POKOJ VÁM!

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI
Listopad 201 4 Ročník 1 0 Číslo 11

Myšlenky na měsíc listopad

ANDRÉ DAIGNEAULT
CESTA NEDOKONALOSTI
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 201 3
1 . Opravdová svatost se neobejde bez pokory.
2. Žádné zranění životem nebude nikdy větší než Boží láska. Nikdy.
3. Každý člověk, ať je jakkoliv zbídačený a zraněný, může usilovat o svatost právě
v té situaci, v níž se nachází.
4. Každý člověk může být svatý právě v tom okamžiku, kdy po tom zatouží, ačkoli
navenek, v očích světa, zůstává neřestnou bytostí ze dna společnosti.
5. Láska Boží zaplavuje srdce hned, jak se v něm otevře nepatrná skulinka, kudy
může Boží milost proniknout dovnitř.
6. Bůh se narodil v chudobném chlévě a chce se s námi setkávat ve smetí a bídě
naší ubohosti.
7. Jen jeden žebřík do Božího království je správný, žebřík pokory, po němž se
stoupá sestupem. Člověk po něm šplhá tak, že se ponižuje, a slézá tak, že se
povyšuje. Pro křesťany není jiné cesty, ani jiné ctnosti, než snížení se
do nepatrnosti a chudoby.
8. Bolest nás vede na práh věčného života. Bolest není konečným určením našeho
života, tím je blaženost.
9. Čím je nádoba prázdnější, tím víc vody se do ní vejde. Čím je duše prázdnější, tím
víc ji Ježíš zahrnuje svými dary.
1 0. Bůh dovolí, aby některé duše, jež se považují za duchovně pokročilé, upadly
do smrtelného hříchu, aby je odřízl od jejich připoutanosti k vlastním ctnostem.
11 . Bůh může sestoupit do bláta, aby člověka přetvořil ve svatého.
1 2. Čím horší zranění člověk nese, tím spíš ho jeho utrpení a tíha vrhnou na Boží
srdce.
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1 3. Mohu ztratit všechno kromě naděje v tvé milosrdenství.
1 4. Bůh v nás nemůže působit, pokud se ve své slabosti vzpouzíme nebo
ji popíráme.
1 5. Světec přiznává, že je hříšník, kterému je neustále třeba obrácení. A každý
hříšník, byť by byl sebeslabší, musí přiznat, že se může stát svatým.
1 6. Ježíš ukazuje skutečnou tvář Boha, původce všeho dobra a veškeré milosti.
V jeho očích je spása darem zdarma nabízeným všem lidem, především však
ubohým, a uděleným každému, kdo se otevře a přijme ho jako dítě.
1 7. Křesťan musí následovat Krista i v jeho ponížení. Člověk stoupá pokorou
a ponížením své bytosti.
1 8. Modlitba musí tryskat z hlubin naší tísně.
1 9. Člověk, který nemůže zakoušet největší potěšení na světě, totiž být milovaný,
tento nedostatek kompenzuje výkonem moci. Ten pak v sobě vždycky zahrnuje
prvek pomsty: Nemilujete mne, proto vás ovládám.
20. Okamžik, kdy se všechny lidské opory jedna po druhé zhroutí, bude požehnanou
hodinou našeho duchovního putování.
21 . Nemůžeme vykročit k nebi, směr vzhůru je nepřístupný. Budeme-li však tady dole
křičet, Bůh sestoupí a pozvedne nás.
22. Cesty, jež jsou skutečně od Boha, mají tu vlastnost, že člověka pokořují.
Skutečná cesta svatosti spočívá v pokoře a chudobě.
23. Tím, že se Ježíš vřazuje mezi zločince, že umírá mimo hradby města jako
vyděděnec, že ze sebe činí otroka otroků a nechává se pověsit na kříž, staví se
po bok těm, kteří jsou na samém dne, po bok těm nejchudším, nejslabším
a nejopuštěnějším bratřím a sestrám.
24. Člověk, který se ocitl na dně a není k ničemu, se stává nejužitečnějším
nástrojem, neboť Bůh jedná prostřednictvím jeho chudoby a slabosti.
25. Pouze v temnotě noci bude moci zazářit světlo vzkříšení.
26. Nesmíme ztrácet naději, neboť Bůh často jedná právě v hodině úzkosti.
27. Ti, kdo jednají v zájmu opravdového dobra svých bratří, netouží na rozdíl
od ostatních po vlastní slávě.
28. Bez pokory a chudoby není skutečné radosti.
29. Bohu se staneme skutečně podobní jedině bezmezným sebedarováním.
30. Abychom mohli vykročit k chudému, potřebujeme pokornou lásku, kterou nelze
získat jinak než poznáním vlastní ubohosti.
Myšlenky byly sestaveny na AG Kroměříž ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.
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Arcibiskup Jan Graubner po synodě v Římě...
Arcibiskup Graubner po synodě:
"Kořenem rodinných problémů je nedostatek víry."

