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1. Kaţdý člověk je stvořen k obrazu 
a podobě Boha, proto nachází smysl 
a pravou hodnotu svého ţivota jen 
tehdy, kdyţ nalezne svého Stvořite-
le, Boha. 

2. Duch svatý pomáhá těm, kteří ho 
poslouchají. 

3. Duch svatý svými plody a dary 
posvěcuje, sjednocuje a přetváří 
Církev a různými charismaty ji umoc-
ňuje k tomu, aby neohroţeně hlásala 
evangelium.  

4. Kdyţ se vzdáme jakékoliv svět-
ské touhy kvůli Pánu, On nám oplatí 
stonásobně.  

5. V duši naplněné Duchem svatým 
se děje podivuhodná a neuvěřitelná 
proměna a začíná v ní nový ţivot.  

6. I kdybyste postavili milióny betlé-
mů a umístili v nich dřevěného nebo 
keramického Jeţíška, neproţijete 
Vánoce, jestliţe neočistíte svá srdce 
od hříchu, a neumoţníte ţivému 
Jeţíši, aby vstoupil do Vašeho ţivo-
ta.  

7. Pán volá lidstvo, aby odloţilo 
staré lidství poškozené klamnými 
touhami, a aby se v Duchu obnovilo 
do Vašeho ţivota.  

8. Skrze Ducha svatého je do mého 
srdce vylita Boţí láska. Proto mám 
účastenství i ve společenství svatých. 

9. Duch svatý dává své dary tomu, 
komu chce, a protoţe je dárcem, má 
svou vlastní vůli a svobodu.  

10. Duch svatý je jediným prostřední-
kem, který nás přivádí k Bohu Otci a 
Synu. Je darem seslaným po Jeţíšo-
vě vzkříšení. Duch ukáţe světu,        
v čem je hřích, spravedlnost a soud.  

11. Duch svatý neustále posiluje na-
še vnitřní já, abychom poznali Kristo-
vu lásku, která přesahuje kaţdé po-
znání.  

12. Nejsme spaseni svými  skutky, 
nýbrţ obmyti milostí, kterou se znovu 
rodíme k novému ţivotu skrze Ducha 
svatého.  

13. Věřící, který má vztah s Bohem, 
nachází s pomocí Ducha svatého 
nový smysl předpisů a přikázání.  

14. Abychom nalezli Boţího Ducha, 
nemusíme chodit na nějaké zvláštní 
místo, ani se účastnit nějaké duchov-
ní akce. Stačí otevřít srdce, kde ho 
nalezneme a můţeme zakoušet.  

15. Duch lásky uschopňuje člověka, 
aby poznával Jeţíše v druhých li-
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dech, a povzbuzuje ho, aby zasvětil 
svůj ţivot péči o druhé.  

16. Kaţdý věroučný křesťan, který je 
povolán k ţivotu věčnému, má vydá-
vat svědectví o Kristu a proţít tuto 
skutečnost naplnění Duchem svatým.  

17. Základním předpokladem toho, 
aby člověk dostal Ducha svatého, je 
úplné a upřímné obrácení, jehoţ vý-
sledkem je změna ţivotního stylu.  

18. Jestliţe se má nádoba naplnit, 
musí se nejdříve vyprázdnit a vyčistit. 
Je nutné přinést nádobu svého srdce 
ke zdroji ţivé vody, k Jeţíšovu srdci.  

19. Lidé „obtěţkaní“ svými „proč“ a 
„jak“ často dar Ducha nedostanou.  

20. Duch svatý osvobozuje člověka i 
od strachu ze smrti.  

21. Bez svatosti nemůţe nikdo za-
koušet Boha. Pokud chce mít člověk 
intimní vztah s Bohem, musí odhodit 
hřích.  

22. Jen tehdy, kdyţ odpustíme dru-
hým, získáme ten pravý postoj mod-
litby. Bůh Otec přijal nejvyšší oběť 
svého jediného Syna na Kalvárii poté, 
co Jeţíš všem odpustil. 

