila s prosbou o pomoc ke sv. Františku 
z Assisi. Příslibila, ţe ho bude vychovávat pro ţivot v jeho řádu. Má se za to, ţe 
Jan se dostal do styku s františkánským řádem uţ při získávání základního vzdě-
lání v blízkém klášteře. Ve studiu projevoval nadání i zájem ve vzdělání pokračo-
vat. Léta 1236 aţ 1242 strávil na studiích v Paříţi, kde navštěvoval sorbonnskou 
universitu. 
     Pravděpodobně v roce 1243 vstoupil do františkánského řádu. Jméno Bona-
ventura mohl dostat při vstupu do řádu, druhou moţnost uvádí legenda v souvis-
losti s jeho těţkým onemocněním v dětství. František, kdyţ uslyšel o jeho uzdra-
vení prý zvolal: "Buona ventura!" (v překladu šťastná událost nebo budoucí bla-
ho). 
     U Bonaventury rozvíjení rozumových schopností šlo jakoby ruku v ruce          
s  duchovním poznáváním Boţí lásky. Bonaventura však poznal moudrost tím, 
ţe rozum i srdce, vědu i zboţnost uváděl v dokonalý soulad. Kdyţ se ho později 
jako doktora a obdivuhodného spisovatele zeptal Tomáš Akvinský, ze kterých 
knih čerpá své hluboké myšlenky, ukázal na kříţ a odpověděl: "To je moje kni-
hovna, v níţ jsem se naučil všemu, co umím." 
     Od roku 1248 získával Bonaventura různé akademické tituly z biblických věd, 
sentencií i teologie, z níţ v r.1253 udělal doktorát. Dál pak působil jako profesor 
teologie a prefekt františkánského teologického učiliště. 
     Na generální kapitule 2. 2. 1257, které se Bonaventura přímo nezúčastnil, byl 
zvolen generálním představeným řádu, protoţe byl povaţován za nejschopnější-
ho. Jednalo se o poněkud kritické období, v němţ se osvědčil jako moudrý záko-
nodárce, otec a učitel, který dovedl usměrňovat vnitřní disciplínu.  
     V květnu 1273 byl Bonaventura papeţem Řehořem X. jmenován albánským 
biskupem v Římě a kardinálem římské kurie. V tomto úřadu pokračoval v zahra-
ničních cestách, které také konal jako generální představený řádu se sídlem        
v Paříţi. Cestoval do Španělska, Německa, Holandska, Anglie a Francie. Tam 
do Lyonu přišel v listopadu 1273 společně s papeţem a vedl přípravné práce 
významného koncilu, na němţ se mimo jiné jednalo i o sjednocení řeckého pra-
voslaví s římskou církví.  
     Po vyčerpávajícím zasedání 6. 7. se projevila Bonaventurova dokonalá vyčer-
panost, jíţ nemohla odpomoci tehdejší lékařská věda. Ulehl a devátý den poté,       
v neděli ráno skonal. Za účasti papeţe a koncilového shromáţdění byl pohřben    
v lyonském kostele sv. Františka. K jeho oficiálnímu svatořečení došlo aţ pape-
ţem Sixtem IV. 14. 4. 1482 a v roce 1588 byl papeţem Sixtem V. vyhlášen        
za církevního učitele.         

                                                                                  převzato z internetových zdrojů  
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1.7.2018 v 8:00 hod.        
(neděle) Uničov Mše svatá 

1.7.2018 v 9:30 hod.        
(neděle) Renoty Mše svatá 

1.7.2018 v 11:00 hod.        
(neděle) Medlov Hodová mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla  

1.7.2018 v 18:00 hod.        
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

2.7.2018 v 9:00 hod.       
(pondělí) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

4.7.2018 v 9:00 hod.      
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

4.7.2018 v 17:30 hod.       
(středa) DPS Medlov Mše svatá 

5.7.2018 v 8:00 hod.        
(čtvrtek) Uničov Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - mše svatá  

5.7.2018 v 11:00 hod.        
(čtvrtek) Ţelechovice Hodová mše svatá ke cti sv. Cyrila a Meto-

děje 

6.7.2018 v 8:00 hod.       
(pátek) Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

7.7.2018 v 15:30 hod.       
(sobota) Uničov Mariánská poboţnost 

11.7.2018 v 18:30 hod.      
(středa) Uničov Pastorační rada ŘKF Uničov 

15.7.2018 v 8:00 hod.     
(neděle) Uničov 

Mše svatá za oslavence v měsíci červenci, 
sbírka při mši svaté je určena na opravu 
obvodové stěny fary 

15.7.2018 v 9:30 hod.     
(neděle) Medlov Sbírka při mši svaté je určena na opravu 

fasády kostela. 