Ve dnech 5.–19. října 2014 se v Římě uskutečnilo
třetí mimořádné zasedání biskupské synody na téma
„Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách
evangelizace“. Naši zemi na něm zastupoval
místopředseda České biskupské konference
a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který se
v následujícím textu svěřuje se svými postřehy ze
zasedání a vyjmenovává také některé úkoly v oblasti
pastorace rodin.
Úvodem chci poděkovat všem, kteří provázeli synodu svým zájmem a modlitbou,
mnozí i obětí a postem.
Na zasedání jsem mluvil o duchovním doprovázení manželů. Více či méně
úspěšně se snažíme lidi připravovat na svatbu, ale tou to často končí. Svátost
manželství přitom není jen záležitostí svatebního dne, ale celého společného života.
Je třeba rozvinout mystagogii této svátosti. Manželé potřebují jak doprovázení
knězem či zkušeným manželským párem, tak společenství rodin, kde si vyměňují
zkušenosti a vzájemně se podpírají.
Hned v sobotu 4. října večer jsem se na Svatopetrském náměstí účastnil vigilie.
Kromě tisíců přítomných bylo v té chvíli modlitbou spojeno 70 % italských farností,
v nichž se současně konaly modlitby za synodu. Opakovaně jsem si uvědomoval,
že u nás chybí síť laických sdružení rodin, s níž by biskupové mohli počítat.
V prvním týdnu promluvilo v plénu více než 1 80 delegátů s limitem čtyři minuty
a ve volné diskusi, kde byl limit tři minuty, 80 účastníků. Své zkušenosti a příspěvky
přednesli taky pozvaní laici a účastníky pozdravili hosté z různých církví. V druhém
týdnu se diskutovalo v jazykových skupinách nad textem, který vypracovala skupina
odborníků z přednesených příspěvků. Tento text nebyl dobře připraven a vyvolal
zbytečné diskuse a kritiky. V pracovních skupinách byl pak přepracován. I když
v diskusi nechybělo napětí, viděl jsem krásná srdce horlivých pastýřů. Šlo o společné
setkání pastýřů s Bohem, naslouchání Bohu i sobě navzájem, společnou modlitbu
a hledání Boží vůle.
Šťastná rodina stojí na vztahu s Bohem
Mimořádnou pozornost věnovala synoda těm, kteří jsou vyloučeni z plného
společenství života církve, z přijímání svátostí, a také prevenci, přípravě
a doprovázení. Prezentace problémů i návrhů na řešení byla opravdu pestrá. Jiná je
situace v Evropě, kde rodinu oslabuje podlehnutí ekonomickému způsobu života,
vyžadujícímu např. flexibilitu v zaměstnání a častý pobyt mimo domov. Jiná je situace
tam, kde chudí jdou nuceně za prací do světa. To nemluvím o četných místech, kde
Strana 3

POKOJ VÁM!

