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Prosinec 2015

Ročník 11

Číslo 12

Myšlenky na měsíc prosinec
JOSEF ŠUPPA, SJ

nás.
13. Je úplně normální a přirozenou
součástí kaţdého z nás, kdyţ jednoduše přijdou chvíle, ţe se nám
nic nechce, ţe se nám náhle zdá
všechno těţké, nepříjemné atd.
23.
14. Bůh chce, abyc hom dospěli
k opravdové zralosti a moudrosti
ţivota, aby nás ani úspěchy nepokazily, ani těţkosti ţivota nám ne- 24.
vzaly klid, radost a důvěru.
15.

VYZNAT SE SÁM V SOBĚ - rozlišování duchů
Vydalo Kartuziánské nakladatelství 2013

1. Pamatujme na to, ţe zlý duch v nás
nedokáţe vykonat nic bez našeho
souhlasu.

ba nám dává Ducha svatého,
v němţ jsme schopni rozlišit, jaké
jsou v nás myšlenky nebo hnutí.

2. Kaţdé porovnávání se s druhými
nás bude vést buď k pýše, nebo
k nervozitě, a ne k tomu, abychom
správným způsobem přijali sebe
samé.

8. Ve svém ţivotě se buď k Bohu
blíţíme, anebo se od Boha vzdalujeme. Nikdy nemůţeme zaujímat
postoj, ţe já nejsem ani pro, ani
proti.

3. I kdyţ stále zklamáváme sami sebe 9.
ve svých předsevzetích nebo upadáme do svých hříchů, rozhodující
je, abychom nikdy nepropadali nedůvěře.
4. Čím si máme formovat svoje vlastní
svědomí? K tomu potřebujeme Boţí
slovo. Poslouchat Boha, poslouchat
jeho slovo, jeho přikázání.
10.
5. Častokrát po určité době zjistíme, ţe
to, co se nám moţná někdy zdálo
těţké, nepříjemné, skličující, mělo
pro nás klíčový význam. Pán Bůh si 11.
nás tímto vším připravoval na chvíle,
ve kterých jsme dokázali obstát, a
poznali jsme, ţe právě toto bylo
pro nás dobré.
6. Člověk je stvořený, aby Pána Boha 12.
poznal, miloval, chválil, a tak dosáhl
plnosti ţivota.
7. Proč potřebujeme modlitbu? ModlitStrana 1

Cílem působení zlého ducha je
člověka falešně uspokojovat nebo
mu předkládat falešnou radost a
smyslné radosti, takţe se člověk
stane natolik omámený jako narkoman, který se nechá tak zlákat,
ţe si myslí, ţe v ţivotě neexistuje
nic krásnějšího.
Výčitky svědomí, pravého svědomí, jsou darem a přirozeným projevem toho dobra, které Bůh vloţil
do člověka.
Uměním ţivota není se pro něco
nadšeně rozhodnout. Uměním
ţivota je zůstat věrný svému dobrému rozhodnutí i v těţkých a temných ţivotních chvílích.
Pán Bůh nás nestvořil proto, abychom se porovnávali s druhými.
Stvořil nás proto, abychom se
navzájem milovali, jako on miloval

16.

17.

18.
19.

20.

21.

v rodině, i v kněţském ţivotě je
vlastně krizí duchovního ţivota.
Zapříčiňuje ji nedostatek upřímné,
opravdové modlitby a spojení
s Bohem.
Člověk, který se modlí, bude vţdy
člověkem, který objeví smysl svého ţivota a objeví ve svém ţivotě
to, co je nejdůleţitější.