23.  Zlý duch se nemůţe dotknout 
nikoho, v němţ působí Buch Boţí.  

24. Kaţdý, kdo se cítí slabý nebo 
proţívá pokušení, se má snaţit zůstat 

ve stálém spojení s Jeţíšem skrze 
milost přijatou v modlitbě, ve svátos-
ti, skrze skutky milosrdenství a půst.  

25. Drahocenná krev Jeţíše můţe 
uzdravit naše vnitřní já z pocitů viny, 
ze zranění a špatných návyků.  

26. Pokud je někdo ochoten dát Pá-
nu svůj čas, On vstoupí do jeho ţivo-
ta.        

27. Pokud člověk chce, můţe svou 
povahu proměnit.   

28. Jeţíš nabádal lidi, aby lidé napo-
dobovali jeho tichost a pokoru. Při-
cházejme k Jeţíšovu srdci a vstřebe-
jme jeho mírnost, která odstraňuje 
všechny druhy hněvu.  

29. Velkodušnost činí člověka veli-
kým, dávej druhým a Bůh dá tobě.  

30. Napodobujme lásku Jeţíše, který 
šel aţ tak daleko, ţe vydal vlastní 
tělo a krev na kříţi a jeho oběť stále 
pokračuje v Eucharistii.  

31. Pravý pokoj nezávisí na tom, co 
máme navenek, ale co máme uvnitř. 

 

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

 

 

Blahopřání 

Ať Bůh žehná a Panna Maria chrání všechny,                         

kteří slaví v měsíci prosinci své narozeniny a jmeniny. 

Mše svatá za prosincové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 18.12.2016 v 8.00 hod.                                                        

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 
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6. prosince - sv. Mikuláš 

Svatý měsíce 

ČLOVĚK DOBRÉHO SRDCE 

     Mikuláš se stal nejpopulárnějším světcem a jako u osobností, které patří 
mezi nejznámější, je do šířených zpráv něco přidáváno. Tuto skutečnost lze 
vztahovat i na svatého Mikuláše. 

     Za místo Mikulášova narození je uváděno pří-
stavní město Patara (vzpomínané v Sk 21,1)         
na jiţním pobřeţí Malé Asie. Odhadovaná doba asi 
před rokem 270. Základy křesťanské výchovy přijal 
od rodičů, po nichţ později zdědil nemalé jmění, 
kterého pouţíval ke konání skutků milosrdné lásky. 

     Podle legendy se v rodném Mikulášově městě 
dostala do velké nouze jedna rodina šlechtického 
původu, v níţ otec, který neměl na věno pro své tři 
dcery, chtěl prodávat jejich panenství. Mikuláš, aby 
je uchránil od údělu prostituce a zbavil nejhorší bí-
dy, za noční tmy jim vhodil do okna měšec s penězi, 

dostačujícími jako věno pro první dívku. Totéţ udělal ještě dvakrát a svými milo-
srdnými skutky utvrdil rodinu ve víře v Boţí lásku a uchránil ji. 

     Po odhalení, aby se vyhnul pochvalným řečem i pro touhu po výhradní sluţ-
bě Bohu, se vydal na pouť do Svaté země. Ţivotní příběh pokračuje vyprávěním    
o jeho plavbě na lodi plující do Egypta. Za velké bouře prý přepadla námořníky 
úzkost a v obavách, ţe nad ţivlem nezvítězí, prosili o modlitbu. Mikuláš se pln 
důvěry v Boţí pomoc obrátil modlitbou k nebi a vichřice ustala a moře se uklid-
nilo. Nejen pro tento příběh, ale i pro dva pozdější, se Mikuláš stal patronem 
námořníků. Z Egypta navštívil Jerusalem a další posvátná místa. Při rozjímání 
na poušti pocítil nutkání k návratu. Na zpáteční cestě se jednoho dne kolem r. 
280, v brzkých ranních hodinách zastavil v kostele města Myra, asi v místě 
dnešní obce Demre, poblíţ pobřeţí. Zde se v předchozím dni biskupové lykijští 
usnesli na tom, ţe pro město zvolí za biskupa muţe, který první vstoupí ráno   
do chrámu. Kdyţ tam našli modlícího se Mikuláše, vloţili na něj ruce, aby z něj 
učinili místního biskupa. 