je válka, nespočet dětských bezdomovců, právo šaria, nebo tlak světových
organizací na nejchudší země, kdy se finanční pomoc podmiňuje přijetím umělého
omezení porodnosti.
Vedle extrémních sociálních podmínek je podle většiny biskupů hlavním kořenem
rodinných problémů nedostatek víry. Nejde jen o náboženskou vzdělanost, která je
v celosvětovém měřítku velmi malá, nebo o zbožnost, která je někde i tradičně velmi
silná, ale o skutečný život s Bohem. Tady je velký prostor pro evangelizaci. Chybí-li
v životě člověka nebo v jeho rodinných vztazích Bůh, který je Láska, pak chybí
to podstatné, na čem stojí šťastná rodina. Zazněla i krásná svědectví. Máme se učit
i od misijních zemí, v nichž církev roste a dokonce lidé z jiných náboženství se chodí
od křesťanů učit budovat hezké rodiny. Biskupové poukazovali na mnohé krásné
rodiny, kterým je třeba děkovat a podpořit je. Je za co Bohu vzdávat chválu.
Práce pro rodiny i s rodinami bude dost
Materiál, který je výsledkem letošní synody, bude základem pro jednání příští
synody. Jistě se budou hledat konkrétní kroky pomoci rodinám, které například
nemohou ke svátostem. Mnohé ale můžeme začít hned. Myslím, že u nás děláme
řadu dobrých věcí např. v rodinných centrech, poradnách a přípravách snoubenců
či školách partnerství pro mládež, nebo ve společenství vdov. Mnoho věcí bychom
ale měli teprve rozvinout.
Nemůžeme například jen pracovat pro rodiny, ale musíme je zapojovat, nechat
je pracovat pro jiné, rozvinout misijního ducha. V mnoha zemích je naprosto běžné,
že věřící rodiny jsou zapojené do různých hnutí a společenství, kde pracují nejen
pro sebe navzájem, ale i pro okolní svět.
Lidé by měli více zvát kněze do rodin, ne na oslavy, ale ke společné modlitbě
a povídání o Bohu, o předávání víry dětem atd. Rodiny by měly aktivněji vytvářet
farní společenství jako velkou rodinu, protože to zpětně pomůže i jim a jejich dětem.
Farní společenství by mělo nabízet větší prostor pro ty, jejichž rodiny jsou zraněné,
neúplné či neodpovídají křesťanským představám. Právě jejich přijetí a zapojení
do živého společenství církve jim může pomoci objevit křesťanské hodnoty,
nebo pomoci uzdravit stará zranění.
Měli bychom podpořit vznik rodinných sdružení a budovat jejich členské základny.
Dělat formační kurzy animátorů rodin, jako máme animátory mládeže. Bylo by dobré
propojit stávající hnutí a společenství zabývající se rodinou. Upřednostnit ty, které
mají zdravou a silnou rodinnou spiritualitu.
Měli bychom vytvořit asociaci sdružení s velkou
členskou základnou, aby měla větší vliv na prosazování
rodinných hodnot ve společnosti a politice. Nesmíme
mlčet, když jsou např. rodiny znevýhodňovány,
ba trestány za jejich službu společnosti, když jsou
ekonomicky zvýhodňováni ti, kteří odmítají svatbu
a neposkytují dětem dostatečnou stabilitu rodinného
zázemí. Práce bude dost. Jen s chutí do toho.
Jan Graubner
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Svatý měsíce