Bůh, který se stal člověkem v Jeţíši Kristu, nám byl podobný
ve všem, kromě hříchu, vzal na
Po dobu duchovní neútěchy neděsebe i zkušenost pokušení.
lejme ţádnou změnu. Naopak,
snaţme se zůstat při uskutečňování 25. Modlitba nám pomáhá přijímat
rozhodnutí, jaké jsme udělali předBoţí lásku. Vnímat, ţe jsme milováni a čerpat sílu, abychom touto
tím v klidu.
láskou ţili.
Boţí slovo nás stále ujišťuje, ţe to,
co je nemoţné člověku, je moţné 26. Všichni máme slabá místa. Zlý
duch často vyuţívá náš nevyřešeu Boha.
ný problém. Je třeba si svoje slaNikdy nepřestaňme věřit a důvěřobosti uvědomit, vyznat je ve svávat. Nenechme si od zlého ducha
tosti smíření před Pánem, a tak je
namluvit, ţe není moţné zvítězit.
dát pod Boţí moc.
Tam, kde člověk končí, Bůh obyčej27.
Častokrát těţkosti, problémy a
ně začíná.
stavy, ve kterých zkusíme duchovBůh nechce, abychom propadli
ní neútěchu, nás nejednou činí
marné pýše. Bůh nechce, abychom
lidmi, kteří umí lépe chápat druhé,
se chlubili cizím peřím. Proto nám
jsou milosrdní, umí odpouštět, jsou
dává chvíle, ve kterých cítíme a
rozváţní, trpěliví a mají nadhled.
poznáváme, ţe kaţdý pokoj nebo
radost, či schopnost modlit se, není 28. Je třeba rozpoznat svá slabá místa. Nutností je tato slabá místa
samozřejmostí.
posilovat - silou modlitby a moudJeţíš na pokušení odpovídá, ale
rou rozváţností plynoucí z bdělosti.
s pokušením nediskutuje. Mohli
29.
Pokud si člověk chce uspořádat
bychom se řídit zásadou: S pokušesvůj ţivot, musí poznat smysl a cíl
ním, ani se zlým duchem, se nedissvého ţivota.
kutuje. Pokušení, zlému duchu, se
odporuje.
30. Naděje na věčný ţivot je na křesťanské víře nejkrásnější.
Namísto toho, abychom se zbytečně ptali proč, je mnohem důleţitější 31. Ţijte podle svého svědomí.
postoj, jaký ve svém ţivotě ke všemu, co se děje, zaujmeme. Je to
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě
důleţitá moudrost pro náš ţivot.
Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským

22. Nejedna krize, i v manţelství i
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gymnáziem v Kroměříži.
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Svatý měsíce

4. 12. - Svatý Jan Damašský
Velký učitel dějin univerzální církve a obhájce obrazů
Narodil se ve druhé polovině 7. století (snad v 60-70 letech) do bohaté křesťanské rodiny v Damašku, který je dnes hlavním městem Sýrie.
Ţivot zde probíhal jako v muslimském městě
teprve čtvrt století po Mohamedově smrti. Jeho otec Sergej byl vlivnou osobou u kalifova
dvora a bývá uváděn jako ministr financí či
velký vezír. Projevoval křesťanskou lásku i
ve sluţbách kalifa Abdula Meleka a vykupoval
prý i křesťanské otroky. Jedním z nich byl
vzdělaný mnich Kosmas z Kalabrie, kterého
pověřil Janovou výchovou. Jan byl od něj
vzděláván a utvrzován ve víře i ctnostech.
Kolem roku 700 v něm uzrálo rozhodnutí
pro mnišské povolání a odešel do kláštera sv.
Sáby jako Kosmas. Zde, po osvědčení hlubokého teologického vzdělávání, byl od jeruzalémského patriarchy vysvěcen na kněze.
Legenda popisuje jeho zkoušku poslušnosti a pokory, kterou absolvoval v Damašku, kam byl prý poslán prodávat od bratrů upletené koše
za přemrštěnou cenu, pro kterou se mu tam smáli. Avšak jeden z bývalých sluhů rodiny ho poznal a za tu cenu je koupil. Neţ se vrátíme k ověřenějším údajům, můţeme si připomenout důvod dalšího atributu – ruky,
k jejímuţ useknutí byl odsouzen pro podezírání ze zrady, protoţe následkem intrik souvisejících s císařem Lvem III. upadl v nemilost. Ruka
mu pak byla údajně uzdravena zázrakem Panny Marie.
Papeţ Benedikt XVI. označil Jana za významnou postavu dějin byzantské teologie a velkého učitele dějin univerzální církve. Uvedl také,
ţe se nikdy nevzdálil z kláštera a věnoval všechny své síly asketickému
ţivotu a spisovatelské činnosti. O Janově spisovatelské činnosti píší i
všichni ostatní ţivotopisci.
Významným věroučným dílem, které má tři části, je „Pramen poznání.“ obsahující definice filozofických pojmů týkajících se věrouky, pro
kterou čerpal z Aristotela, ale také křesťanských autorů. Vyvrací v něm
na sta heretických tvrzení. Ve třetí části Jan hovoří o Bohu a o Trojici,
Strana 3

