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1. Abychom se poznali a našli svou 
identitu, abychom dosáhli svobody a 
uzdravení, nemáme jinou cestu neţ 
jít k Otci skrze Jeţíše, s ním a v něm. 

2. Bůh volá jedinečným způsobem 
kaţdého člověka po celý jeho ţivot.  

3. Jeţíš nám skrze svou pokoru a 
tichost zjevuje Otcovu laskavost. 

4. Protoţe hříchem člověka došlo    
k přerušení synovského vztahu, stal 
se Boţí Syn člověkem, aby v nás a 
pro nás ţil synovskou láskou aţ       
do krajnosti, aţ k opuštěnosti noci         
v Getsemanech. 

5. Proto, aby se přiblíţil všem lidem 
a odzbrojil naši pýchu a naše obavy, 
přichází k nám Bůh v pokoře a s las-
kavostí.  

6. Od chvíle, kdy nás uvedl na cestu 
našeho ţivota, nás Bůh nepřestává 
doprovázet, podporovat a dávat nám 
prostředky, abychom mohli odpově-
dět na jeho volání.  

7. Jeţíš přišel, aby nám zjevil, ţe 
Bůh je Otec. Úkolem našeho ţivota 
je rozpoznat, ţe Otec je Bůh.  

8. Abychom mohli ve víře přijmout 
Boţí dary, musíme se nechat Du-
chem přivést k pokoře podle příkladu 

Marie.  

9. Nekonečná čistá láska Otce se 
pro nás stává milosrdenstvím.  

10. Klanění Otci vyţaduje, abychom 
se naprosto zřekli sami sebe a ne-
chali veškerý prostor v sobě samých 
Bohu.  

11. Bůh, aby se přiblíţil ke kaţdému,  
přistupuje k člověku, prostě a s las-
kavostí.  

12. Bůh přichází v pokoře a chudo-
bě, přichází s láskou v podobě, která 
je ničím. Tělem, ve kterém k nám 
dnes Jeţíš přichází, je eucharistie a 
církev.  

13. Otcovo milosrdenství představuje 
největší hlubinu jeho lásky k lidem, 
jeho dobrotu.  

14. Maria nás přivádí ke sluţbě a     
k svátostem církve. Dává nám blízké 
bratry a sestry, abychom spolu s nimi 
objevili tajemství našeho synovství.  

15. Radost je znamením spásy.  

16. Pro Jeţíše není chudoba jesliček 
ani náhodou, ani neštěstím, ale je 
nejlepším způsobem, jak nás přivést 
k Otci, který je nade vším.  

17. Kristus a Maria byli u kříţe jedné 
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vůle, a oba obětovali Bohu stejnou 
zápalnou oběť, Maria v krvi svého 
srdce a Jeţíš v krvi svého Těla. 

18. Skrze svátosti víry nám Bůh        
v ţivém Jeţíši dává rodinu, bratry a 
sestry na zemi i na nebi. 

19. Jeţíš se nám nejvíce zjevuje skr-
ze kříţ a stejným způsobem nám 
předává svůj ţivot.  

20. Klanět se Otci znamená uznat jej 
za jediného pravého Boha.  

21. Ţivot v Duchu, který plně získáme 
při křtu, se ţije ze dne na den v povo-
lání k bratrské lásce.  

22. Jeţíšovo vzkříšení je vítězstvím 
lásky.  

23. V eucharistii s námi zůstává náš 
Bůh aţ do konce časů. 

24. Jeţíš nám svou trpělivostí a sná-
šením svých ran získal uzdravení a 
pokoj.  

25. Víra otevírá naše oči, abychom si 
uvědomili přítomnost toho, co je nevi-

ditelné. 

26. Náš ţivot v Kristu nám dává po-
stupně zakoušet, ţe on sám se můţe 
stát předmětem kaţdého našeho činu.  

27. Rány Vzkříšeného jsou zářící: jimi 
k nám proudí skrze svátosti boţská 
síla vzkříšení.  

28. Hlavním úkolem Ducha svatého je 
zjevovat nám v Jeţíšově utrpení ta-
jemství jeho synovské poslušnosti. 

29. Maria nám v noci víry a ve spole-
čenství s Jeţíšem odpočívajícím        
v novém hrobě dává vytušit, ţe ticho 
neznamená prázdnotu, ale ţe ukrývá 
Boţí přítomnost. 