     Mikuláš se nepovaţoval za hodného pro takový úřad, ale kdyţ nepomohly 
jeho námitky, podrobil se volbě. Ţil asketickým ţivotem a na biskupském stolci 
se stal vzorem opravdové lásky k Bohu i bliţním. 

     O Mikulášovi se píše, ţe byl pokorný a nikdy nevyhledával své vlastní cti, ale 
snaţil se vţdy šířit slávu Boţí. Rozdával poučení, navštěvoval a těšil nemocné, 
vězně i zajatce. Sytil lačné a byl ochráncem dětí, zvlášť sirotků, vdov i všech lidí 
nevinně pronásledovaných. Vystupoval s laskavostí a mírností, ale za Kristovu 
víru statečně bojoval proti viditelným i neviditelným nepřátelům. 
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    V horlivosti proti modlářským pověrám nepřestal ani za Diokleciánova proná-
sledování. Byl zajat, poslán do vyhnanství a vězněn. Utrpení snášel s vděčností 
a spoluvězně povzbuzoval na mysli a v důvěře v Boţí Prozřetelnost, vykládajíce 
jim učení Kristovo. 

     Na svobodu se dostal aţ za císaře Konstantina Velikého. Roku 313 se vrátil 
do pastýřského úřadu v Myře. 

     Mohla by zde pokračovat další legendární vyprávění, kterých je mnoho. Patří 
sem vykoupení dětí, kterým hrozila smrt za krádeţ i častěji zobrazovaný příběh 
vzkříšení tří rozsekaných chlapců, které řezník naloţil do láku.  

     Vypráví se, ţe v Mikulášově době docházelo, při nesplacení dluhu, k braní 
dítěte do zástavy, a to mohlo být prodáno na trhu s otroky. Také těmto rodinám 
biskup Mikuláš prý tajně pomáhal vkládáním potřebného obnosu do okna. Je 
mu dále přičítáno, ţe byl zřizovatelem škol a sirotčinců, které pak navštěvoval. 

     Mikulášovy atributy a četné patronáty se týkají uvedených příběhů. Nejčas-
těji je však znázorňován jako biskup, s knihou Písma sv. a třemi symbolickými 
jablky či zlatými koulemi, připomínajícími, ţe jeho evangelní láska zachránila 
před mravním otroctvím tři dcery, které do zkázy chtěl uvrhnout jejich zadluţený 
otec. 

     Mikuláš zemřel 6. prosince kolem poloviny IV. století a byl pohřben v kostele 
v Myře. Úcta k němu se začala šířit hned po smrti. Za svatého byl uznáván vel-
mi brzy a uvádí se, ţe z jeho hrobu vytékaly dva prameny, které vracely lidem 
zdraví. Kult sv. Mikuláše asi po dvou staletích přesáhl oblast řecké církve a       
k největšímu rozšíření došlo od VIII. století v Rusku, kde se stal národním pa-
tronem. V Evropě se šířil od X. století v Německu, Francii a Anglii. 
                                                                                       

                                                                                  převzato z internetových zdrojů 

Co čeká naše farnosti v měsíci prosinci 

30.11.2016 v 9.00 hod.       
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

30.11.2016 v 16.30 hod.       
(středa) Medlov Mše svatá v DPS Medlov 

1.12.2016 v 9.00 hod.       
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných  - skupina II. 

1.12.2016       
(čtvrtek) Renoty Návštěva nemocných   

2.12.2016 v 8.00 hod. 
(pátek)                     Medlov Mše svatá a od 9.00 hod. návštěva nemoc-

ných 

2.12., 9.12. a 16.12.2016    
v 17.00 hod. (pátek)                     Uničov „Roráty“ pro děti 

2.12., 9.12. a 16.12.2016    
v 18.45 hod. (pátek)                     Uničov Adorace pro mladé 
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Co čeká naše farnosti v měsíci prosinci 

3.12.2016 v 15.30 hod.                 
(sobota) Uničov   Mariánská poboţnost 

3.12.2016                 
(sobota) Uničov  NEBUDE MŠE SVATÁ !!! 