Svatý Karel Boromejský, biskup a kardinál
Narodil se 2.1 0. 1 538 na hradě nad městem Arona v severní Itálii hraběti Gilbertu
a Markétě Medicejské. Již v sedmi letech ho milánský arcibiskup přijal do stavu
kleriků a ve 1 2 letech mu dal první beneficium - trvalé právo na úřad opata.
Tou dobou studoval latinu v Miláně, ve1 4 letech začal studovat právo
na univerzitě v Pávii. Dokončil jej r. 1 559 získáním doktorátu obojího práva (civilního i
církevního) s vynikajícími výsledky. Téhož roku se stal papežem Piem IV. jeho strýc
a povolal Karla i jeho staršího bratra Federica do Říma. Federica jmenoval velitelem
papežského vojska. Karla jmenoval kardinálem - jáhnem v Santa Prassede
a administrátorem milánského arcibiskupství. Karel se až nad očekávání osvědčil,
vynikal vytrvalostí a skromností. Přičinil se o nové svolání přerušeného Tridentského
koncilu v lednu 1 562 i o brzké papežovo schválení koncilních rozhodnutí.
V listopadu 1 562 se Karla dotklo úmrtí jeho bratra Federica. Rozhodl se
pro přípravu na svátost kněžství, kterou přijal 4. 9. 1 563. Téhož roku přijal biskupské
svěcení a následně byl jmenován arcibiskupem v Miláně.
Kard. Karel Boromejský neúnavně získával důvěru lidí. Začal redukovat vlastní
majetek svého sídla, prodejem drahých příborů a dalšího zařízení získal 30.000
dolarů, které dal potřebným rodinám. Mezi prvním uskutečnil vizitaci diecéze. Zřídil
seminář. Reformoval uspořádání pastorační služby. Staral se zároveň o všechna
církevní zařízení jako školy, sdružení, charitativní střediska. Vizitační cesty nejednou
konal pěšky nebo na koni. Měl zájem o pořádky týkající se křtů a manželství,
je zmiňováno sesazení nehodných kněží i získávání zpět těch věřících, kteří
konvertovali k protestantům.
Každou neděli a svátek kázal z kazatelny. Musel překonat překážku, kterou
od mládí byla vada v řeči. Přesto byl řazen mezi největších kazatele 1 6. století.
Mezi jiným arcibiskup kard. Karel Boromejský reformoval ženské kláštery, svolal
celkem šest diecézních sněmů. Jednalo se mu zvláště o uvádění tridentské reformy
v život. Proti této reformě byli humiliáti z kláštera v Breře. Čtveřice z nich se pokusila
o atentát na arcibiskupa Karla.
V srpnu 1 576, v době kdy byl arcibiskup na vzdálených vizitacích, vypukla
v Miláně epidemie moru. Arcibiskup se spěšně vracel do města pomáhat obětem.
Uděloval svátosti, utěšoval je a vyprošoval na různých místech pomoc. Nechal
narychlo postavit nemocnici. V epidemii viděl určitou výstrahu a mnohé bral s větší
vážností. Přestože již dříve žil dost asketicky, od roku 1 577 mimo svátky jedl prý jen
jednou denně, a to chléb, vodu, ovoce a zeleninu.
Kard. Karel Boromejský se 2.1 0. 1 584 dožil 46 let. Na jeho zdraví byly již patrny
následky dlouholetého nadměrného zatížení. Od 20.1 0. konal vyčerpávající duchovní
cvičení a 28.1 0. cestoval do Švýcarska na otevření nového kolegia. Při zpáteční
cestě se pro zdravotní potíže zastavil v rodné Aroně, kde 1 .11 . sloužil poslední mši
svatou. Do Neapole byl převezen na člunu a večer 3. listopadu zemřel.
Při pohřbu se s ním přišly rozloučit veliké zástupy těch, kterým sloužil až do konce
svých sil. Při přípravě blahořečení byla jeho rakev otevřena v přítomnosti dvou
biskupů a jeho tělo bylo dosud neporušené.
Blahořečený byl v roce 1 602 papežem Klementem VIII. a kanonizován 1 .11 . 1 61 0
papežem Pavlem V.
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Pro děti
Svatý Karel Boromejský

Děti, obrázek sv. Karla vymalujte a doneste ho do kostela ke slosování,
které proběhne na závěr mše sv. v pátek 28. listopadu 201 4.
Dokázaly byste popsat událost, která je vyobrazena na obrázku?