POKOJ VÁM!

o stvoření světa a člověka, o nauce Vtělení a Vykoupení.
Jan Damašský rozlišoval od úcty prokazované obrazu s úmyslem
vztahovat ji k tomu, kdo je obrazem znázorňován. Jan byl ctitelem Panny Marie a ona jeho ochránkyní. V obhajobě obrazů Jan vysvětloval, ţe
Bůh, který nemá tělo ani podobu, nemohl být znázorňován obrazem,
ale poté co ţil mezi lidmi je moţné „vytvořit obraz toho, co jsem viděl
z Boha. Neuctívám matérii, ale stvořitele matérie, který se stal matérií
pro mne a uznal se hodným přebývat v matérii a skrze ni působit mou
spásu. Absolutně ji však neuctívám jako Boha!“ Papeţ Lev XIII. ho
19.8.1890 prohlásil učitelem církve a zařadil jej do římského kalendáře.
Patron: lékárníků, malířů ikon, studentů teologie z Východu
Atributy: koše, Panna Maria, ruka
Převzato z internetových zdrojů

Rok zasvěceného života

Řád karmelitánů

Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel,
zkráceně téţ Řád karmelitánů je katolický řád zaloţený
ve 12. století poustevníky ţijícími v ústraní v pohoří Karmel v dnešním Izraeli. Od názvu tohoto pohoří následně
řád získal své jméno. Dnes má tento ţebravý řád na celém světě asi dva tisíce členů.
První karmelitáni přišli do českých zemí roku 1347,
kdyţ Karel IV. nechal v Praze pro karmelitány poloţit základní kámen kostela Panny Marie Sněţné.
V současné době se karmelitánské konventy, které čítají celkem
18 bratří, nacházejí v Kostelním Vydří, Praze a Olomouci. Karmelitáni
provozují také Karmelitánské nakladatelství.
Karmelitánská spiritualita klade důraz především na kontemplaci,
bratrské společenství a sluţbu uprostřed lidu, přičemţ všechny tyto
sloţky jsou vzájemně propojeny – karmelitáni se snaţí sluţbou
mezi lidmi předávat svou kontemplativní zkušenost Boha, která je rozvíjena v bratrském společenství. Karmelitáni čerpají svou inspiraci
zejména z příkladu proroka Elijáše a Panny Marie a skládají slib poslušnosti, chudoby a čistoty.
Převzato z internetových zdrojů
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Pozvánka