3.12.,10.12. a 17.12.2016  
v 7.00 hod.   (sobota) Medlov Roráty pro děti a poté snídaně na faře 

4.12.2016 v 18.00 hod. 
(neděle)                                 Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

7.12.2016 v 16.30 hod.    
(středa) Medlov  Vigilie ze Slavnosti Neposkvrněného početí 

Panny Marie 

8.12.2016 v 17.00 hod.  
(čtvrtek) Uničov Slavnost Neposkvrněného početí Panny 

Marie 

8.12.2016 v 18.00 hod.   
(čtvrtek) Renoty Slavnost Neposkvrněného početí Panny 

Marie 

11.12.2016             
(neděle)                                 Uničov Po mši svaté adventní misijní jarmark  

12.12.2016             
(pondělí)                                 Uničov Katechismus pro dospělé aneb vzděláváme 

se ve víře - po večerní mši svaté 

14.12.2016                          
(středa)                                 Medlov Po mši svaté hlavní příleţitost ke svátosti 

smíření před Vánocemi 

15.12.2016  ve 14.00 hod.                       
(čtvrtek)                                 Dolní Sukolom Mše svatá v DPS Dolní Sukolom 

15.12.2016                         
(čtvrtek)                                 Renoty Od 17.00 hod. hlavní příleţitost ke svátosti 

smíření před Vánocemi 

 16.12.2016 v 16.00 hod.                         
(pátek)                                 Uničov Misijní klubko a schólička pro děti 

18.12.2016 ve 8.00 hod.  
(neděle) Uničov 

Mše svatá za všechny oslavence v měsíci 
prosinci a pro rodiny s dětmi, sbírka při mši 
svaté je určena na potřeby farnosti 

18.12.2016 ve 9.30 hod.  
(neděle) Medlov Mše svatá pro rodiny s dětmi, sbírka při mši 

svaté je určena na opravu věţe kostela 

18.12.2016 ve 11.00 hod.  
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 

farnosti 

19.12.2016 -                     
15 -17.00 hod. (pondělí) Uničov Hlavní příleţitost ke svátosti smíření před 

Vánocemi - zpovídají 4 kněţí 

Vánoční pořad bohoslužeb bude až v předvánočním čísle,                                 

které vyjde v neděli 18. prosince 2016 

Změna programu vyhrazena!!! 
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

V Uničově 

2.12.2016
(pátek) 

 Setkání dětí a maminek v rukodělném krouţku na faře v Uničově        
od 16.00  do 17.00 hod. 

5.12.2016
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově po večerní mši svaté na téma 
„Skutky milosrdenství v našem ţivotě“ 

6.12.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

20.12.2016 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

27.12.2016 
(úterý) 

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

29.12.2016 
(čtvrtek) 

 Modlitby matek na faře v Uničově od 16.30 hod. 

V Medlově 

7.12.2016 
(středa)  

 Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Skutky milosrdenství          
v našem ţivotě“ a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

13.12.2016
(úterý)   

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

14.12.2016   
(středa) 

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

21.12.2016 
(středa) 

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

Vtipy 

Student (při náboženství): "Věřím pouze tomu, čemu rozumím."  
Profesor teologie: "Pak je ovšem pochopitelné, že nevěříte ničemu."   

Babička vezme vnuka poprvé do kostela a všechno mu 
ukazuje. Pak se zastaví před svatostánkem a modlí se. 
Malého zaujme červená barva věčného světla. Dlouho 
se na ně dívá a nakonec se zeptá: "Babi, kdy tam ko-
nečně naskočí zelená, abychom mohli jít dál?"  

Mojžíš sejde z hory, v rukou svírá desky deseti přikázání.  
"Mám dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že jsem to     
s Bohem z šedesáti přikázání usmlouval na deset. Ta špat-
ná je, že nepokradeš a nesesmilníš tam zůstalo, pánové!"   
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Charita Šternberk, středisko Uničov 
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Pro děti 
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