Vtipy...
Máš doma maminku?“ ptá se paní chlapce, který pracuje na zahradě.
„No, snad si nemyslíte, že seču trávník, protože se mi chce...“
Do zverimexu vrazí rozzuřený muž s ledním medvědem na vodítku:
„Kde je ten prodavač?“
„Který?“ ,ptá se prodavačka.
„Ten co mi před rokem prodával bílého králíka!
Paní učitelka rozdá papíry na písemku a důrazně říká:
„Doufám, že neuvidím nikoho opisovat!!!“
„To my také “ , ozve se ze třídy.
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Oprava hracího stolu varhan ve farním kostele v Uničově
Milí farníci,
jak jistě víte, současný varhanní stroj naše farnost pořídila v devadesátých letech
minulého století z pražské akademie múzických umění, a to za zůstatkovou cenu.
Pro farnost to tehdy byla příležitost, jak přijít levně k poměrně slušnému zvuku
varhan. Bylo nutno vycházet ze skutečnosti, že farnost není schopná shromáždit
v dohledné době finanční prostředky na pořízení nového a stylového nástroje,
odpovídajícího prostoru a architektuře našeho kostela. Vestavba staršího,
přeneseného nástroje, je vždy spojena s určitým provozním rizikem. Jak přenesením
vlastní technické výbavy nástroje do prašného a vlhkého kostela (jakým je typicky
náš), i zvukové vlastnosti nástroje, původně určeného do jiného prostoru, budou
jiné. S tímto rizikem jsme tenkrát nástroj pořídili, protože nebyly jiné možnosti
a příležitosti. I přes tyto skutečnosti a později i provozní potíže varhan, byl nástroj
udržován téměř dvacet let v provozu pouze vlastními silami. Neustálé snahy
a prosby oslovit k servisu odbornou firmu vyzněly naprázdno.
K dnešnímu dni je technický stav varhan ve velmi žalostném stavu. Hrací stůl
(rozuměj: hrací stůj je ta část, kde jsou umístěné klaviatury, varhanní skříň je ta část,
kde jsou umístěné píšťaly) a jeho technické vybavení je z důvodu značného
opotřebení již za hranicí své životnosti. Hrací stůl vykazuje za soustavného provozu
značnou nespolehlivost a nestabilitu. Jistě rozpačitě vnímáte, že nástroj občas
svévolně hraje, i když nemá. Anebo nehraje vůbec, když by měl. Zkoumalo se, zda
by nebyla pro farnost vhodná možnost využít na velkou opravu nějakou
dotaci,např. z evropských fondů. Žel pro tento účel není možno vypracovat
fundovaný projekt na záchovu památky. Z původního nástroje nezůstal jediný
fragment, na který by šlo projektem odborně navázat. Ať již jde o původní Roderovy
barokní varhany, z nichž zůstala dodnes pouze skříň nástroje nebo pozdější úprava
romantických varhan bratří Braunerů.
Pro předběžnou představu o možných nákladech se na naše požádání u varhan
vystřídali nezávislí zástupci varhanářských firem, kteří vždy shledali stav nástroje
(hracího stolu, píšťalových ventilů, apod., jako neudržitelný. Z těchto důvodů bylo
oprávněnými orgány rozhodnuto, že bude muset dojít na neodkladnou generální
opravu. Po poradě s arcidiecézním organologem byly písemně osloveny čtyři
varhanářské firmy s žádostí na cenovou nabídku opravy. Rozhodujícím kritériem
pro výběr dodavatele opravy byla cena a servis. Nabídku na opravu podaly pouze
dvě firmy. První firma podala nabídku s celkovou cenou ve výši cca 2 mil Kč. Její
nabídka však nebyla komplexně a dostatečně vypracovaná. Druhá firma podala
nabídku s cenou cca 750 tis Kč, nabídka obsahovala postup prací a výhled na další
navazující opravy zbytku nástroje v budoucnu, tj. s návrhem etapizace prací atd.
Hodnotící komise (ve složení arcidiecezní organolog, technický administrátor
děkanátu, správce farnosti, varhaník) rozhodla, že bude dále jednat o opravě právě
s touto firmou.
Díky empatii a velkorysosti městské rady a zastupitelstva města farnost získala
darem 600tis Kč, což bylo a je rozhodujícím faktorem pro úvahu o konkrétní podobě
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první etapy opravy nástroje. Zbytek prostředků farnost přepokládá v zisku
prostřednictvím darů a sbírek ve farnosti. Pevně ale věříme, že vnímáte, že toto
vykonané dílo za vaše finanční oběti zůstane v našem kostele po dlouhá další léta.
• Pro vaši představu je ještě uveden rozsah nejnutnějších prací v této nejbližší
etapě; varhanní stůl bude rozebrán, odvezen do dílny, zde bude odborně rozměrově
zmenšen a povrchově upraven.
• Klávesnice budou repasované a modernizované
• Do upraveného varhanního stolu bude pro ovládání vestavěn a použit nový
digitální systém americké varhanářské firmy Peterson.
• S vlastní varhanní skříní bude stůl spojen tenkým kablíkem, namísto
rozměrného kabelového svazku
• Všechny ovládací prvky na stole, tj. sklopky, vypínače apod., budou dodané
nové a dlouhodobě spolehlivé od téže firmy. Tato firma byla natolik vstřícná,
že pro Uničov nabídla speciální slevu na pořízení systému, a to důvodu historicky
první instalace tohoto systému v Česku.
• V další etapě bude nutné absolvovat nezbytné opravy ve vlastní píšťalové
varhanní skříni, s cílem stabilizovat technickou výbavu a pochopitelně, dointonovat
vlastní píšťalový fond, k čemuž doposud, v době po vestavbě stávajících varhan,
do všech důsledků nedošlo.
JK