30. Bůh k nám přichází v jednodu-
chosti, pokoře a s laskavostí, aby se 
svým milosrdenstvím dotknul všech 
lidí.  

 

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

 

                      

Hojné Boží požehnání a ochranu Panny Marie  

 přejeme všem, kdo  v měsíci dubnu                                 

  slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za dubnové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 16.4.2017  v 8.00 hod.                                                         

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

Blahopřání 
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2. dubna - sv. František z Pauly 

Svatý měsíce 

   Narodil se asi 27. 3. 1416 (dle některých aţ 1436) v Paule u Neapole v jiţní 
Itálii, v kraji Kalábrii. Dlouho bezdětní rodiče si jej vyprosili na přímluvu sv. Fran-
tiška z Assisi a dali mu jeho jméno. Dle příslibu z doby, kdy mu pro onemocnění 
hrozila slepota, byl jiţ ve 12-13 letech dán do františkánského kláštera v San 
Maroco. Tam pomáhal v kuchyni a vykonával další různé práce. Asi po roce byl 
s rodiči na pouti v Římě, v Assisi, Spoletě a Monte Cassině. Po návratu se roz-
hodl pro asketický ţivot poustevníka. Zprvu poustevničil blízko rodiště ve ska-
lách pod Paulou a pak, aby nebyl rušen návštěvami, v roklinatém mořském bře-
hu, kde si vyhloubil jeskyni. Asi po šesti letech asketického ţivota, při němţ se 
bičoval, jedl byliny a věnoval se rozjímání, vytvořil kolem sebe poustevnickou 
druţinu. Řeholí jim byla práce, noční bdění, modlitba a půst. Heslem rodícího se 
řádu byly tři ctnosti: Láska, pokora a kajícnost. Původně se scházeli v malé sva-
tyňce, kterou si zbudovali a kam docházel z blízké osady kněz slouţit mši sva-
tou. S přibývajícím počtem poustevníků bylo potřebné vystavět kostel s klášte-
rem. 

   V roce 1454 vznikl první klášter v Cosenze. Původní název "poustevníci sv. 
Františka z Assisi" se změnil na řád "nejmenších bratří", minimů nebo téţ paulá-
nů. František chodil v ţíněném oděvu a stále bos, málo spal, přitom lehal jen    
na zemi nebo na prkně. Jeho půst byl takový, ţe jedl jen jednou denně, navečer 
kousek chleba, někdy trochu zeleniny a zapil vodou. Stejný styl ţivota vyţadoval 
i od svých duchovních bratrů, krom masa nesměli jíst ani mléčné výrobky a vej-
ce. Chtěli tak odčiňovat hříšné chování druhých, vyvaţovat jejich hříšnost. Ko-
nali nejrůznější asketické skutky z lásky jako smír za celý svět. Příklad měli     
ve svém Spasiteli, který nemaje ţádného hříchu vzal na sebe trest za všechny. 
Tito smiřitelé a jejich následovníci vyvaţují misky vah s Boţí spravedlností a 
tresty. Pokání a posty, kterými jsou tresty z lásky vyvaţovány, působily tak při-
taţlivě, ţe se řád rozrůstal. 

   Nejdůleţitějším Františkovým heslem byla Láska, bez ní by i kajícnost ztratila 
svůj smysl. Jen láska dává všem skutkům pokání hodnotu. Od Františka by-
chom se měli učit dělat vše z lásky k Bohu a co by jí neodpovídalo, to nedělat. 

   František konal také misijní cesty, na nichţ zakládal kláštery, které svým kají-
cím ţivotem měly být příkladem svému okolí. Těšil zarmoucené, učil nevědomé, 
radil chybujícím a hříšníky přiváděl na cestu pokání. Mnoho zpráv o něm se 
dozvěděl i papeţ Pavel II., a proto poslal svého sluţebníka k arcibiskupu Ko-
senzskému se ţádostí o prošetření skutečností. Posel od papeţe se setkal i      
s Františkem, který v něm, k jeho údivu, hned poznal 30 let slouţícího kněze. 
Františkovi se snaţil namítat, ţe při lidské slabosti má na své následovníky příliš 
velké poţadavky. Tehdy vzal František do ruky ţhavý uhel a odvětil: "Nic není 
nemoţné a těţké tomu, kdo Boha miluje." A jeho kůţe prý zůstala nepoškozena.  
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Pavel II. chtěl pak řeholi potvrdit, ale záhy zemřel. Řeholi schválil aţ později r. 
1474 papeţ Sixtus IV. a r. 1506 ji potvrdil Julius II. 

