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MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI
Vánoce 2016

Ročník 12

Číslo 13

Vánoční přání

Sestry a bratři,
chci Vám co nejsrdečněji popřát k Vánocům, aby to byly
dny plné milosrdenství a radosti, které jsme mohli
zakoušet ve Svatém roce milosrdenství, a do nového
roku hodně zdraví, hojnost Božího požehnání a ochranu
Panny Marie.
S radostí v srdci Vám a Vašim blízkým žehnám
P. Svatopluk Pavlica, děkan

Návštěva jesliček



V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově můžete jesličky navštívit
25.12.2016 a 26.12.2016 vždy od 13.00 hod. do 17.00 hod.
V Medlově budou jesličky v kostele sv. Petra
a Pavla přístupné 25.12. a 26.12.2016 vždy
od 14.00 hod. do 15.00 hod.
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Pastýřský list Vánoce 2016
Drazí bratři a sestry,
požehnané Vánoce a pravou radost z mimořádné blízkosti Boha každému
z Vás!
Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali jakékoliv osobní či společenské tísně
a zloby, omezenost či neschopnost, tím více jsme vkládali naději do Spasitele.
Dnes se můžeme radovat z jeho příchodu, jako se radovali andělé i prostí pastýři v Betlémě. Hledíme na malé dítě v jeslích, v němž se skrývá mocný Bůh viditelný jen očima víry a čistým srdcem. Mnozí jej tehdy v Betlémě nepoznali, ale
těm, kteří jej přijali, dal moc stát se Božími dětmi. I dnes zůstává jeho příchod
pro mnohé zahalený do představ povrchní lidové tradice a pozlátka vánočních
dárků. On však i dnes přichází jako mocný Bůh a skutečný Zachránce pro ty,
kteří jej jako Takového přijmou, kteří mu dají důvěru a spolehnou na něj.
V roce milosrdenství jsme zakusili, že jeho milosrdenství zná východisko i
ze situací lidsky bezvýchodných. Mnoho rodin zakusilo, že jeho přítomnost proměňuje šeď všedních dnů v krásný svátek, uzdravuje vztahy a dává novou naději. Pozvěte dnes Betlémské děťátko do Vašich rodin. Ale nejprve mu otevřete
svá srdce, udělejte pro něj ve svém srdci místo a nabídněte mu, aby byl Vašim
Pánem a vládcem, protože Bohu to místo patří. Zvolte si ho za krále svého srdce a řekněte mu, že toužíte po tom, aby ve Vás budoval Boží království. Nebuďte smutní, že mu nemůžete nabídnout svou dokonalost a poklady mnoha dobrých skutků. Když nejste bohatí, nabídněte mu jako pastýři svou ubohost, ale
dejte mu všechno jako oni. Pusťte do srdce radost z jeho přítomnosti. Nebojte
se mu aspoň v duchu zpívat a vychutnat štěstí z jeho blízkosti. Vždyť to jsou
přece skutečné Vánoce.
Zkušenost svého srdce pak přeneste do rodiny a udělejte si doma společně
krásnou chvilku s Ježíškem. Řekněte mu nahlas, že jste šťastni, když je s Vámi.
Zazpívejte mu a dejte najevo svou radost. To neradím jen rodinám s malými
dětmi, ale všem. Nestyďte se jako dospělí za dětskou radost. Ta Vám naopak
může pomoci vidět srdcem a objevit to, co je lidským očím neviditelné, zažít
úžas před Božím majestátem. Pak bude snadnější na Boha nezapomenout a
snažit se mu líbit, poctivě hledat, co se mu líbí, co od nás čeká.
Čím mu uděláme radost? Jedno víme jistě, že chce, abychom milovali bližního jako sebe a Boha ještě víc. Od Boha to není sobecké, když žádá, abychom
ho milovali nade všecko. On je přece láska. Pokud milujeme lásku nade všecko
a otevíráme jí celé srdce, jsme schopni milovat božsky. To znamená, že těm,
které milujeme, dáváme samotného Boha. Kdo by jim mohl dát víc? Ano, dnes
můžeme jít domů s tímto posláním. Dnes můžeme proměnit naši rodinu v živý
betlém, v kousek ráje. To jsou pravé Vánoce!
Ale ani s tím se nespokojte! K Vánocům patří návštěvy. Pozvěte v dalších
dnech někoho na návštěvu a dejte i jemu prožít svou vánoční zkušenost. Nebo
sami navštivte jinou rodinu. Nezůstaňte však jen u běžných řečí. Prožijte spolu
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radost z Ježíše, který je mezi Vámi, když jste v jeho jménu, v jeho lásce. Pomozte i jiným zažít šťastnou radost z blízkosti Boha.
A ještě něco. Dokázali byste do takové atmosféry pozvat někoho z lidí, kteří
jsou osamělí, uzavření či úplně ztracení, na které se Vy nebo Vaše okolí dívá
jako na ubožáky? I ti přece potřebují Spasitele, ba asi více než druzí. Spasitel
by k nim velmi rád přišel. Doprovodíte ho? Udělejte Pánu Ježíši tu službu a
zprostředkujte někomu potřebnému setkání s jejich Spasitelem. Znáte někoho
takového ve svém okolí?
Drazí bratři a sestry, ještě jednou přeji každému z Vás šťastné Vánoce. Ať
jsou tím šťastnější, čím více lidí vtáhnete do radosti z Boha, který přichází mezi
nás jako skutečný zachránce.
K tomu Vám žehná
arcibiskup Jan