Řím – Vatikán – Assisi
21. – 27. 2. 2016

Program:
1. den - neděle: Nástupní místa - v Uničově ve 12:50 hod., v Litovli ve 13:15 hod. a eventuálně v Olomouci
ve 13.45 hod.
Dále cesta na Vídeň, Graz a hraničním přechodem Tarvisio do Itálie pouze s bezpečnostními a
hygienickými přestávkami. Pouť doprovází kněží.
2. den - pondělí: příjezd do Říma – ranní hygiena na motorestu. Odjezd k bazilice sv. Kříže Jeruzalémského
(v 9 hod. mše svatá). Autobus odjede na 9 hod. povinnou přestávku. Prohlídka - Svaté schody, svatý Kliment
s hrobem sv. Cyrila a svatý Petr v okovech se sochou Mojžíše. Koloseum, Forum Romanum a Palatin, (kombi
lístek za 12 Eur), Kapitol a kostel Santa Maria in Aracoeli, Benátské nám., památník krále V. Emmanuela II.
Kolem18. hod. ubytování ve 3* hotelu v Římě, večeře a nocleh.
3. den - úterý: snídaně. Vatikánská muzea – vstupné 13.50 euro včetně audio sluchátek (9–13 hod.), bazilika
sv. Petra – Svatá brána, interiér, kopule (vstupné 7 Eur), katakomby s hrobem sv. Petra. Mše svatá u hrobu
sv. Jana Pavla II.. Čtvrť Trastevere se starými římskými uličkami. Odjezd do hotelu, večeře, nocleh.
4. den - středa: snídaně. Odjezd na dopolední generální audience se sv. Otcem (10.00 – 11.15 hod.).
Pěší Řím: Andělský hrad, Palác spravedlnosti, piazza Navona – kostel sv. Anežky římské, kašna Čtyř řek,
sv. Pantaleon, piaristé – v 15 hod. mše svatá. Pantheon, italský senát a parlament, nám. Colona, fontána
di Trevi, Španělské schody. Odjezd na hotel, večeře, nocleh.
5. den - čtvrtek: snídaně. Autobusem bazilika sv. Pavla za hradbami – prohlídka, Svatá brána, v 9.30 hod. mše
svatá. Tre fontane – místo stětí sv. Pavla, trapistický klášter. Autobusem k Lateránu – prohlídka, Svatá brána,
dále k bazilice Santa Maria Maggiore - prohlídka, kostel sv. Praxedy. Autobusem na hotel, večeře, nocleh.
6. den - pátek: snídaně, naložení zavazadel a příjezd do Porciunkuly, prohlídka, zde žil sv. František se
svými bratřími. Assisi – 9hod.povinná pauza, bazilika sv. Františka, ve 13 hod. mše svatá, ostatky sv. Františka,
kostel P. Marie sopra Minerva, sv. Rufinus – katedrála, sv. Klára, prohlídka, sv. Damián. Osobní volno.
Asi ve 22 hod. návrat do vlasti.
7. den - sobota: kolem 13. hod. příjezd do Olomouce, následně další odjezdová místa.

Cena 8 870,- Kč
Zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací, WC, videem, 4x nocleh se snídaní ve 3* hotelu v Římě, 4x večeře,
pojištění léčebných výloh 4 mil. korun, pojištění CK proti úpadku, vjezdy do Říma (12 Eur), pobytová
taxa (16 Eur), průvodce. Doprovod kněze, denně mše svatá.
Nezahrnuje: kapesné a vstupné 70-100 Eur.
Doporučuji: s sebou polštářek pod hlavu a deku do autobusu pro noční jízdu, sandály a jedny plné boty, sukně
pod kolena, v kostelích nutné mít zahalená ramena, plavky, trochu jídla na obědy, je možnost si
koupit pizzu v rychlém občerstvení, deštník, v autobuse je možnost občerstvení za koruny (studené a
teplé nápoje, polévka), fotoaparát, Při cestě tam i zpět mějte hygienické věci nahoře v autobuse pro
okamžité použití, aniž byste museli do kufru.
Změna programu vyhrazena!

Mgr. Jindřich Miklas
Cestovní kancelář
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„Na cestu s námi vyjdi Pane...“

796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411
E-mail: miklastour@miklastour.cz, www.miklastour.cz
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Co čeká naše farnosti v měsíci prosinci:

2.12.2015 v 16.30 hod.
(středa)

Medlov DPS Medlov

20.12.2015 v 8.00 hod.
(neděle)

Mše svatá za všechny oslavence
v měsíci prosinci, sbírka je určeUničov
na na potřeby farnosti. Adventní
misijní jarmark po mši svaté

3.12.2015 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov Návštěva nemocných

20.12.2015 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Sbírka je určena na potřeby farnosti

3.12.2015
(čtvrtek)

Renoty Návštěva nemocných

20.12.2015 v 11.00 hod.
(neděle)

Renoty

Sbírka je určena na potřeby farnosti

21.12.2015 v 15.00 - 17.00 hod.
(pondělí)