15.7.2018 v 11:00 hod.     
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na nátěr 

střechy kostela 

21.7.-26.7.2018 Renoty Minitábor pro děti 

25.7.2018 - 8:00-18:00 hod.   
(středa) Uničov Adorační den farnosti 

26.7.2018 ve 14:00 hod.     
(čtvrtek) 

DPS             
Dolní Sukolom Mše svatá 

26.7.2018 v 17:00 hod.     
(čtvrtek) Uničov Modlitby matek 

Co čeká naše farnosti v červenci 

Změna programu vyhrazena !!! 
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Pozvánky 
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Pozvánka do farní knihovny 

S nadcházejícími prázdninami nastává čas dovolených a 

možná i čas na chvíle odpočinku s knihou. Proto nachá-

zíte na tomto místě pozvánku do farní knihovny. 

     V naší farní knihovně je k dnešnímu dni 1668 knih.               

Jsou zde životopisy svatých, duchovní literatura, odbor-

ná literatura, beletrie i knihy pro děti. Nyní zde najdete 

také 50 nových titulů. Namátkou jmenujme vybíráme 

několik z  těchto nových knih:  

- Spolky v německém Uničově, autorkou je Nikola Hirne-

rová 

- Kardinál Josef Beran, 

- Sestra Faustyna od Mons. Miloslava Klisze 

- Naše sestra Anežka, autorkou je Dagmar Pohunková 

- Růžencová rozjímání od P. Antonína Šuránka  

- Co nevíš o bibli od autorů - Bič Miloš, Pokorný Petr.  

- Potkala jsem velkou lásku - od Ruth Pfau 

…. a mnohé další.  

Knihovna je otevřená každou neděli po mši svaté.  

Přijďte a čtěte :-). 
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V Uničově 

2.7.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

16.7.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

17.7.2018 
(úterý)  

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

V Medlově 

18.7.2018   
(středa) 

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

V Renotech 

12.7.2018      
(čtvrtek) 

 Modlitby matek a Modlitby za nejmenší - po večerní mši svaté       
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Renotech 

21.-26.7.2018  Minitábor na faře v Renotech 

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá  

Vtipy 

 V hodině náboženství:                                                                 
„Jak dlouho byli Adam a Eva v ráji?“                               
„Až do podzimu.“                                                                     
„Proč až do podzimu?“                                                     
„Protože dřív nebyla jablka zralá.“ 

 Pan farář během jednoho kázání mluví ohnivě o věčném zavržení a 
strašlivém utrpení, které čeká na hříšníky jeho farnosti. Po mši jsou 
lidé celí zaražení a vyprávějí si o farářově kázání. Jenom jeden muž 
se neustále usmívá, a zdá se, že mu strach z pekla nic neříká.                                                                                   
„Pane, vy se nebojíte pekla a pekelných plamenů? Copak jste nesly-
šel, co kněz říkal?“                                                                                                 
„Slyšel,“ povídá onen muž, „ale já nejsem z této farnosti!“ 
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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. 
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 

PRVNÍ PÍSMO PRO SLOVANY 

Konstantin s Metodějem věděli, ţe Slované nemají vlastní písmo. Konstantin 
znal mnoho jazyků, a tak ještě před příchodem na  Moravu písmo vytvořil, aby 
se pak Slované na Moravě mohli učit, číst knihy a psát. Jeho abecedě se říká 
hlaholice a měla 38 písmen. První písmeno abecedy „A“ mělo podobu kříţe.       
S Metodějem pak přeloţili do jazyka Slovanů části Písma svatého.  

     Podle klíče v tabulce vylušti, co je napsáno na svitku hlaholicí. Jsou to slova, 
která o sobě řekl Jeţíš v evangeliu (Jan 14,6) 