Pořad vánočních a novoročních bohoslužeb
Farnost
kostel

24.12.2016 25.12.2016

26.12.2016 31.12.2016

1.1.2017

Uničov

kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

21:00 hod.

8:00 hod.

8:00 hod.

17:00 hod.

8:00 hod.

15:00 hod.

9:30 hod.

9:30 hod.

15:00 hod.

9:30 hod.

22:30 hod.

11:00 hod.

11:00 hod.

-

11:00 hod.

Medlov

kostel
sv.Petra a
Pavla

Renoty

Betlémské světlo 2016
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista – Betlémě – k nám letos dorazí již popětadvacáté. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá vánoční
tradice.

kostel
Nanebevzetí
Panny Marie

Obnova manželských slibů:
29.12.2016 v Renotech v 18:00 hod.
30.12.2016 v Medlově v 15:00 hod.
30.12.2016 v Uničově v 17:00 hod.

Betlémské světlo si letos budete moci z uničovského
kostela odnést do svých domovů ve čtvrtek 22.12.2016
po ranní mši svaté.
Tip: Pouštíte s dětmi lodičky? Přineste si domů Betlémské
světlo a zapalte jimi svíčku ve skořápce, která vyplouvá
na svou cestu. Děti si pak mnohem lépe představí, co znamená, když jim svíčka po takovém dlouhém putování napříč Evropou zhasne.

Charita Šternberk, středisko Uničov

Vánoce
Na Vánoce a vánoční cukroví, které se peče z mnoha druhů těsta, se všichni
těšíme. O Štědrém dni se staví na stůl med pro sladkou řeč a laskavost hlasu.
V pečivu o Vánocích nesmějí chybět jidáše, betlémské hvězdičky, vánočky nebo biskupský chlebíček.
Jesličky vzešly do povědomí lidí o Vánocích. Půlnoční mše zaplní kostel
do posledního místa. Tichá, svatá noc je tu. Noc tajemství a zázraků. Na Štědrý
den se v duchu můžeme postavit mezi nábožné pastýře a prosit Boha, aby nás
ochránil před nebezpečím, před náhlou smrtí zachránil.
S nastávajícími Vánocemi se mi vybavuje i jedna vzpomínka. Je to už pár
roků, co se mně přihodila nemilá zdravotní příhoda. Duševní pohoda byla rázem ta tam. Bůh je však mistrem náhod dobrých, i když se někdy zdají být zlé.
Nic nemůže zastínit skutečnost, že stále nad námi bdí jeho láska.
Dana Lukasová
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Tříkrálová sbírka 2016 proběhne v Uničově a okolí v sobotu 7. ledna 2017.



Žehnání koledníkům v Uničově se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 8.30 hod. a v Medlově v 9.15 hod. v kostele sv. Petra a Pavla.



Rádi bychom mezi námi přivítali další děti, mládež i dospělé, kteří by se
chtěli do Tříkrálové sbírky zapojit.



Bližší informace: Ing. Soňa Šlosarová, koordinátor TKS, tel.: 721 669 968,
e-mail: sslosarova@seznam.cz

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné! Určeno pro vnitřní
potřebu farnosti. Své příspěvky posílejte do 20. dne měsíce psanou formou, elektronickou poštou.
Nevyžádané 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. 737 213 468. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz
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