Uničov

Hlavní příleţitost ke svátosti smíření, zpovídají 4 kněţí

4.12.2015 v 8.00 hod.
(pátek)
5.12.2015 v 15.30 hod.
(sobota)

Medlov

Mše svatá, a od 9.00 hod. návštěva
nemocných

Uničov Mariánská poboţnost

Adorace před vystavenou Nejsvětější
6.12.2015 v 18.00 -19.00 hod.
Uničov svátostí doprovázená rytmickými pís(neděle)
němi
8.12.2015 v 15.30 hod.
(úterý)

Medlov

Mše svatá - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

8.12.2015 v 17.00 hod.
(úterý)

Uničov

Mše svatá - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

11.12.2015 v 20.00 hod.
(pátek)

Uničov Společenství mládeţe

14.12.2015 po mši svaté
(pondělí)

Uničov

Katechismus pro dospělé aneb Vzdělávání se ve víře na téma Mše svatá

16.12.2015 po mši svaté
(středa)

Medlov

Hlavní příleţitost se svátosti smíření
před Vánocemi

17.12.2015 po mši svaté
(čtvrtek)

Renoty

Hlavní příleţitost se svátosti smíření
před Vánocemi

18.12.2015 v 16.00 hod.
(pátek)

Uničov Misijní klubko a schólička pro děti
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4.12.,11.12. a 18.12.2015
v 17.00 hod.
(pátek)

Uničov „Roráty“ pro děti

4.12.,11.12. a 18.12.2015
ve 20.00 hod.
(pátek)

Uničov Adorace pro mladé

5.12.,12.12. a 19.12.2015
v 7.00 hod.
(sobota)

Medlov

Roráty pro dětí a poté snídaně
na faře

Změna programu vyhrazena !!!

Vánoční pořad bohoslužeb bude až v předvánočním čísle,
které vyjde v neděli 20. prosince 2015
Blahopřání

Všem, kteří slaví v měsíci prosinci narozeniny,
přejeme hojnost Božího požehnání
a ochranu Matky Boží.
Mše svatá za prosincové oslavence bude sloužena
v neděli 20. prosince 2015 v 8.00 hod.
ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk v prosinci pořádá:

Vtipy

V Uničově

V kostele někdo vykradl pokladničku. Za několik dní dostal pan farář
obálku, ve které bylo 50 korun a lístek se vzkazem: "Ukradl jsem u vás
200 korun. Protoţe mne trápí svědomí, vracím 50 korun. Pokud budu
mít výčitky stále, pošlu další splátku."

1.12.2015
(úterý)
2.12.2015
(středa)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30
hod.

Mikulášské maňáskové divadélko
„O medvídkovi, který našel poklad“
a Mikulášská nadílka
v Muzeu baroka v Uničově v 16.00 hod.

4.12.2015
(pátek)
7.12.2015
(pondělí)



Rukodělný krouţek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod.
na faře v Uničově

7.12.2015
(pondělí)



Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky“ – po večerní mši svaté

14.12.2015
(pondělí)



Rukodělný krouţek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod.
na faře v Uničově



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

16.12.2015
(středa)



Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30
hod.

22.12.2015
(úterý)



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



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

15.12.2015
(úterý)

29.12.2015
(úterý)

V Medlově
1.12.2015
(úterý)



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



Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky“ a Modlitby matek – skupina 2,
od 9.30 do 11.00 hod.

9.12.2015
(středa)



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

16.12.2015
(středa)



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

2.12.2015
(středa)
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Pro děti
ADVENTNÍ CESTA
V adventu se připravujeme na oslavu Jeţíšova narození a jeho příchod na konci světa.
Kaţdý den adventu vybarvi jeden kámen na cestě k Betlému. Kdyţ místo symbolů v kamenech na cestě dosadíš písmena (podle klíče), dozvíš se, ţe nejen v adventu, ale celý
ţivot jdeme… (dokončení v tajence luštěnky).
1. neděle adventní

2. neděle adventní
3. neděle adventní

4. neděle adventní

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; Jana Šlosarová. Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 153, 783 91
Uničov, tel. 585 054 500. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz
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