Co nás čeká v měsíci listopadu???
• Pobožnosti za zemřelé na hřbitovech – 1 . 11 . - sobota - Medlov - 9.00 hod.
Želechovice – 1 4.45 hod.
2. 11 . – neděle – Renoty – 1 2.00 hod.
Uničov – 1 5.00 hod.
• 5. 11 . – středa – 1 6.30 hod. – mše sv. v DPS Medlov
• 6. 11 . – čtvrtek – 9.00 hod. – Uničov - návštěva nemocných
• 7. 11 . – pátek – 9.00 hod – Medlov - návštěva nemocných
• 8. 11 . – sobota - 8.00 hod. – Medlov - Ministrantská schůzka
• 1 5. 11 . – sobota - 8.00 hod. – Uničov – Ministrantská schůzka
• 1 6. 11 . – neděle - Sbírka na charitu
- Medlov - mše svatá pro rodiny s dětmi
• 1 7. 11 . – pondělí - po mši svaté „Katechismus pro dospělé aneb vzdělávání se
ve víře“ – téma – „Liturgie“
• 23. 11 . – neděle - Slavnost Ježíše Krista Krále
Uničov - mše svatá za všechny oslavence v měsíci listopadu
Renoty - při mši svaté budou požehnány dvě nové vitráže v presbytáři
• 23. 11 . - Sbírka v Uničově na opravu varhan a v Medlově a Renotech na potřeby
farnosti
• 28. 11 . – pátek - Uničov - Misijní klubko, schólička a mše svatá pro rodiny s dětmi
• 30. 11 . – 1 . neděle adventní – žehnání adventních věnců
• 7., 1 4., 21 . a 28.11 – pátek – Uničov - příprava biřmovanců
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá...
Medlov:

Uničov:

• V pondělí 3. 11 . 201 4 – Setkání seniorů • V úterý 4. 11 . 201 4 – Kurz přirozeného
na téma "Kdo zpívá, dvakrát se modlí".
plánování rodičovství – na faře
Setkání se uskuteční na faře v Uničově v Medlově, od 1 8.00 hod.
po večerní mši svaté.
• Ve středu 5. 11 . a 1 9. 11 . 201 4 v době
• V úterý 4. 11 ., 11 . 11 ., 25. 11 . 201 4 od 9.30 hod. do 11 .00 hod. - Setkání
Kurz pletení z pedigu.
seniorů na téma "Kdo zpívá, dvakrát se
Vždy od 1 6.00 do 1 9.00 hod. na faře
modlí" spojené s Modlitbami matek.
v Uničově
• Ve středu 1 2. 11 . a 26. 11 .201 4 –
• Každé pondělí v době od 1 5.30 hod. Setkání maminek a dětí na faře
do 1 7.00 hod . - Rukodělný kroužek
v Medlově od 9.30 hod. do 11 .00 hod.
pro děti a maminky na faře v Uničově.
1 7.11 .201 4 kroužek nebude z důvodu
• Ve středu 5. 11 . 201 4 – Modlitby matek
státního svátku a prázdnin.
na faře v Medlově – od 1 9.30 hod.
• V pátek 7.11 .201 4 – Příprava
snoubenců na církevní sňatek - od 1 8.00
hod. Více na:
http://sternberk.dcpr.cz/programy/prosnoubence.htm

Poděkování

Pozvánka

Všem, kteří přispěli svým dobrovolným
příspěvkem na Misijním jarmarku, jehož výtěžek
činil 4.011 ,- Kč, patří upřímné Pán Bůh zaplať.
Velké díky také vám, kteří jste se zapojili
do materiální pomoci Ukrajině, a přinesli
do charitního šatníku zimní oblečení i jiné věci,
které pomohou lidem na Ukrajině přežít zimu.
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Charita Šternberk,
středisko Uničov pořádá
v sobotu 29. 11. 2014
v 17.00hod.
tradiční benefiční koncert
v koncertní síni v Uničově
na podporu charitních projektů.
Na tento koncert
jste srdečně zváni.
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Srdečné blahopřání!
Všem listopadovým oslavencům blahopřejeme
a vyprošujeme Boží požehnání, dar zdraví,
radostnou mysl a ochranu Panny Marie.
Za farníky, kteří v měsíci listopadu slaví jmeniny a narozeniny
bude sloužena mše svatá
v neděli 23. listopadu 2014 v 8.00 hod.
Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky posílat do 20. dne měsíce psanou formou,
elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář; Ing. Soňa Šlosarová; Ludmila Hájková
Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500
E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz

