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1. Vnímejte kaţdé trápení, kaţdé utrpení a snaţte se utěšovat a usmiřovat.
2. Vaší silou ať je mlčení. Hledejte
ticho kaţdý den.
3. Buďte lidmi milosrdenství: odpouštějte a ţádejte o odpuštění

co děláme.
8. Dostali jste dvanáct darů Ducha
svatého: lásku, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrotu, mírnost, věrnost, tichost, zdrţenlivost a čistotu. Vyuţijte je.
9. Aby se dobrodruţství vašeho ţivota vydařilo, musíte si uchovat radost.

4. Pokud se vám ze ţivota někde vytratilo ticho, snaţte se ho znovu
najít, je to neocenitelný poklad, 10. Kaţdé drobné gesto je důleţité,
bez něhoţ byste nemohli ţít.
dělejte jich hodně.

5. Naučte se rozlišovat; máte v sobě 11. Bojujte proti zoufalství. Vaší zbraní
moudrost, která vám vţdycky umoţby měla být úcta ke všemu ţivému.
ní volit a vědět, co je třeba udělat.
12. Modlete se. Bůh vám dá naději,
6. Vydařený ţivot bude takový ţivot,
poproste ho o nové srdce.
v němţ vašimi hlavními trumfy bu13. Plňte svůj úkol srdcem, objevíte
dou modlitba a ticho.
skrytý poklad.
7. Mějte smysl pro povinnost – kdyţ
dobře vykonáváme svůj úkol, můţe- 14. Náš svět velmi potřebuje lidské bytosti, které umějí odpouštět i poprome dělat, co říkáme, a říkat,
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sit za odpuštění. Jedině takoví
muţi a ţeny mohou světu dodávat
ţivotodárný kyslík.
15. Nejlepší chvíle vašeho ţivota je
dnešek.
25.
16. Nemějte strach ze smrti. Dovede
vás na nejkrásnější ze všech setkání.
26.
17. Vydařený ţivot je tvrdý, náročný.
Protoţe neztratíte zájem o druhé.
Protoţe budete soucítit s kaţdým
utrpením, trápením a budete se 27.
snaţit pomáhat a utěšovat.

s nástrahami, všemoţnými problémy, a budete muset bojovat.
Proste kaţdý den svého anděla
stráţného o ochranu.
Staňte se bojovníky Lásky. Vaší
zbraní ať je respekt ke kaţdému
člověku.
Pokud nezvládáte milovat, poţádejte Boha o nové srdce. On o tom
něco ví, protoţe on je láska.
Svou morální sílu čerpáte mnohem
víc z ticha a z modlitby neţ ze špenátu, ţenšenu, jogurtů nebo
z nevím jakých supervitamínů.

18. Neměli bychom mluvit, pokud naše slova nemají větší sílu neţ ticho.
28. Čím méně mám osobních potřeb,
tím víc se můţu starat o potřeby
19. I ten nejmenší skutek lásky je Boostatních.
hem poţehnaný a nepatrné skutky
se stanou velkými, kdyţ je bude- 29. Věnujte čas dobru, je to cesta
me konat s velkou touhou líbit se
ke štěstí. Věnujte čas přemýšlení,
Bohu.
je to zdroj moci. Věnujte čas lásce,
je to důvod k ţivotu.
20. Pokoj v duši je darem z nebes,
snaţte se ho získat.
30. Chceš-li se dozvědět, jakou cenu
má minuta, zeptej se toho, komu
21. Zkuste ze všech sil milovat celých
ujel vlak. Čas na nikoho nečeká.
čtyřiadvacet hodin, proţívejte tyto
Popadni kaţdou chvilku, která ti
hodiny naplno. Včerejšek nebyl
zbývá, a nepusť ji – bude pro tebe
lepší a o zítřku nic nevíme. Bůh
velmi cenná.
vás stvořil pro jeden den.
31. Zpověď je jednou z nejlepších pro22. Pokud všechno přijímáte s láskou,
tilátek, které působí proti naší pýše,
bude to pro vás úţasná a jedinečnaší ubohosti a také nás zbavují
ná cesta svatosti. Všechno dělejte
samoty.
s láskou.
23. Bůh by měl být jednoduše středem našeho ţivota. Pokud ho tam
umístíte hned od rána, pak bude
vaše vnitřní radost hluboká, ať
bude den sebevíc náročný.
24. Během svého ţivota se setkáte
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Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě
Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským
gymnáziem v Kroměříži.
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Svatý měsíce

Co čeká naše farnosti v měsíci březnu:

9.3. - sv. Dominik Savio
Pocházel z chudých rodičů, kováře a švadleny, měl deset sourozenců. Narodil se 1842 v Riva de Chieri, nedaleko Turína v Itálii. Od pěti let ministroval,
v sedmi poprvé přijal eucharistii. Tehdy si do zápisníku napsal heslo pro ţivot:
"Raději smrt, neţ hřích."
Od devíti let chodil do školy v Castelnuovu, kaţdý den 8 km pěšky. Fyzicky
byl slabý, jinak ale vytrvalý, učenlivý a pilný. Ve 12 letech se dostal do oratoře
Dona Bosca v Turíně. Ten viděl jeho čistotu a bezúhonnost a řekl mu: "Jsi
z dobrého materiálu, z dobré látky." Dominik na to: "A k čemu bude látka dobrá?" - "Uděláme z ní pěkné šaty a darujeme je Bohu," odpověděl Bosco. A Dominik konstatoval s prosbou: "Já jsem látka, buďte tedy vy krejčím." Za dobrého
vedení Dominik mentálně rychle dozrával a předčil své vrstevníky. Vyslouţil si
jméno Savio, coţ znamená "Moudrý".
Při jedné slavnosti chtěl Don Bosco kaţdému chlapci splnit přání. Dominik
napsal své přání slovy: "Pomozte mi, abych se stal svatým." Don Bosco řekl:
"Ţádal jsi o hezký dárek. Na svatost je jeden recept. Jsou v něm pro tebe důleţité tři přísady:
Veselost - to, co tě činí smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč.
Plnění tvých školních a náboţenských povinností - buď pozorný, dělej dobře
úkoly, připravuj se studiem a modli se rád.
Dělej druhým dobro - vţdy je někdo, kdo potřebuje tvou pomoc, kdo je vedle
tebe. Podej mu pomocnou ruku, i kdyţ tě to bude něco stát. A kdyţ dobře tyto tři
věci smícháš staneš se svatým.
A Dominik rozdával radost jak jen mohl, dobře se učil a rád zůstával dlouho
u modlitby.
Stalo se, ţe kněz nesl nejsvětější svátost, Dominik poklekl a vedle něj byl
voják, který se k tomu neměl. Dominik před něj roztáhl svůj kapesník a tak jej
beze slov přiměl také pokleknout.
Ke konci třetího roku v Boscově oratoriu začal Dominik výrazněji slábnout,
takţe nestačil ani na hry s ostatními, pak se musel vzdát i studia a cítil, ţe brzy
zemře. Přijal i Boscovo rozhodnutí, aby se vrátil
k rodičům. S kamarády se rozloučil zvoláním:
"Na shledanou tam, kde budeme navţdy s Pánem!"
Doma před smrtí ještě těšil zdrcené rodiče. Pak
řekl: Sbohem tatínku! Ještě jsem nikdy nespatřil
něco tak krásného, jako vidím teď." Po těch slovech
tuberkulóza dovršila své dílo a Dominik vydechl
naposled.
Blahořečen byl v roce 1950 a kanonizován 12. 6.
1954. V roce 1957 jej papeţ Pius XII. jej ustanovil
patronem křesťanských studentů.
Převzato z internetových zdrojů
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6.3. 2016 v 18.00 hod.
(neděle)

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

6.3., 13.3. a 20.3.2016
v 9.00 hod. (neděle)

Medlov

Poboţnost kříţové cesty

6.3., 13.3. a 20.3.2016
ve 14.00 hod. (neděle)

Uničov

Poboţnost kříţové cesty

6.3., 13.3. 2016
(neděle)

Uničov

Postní promluva (po poboţnosti kříţové cesty)

3.3, 10.3. a 17.3.2016
v 18.00 hod. (čtvrtek)

Renoty

Poboţnost kříţové cesty

2.3.2016 v16.30 hod.
(středa)

Medlov

Mše svatá v DPS Medlov

3.3.2016 v 9.00 hod.
(čtvrtek)

Uničov

Návštěva nemocných

3.3.2016
(čtvrtek)

Renoty

Návštěva nemocných

4.3.2016 v 9.00 hod.
(pátek)

Medlov

Návštěva nemocných

4.3.2016 ve 20.00 hod.
(pátek)

Uničov

Adorace pro mladé

5.3.2016 v 8.00 hod.
(sobota)

Medlov

Ministrantská schůzka

6.3.2016
(neděle)

Uničov
Medlov
Renoty

Sbírka na Světové setkání mládeţe
v Krakově

11.3.2016
18.00 - 20.00 hod.
(pátek)

Uničov

Večer smíření - Adorace a zpovídání
u příleţitosti jubilejního Roku Boţího
milosrdenství
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12.3.2016 v 8.00 hod.
(sobota)

Uničov

Ministrantská schůzka

13.3.2016 v 9.30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše svatá zaměřená pro rodiny
s dětmi

Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi bude
v Uničově v pondělí 21.3.2016 v době od 15.30 do 17.30 hod.

14.3.2016 v 17.00 hod.
(pondělí)

Uničov

Mše svatá za za pracovníky, dobrovolníky a klienty Charity

V Medlově se bude zpovídat ve středu 16.3.2016 od 15.30 hod.
do mše svaté.

14.3.2016 po mši svaté
(pondělí)
18.3.2016 v 16.00 hod.
(pátek)
19.3.2016
(sobota)

Uničov

Uničov

Katechismus pro dospělé aneb
vzděláváme se ve víře na téma
„Mše svatá“
Misijní klubko, schólička a mše
svatá pro rodiny s dětmi

8.00 hod.
Medlov
15.30 hod. Ţelechovice Slavnost sv. Josefa
17.00 hod.
Uničov

18.-19.3.2016

20.3.2016
(neděle)

20.3.2016
(neděle)
20.3.2016
(neděle)

Újezd
u Uničova

Uničov

V Renotech to bude ve čtvrtek 17.3.2016 od 17.00 hod. do mše
svaté.
Obnova kněžských slibů v Olomouci
Na Zelený čtvrtek 24.3.2016 v 9.30 hod. bude v olomoucké katedrále
slavena mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických
olejů.
Bohoslužby o Velikonocích 2016:

Děkanátní setkání mládeţe
Květná neděle - mše svatá za
všechny oslavence v měsíci březnu, sbírka při mši svaté je určena
na potřeby farnosti a po mši svaté
Velikonoční jarmark pro misie

Medlov

Sbírka při mši svaté je určena
na potřeby farnosti

Renoty

Sbírka při mši svaté je určena
na potřeby farnosti

Při mších svatých na Květnou neděli
budou žehnány jívové ratolesti.

Změna programu vyhrazena !!!
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Zpovídání před Velikonocemi

Zelený čtvrtek - 24.3.2016
Při mši svaté se podává Eucharistie podobojí - Tělo a Krev Páně. Věřící přijímají
pouze do úst. Po skončení mše svaté bude příležitost k modlitbě v Getsemanské zahradě do 21.00 hod.
16.30 hod.

Medlov

Mše svatá na památku Poslední večeře

18.00 hod.

Uničov

Mše svatá na památku Poslední večeře

19.30 hod.

Renoty

Mše svatá na památku Poslední večeře

Velký pátek - 25.3.2016
Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí
Ježíše Krista na kříži. Vrcholem velkopátečních obřadů je uctívání kříže.
15.00 hod.

Uničov

Poboţnost kříţové cesty

16.30 hod.

Medlov

Velkopáteční obřady

18.00 hod.

Uničov

Velkopáteční obřady

20.00 hod.

Ruda

Poboţnost kříţové cesty
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Bílá sobota - 26.3.2016

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá:

V Uničově

Adorace věřících u Božího hrobu v kapli sv. Josefa. Uničov - 8 - 18 hod.
19.00 hod.

Medlov

Mše svatá z velikonoční vigilie

29.2.2016
(pondělí)



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

21.00 hod.

Uničov

Mše svatá z velikonoční vigilie

29.2.2016
(pondělí)



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



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.



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově



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.



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



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově



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

29.3.2016
(úterý)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

31.3.2016
(čtvrtek)



Kurz efektivního rodičovství od 17.00 hod. na faře v Uničově

Slavnost Vzkříšení začíná velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou sobotu.
Po západu slunce se věřící shromáždí před kostelem, kde je připravena hranice pro zapálení a posvěcení ohně. Při velikonoční vigilii se světí křestní voda a
věřící obnovují křestní slib.

Neděle Zmrtvýchvstání - 27.3.2016
8.00 hod.

Uničov

Slavnostní mše svatá

9.30 hod.

Medlov

Slavnostní mše svatá

11.00 hod.

Renoty

Slavnostní mše svatá

Ve všech farnostech budou při mši svaté požehnány pokrmy.

Velikonoční pondělí - 28.3.2016

1.3.2016
(úterý)
2.3.2016
(středa)
10.3.2016
(čtvrtek)
14.3.2016
(pondělí)
15.3.2016
(úterý)
16.32016
(středa)

8.00 hod.

Uničov

Mše svatá

17.3.2016
(čtvrtek)

9.30 hod.

Medlov

Mše svatá

22.3.2016
(úterý)

11.00 hod.

Renoty

Mše svatá

Blahopřání

V Medlově
Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie
přejeme všem, kteří slaví v měsíci březnu
své narozeniny.
Mše svatá za březnové oslavence bude sloužena
v neděli 20.3.2016 v 8.00 hod.
ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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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.



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

9.3.2016
(středa)



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

16.3.2016
(středa)



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

2.3.2016
(středa)
8.3.2016
(úterý)
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Charita Šternberk, středisko Uničov

Pro děti

Humanitární sklad v Uničově
Charita v Uničově nově otevřela pro lidi v nouzi HUMANITÁRNÍ SKLAD,
který byl chybějícím článkem v naší sociální činnosti. Humanitární sklad
se nachází na Nádražní ulici 1433 (naproti DDM Vila Tereza).
Příjem a výdej je každou středu od 10.00–11.00 hod. a od 15.0017.00 hod.
Bezplatně zde můžete dát a tím pomoci lidem v sociální nouzi: pračku,
ledničku, sporák, mikrovlnou troubu, varnou konvici, TV, žehličku atd.
Z nábytku pouze dětské vybavení, kočárek, postel pro děti i dospělé.
Kontaktní telefon:605 314 434, 585 054 519, schod.unicov@sternberk.
charita.cz. Na základě domluvy zajistíme odvoz vašeho daru do humanitárního skladu.
Obracíme se na občany, kteří mají doma nějaké funkční elektrospotřebiče, které už nepoužívají a chtěli by je věnovat do našeho humanitárního
skladu, aby se na nás obrátili. Tyto věci bychom dál za manipulační poplatek distribuovali potřebným lidem, kteří pracují na své situaci společně se sociálními pracovníky.
Pomáhejme společně lidem, kteří to potřebují!
Bc. Alena Charouzová
vedoucí Charity – středisko Uničov

Vtipy

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka,
která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka:
"Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?" Majitel bárky se
na něho podívá a řekne: "Dvacet liber." "Není to trochu
moc?" "Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!" Turista se usměje a řekne: "Není divu, při těch cenách!"
Farář zpovídá mladou dívku: "A jiné hříchy už nemáte, milé
dítě?" Dívka nesměle: "No, snad už jen, že se každé ráno
prohlížím v zrcadle, jak jsem hezká." Farář mávne rukou a
říká: "Ale to není hřích, milé dítě, to je oční vada!"
"Modlíte se doma vždy před jídlem?" Ptá se policista
kolegy. "Ne, proč ? Moje žena výborně vaří!"
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