   František časem získal pověst divotvůrce, který uzdravoval nemocné. Také 
prý vzkřísil mrtvého chlapce a měl i dar bilokace. Francouzský král Ludvík IX. si 
ve své nemoci prostřednictvím papeţe Sixta IV. nechal zavolat k svému lůţku       
v Plessis u Tours Františka. Spíše jak o uzdravování tělesném, dá se mluvit     
o duševní úlevě panovníkově, který měl zatíţené svědomí, a o jeho přípravě na 
smrt. Jeho nástupce na trůnu, syn Karel VIII. nechtěl ztratit Františkovu blízkost, 
ale vyuţívat ho jako rádce, proto mu dal postavit v Plessis-les-Tours klášter. 

   Dle legendy uţ Karlův předchůdce Ludvík IX. chtěl dát Františkovi peníze     
na klášter. František mu však řekl, aby je vrátil chudým, ze kterých je vydřel. 
Vzal prý peníz, rozlomil jej a vymáčkl z něj kapku krve. 

   Další legenda, svědčící o zázraku, vypráví o jeho cestě na Sicílii. Tehdy ho 
prý na loď odmítli vzít pro jeho chudobu a tak se František pomodlil, svůj plášť 
rozestřel na hladinu, z bratrova utvořil plachtu a tak vypluli. Dál na moři je pak 
ona loď chtěla vzít sebou. 

   Kláštery Františka z Pauly se brzy šířily po Francii i ve Španělsku. Tam ara-
gonský král Ferdinand se u města Malagu snaţil vyhnat Maury. Chtěje uţ odtud 

sám odejít, obdrţel od Františka vzkaz, aby 
neodcházel, načeţ se Maurové 18. 8. 1487 
vzdali. Ferdinand vítězství přičetl modlitbám 
Františka a zbudoval mu tam klášter. Časem se 
ve Španělsku vytvořilo sedm řádových provincií. 
Na ţádost Maxmiliána I. poslal František své 
řeholníky i do nového kláštera u města 
Völkrabrucku a na přelomu století byly Paulán-
ské kláštery uţ i v Čechách u Krumlova v Kugl-
vajtu a další pak u Nové Bystřice. 

   Řehole byla zprvu jen ve Františkově příkladu 
a ústních pravidlech. Teprve v roce 1493 prý 
dostala písemnou formu a ta byla do schválení 
ještě trochu pozměňována. Řádem Nejmenších 
bratří Františka z Pauly byli jeho kající poustev-
níci zváni aţ od papeţe Alexandra VI. (po 
r.1492). Julius II. zmírnil trvalý půst na svolení 
poţívat ryby. 

Po přípravě na svou smrt, kterou si František 
předpověděl, zemřel na Velký pátek, poloţen na leţící dřevo kříţe, za zpěvu 
pašijí a slov "Dokonáno jest." 

 

                                                                                        převzato z internetových zdrojů  

 

Znak paulánů 
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Pastýřský list Velikonoce 2017 

Drazí bratři a sestry, 
v tyto dny plné velikonoční radosti si nově uvědomujeme, kdo vlastně jako 
křesťané jsme. Jsme velikonoční lidé, kteří se zrodili z Kristovy lásky, která 
vzala na sebe hříchy všech lidí i s jejich důsledky. Kristus zanesl naše hříchy 
na kříž. Tam za nás zemřel, ale pak vlastní mocí vstal z mrtvých, protože 
svou smrtí smrt zrušil. Moc smrti spočívá v tom, že všemu bere smysl. On dal 
své smrti smysl, když ji obětoval za spásu světa. Tak se ukázalo, že proti lásce 
je i smrt bezmocná.                                                                                                                                  
 
     Při nočním bdění o svaté noci jsme obnovili svůj křestní slib, abychom si 
připomněli náš vlastní křest, v němž jsme byli ponořeni do Kristovy smrti, 
umřeli jsme hříchu a zrodili se k novému životu v milosti. Stali jsme se no-
vým stvořením. Proto už nemůžeme žít jako pohané, i když žijeme uprostřed 
lidí, kteří Krista neznají, kteří mají jinou kulturu a jinou morálku. Na křtu 
jsme pro svět umřeli, spolu s Kristem jsme byli pohřbeni, ale dostali jsme 
Boží život, život milosti.                                                                                                  
 
     V postní době jsme často hleděli na Kristovu tvář, abychom vnímali jeho 
lásku a zároveň čerpali sílu k novému rozhodnutí být svobodný od světa a žít 
s Kristem a pro Krista,  který nás uchvátil. Křesťanský život je sice náročný, 
ale krásný. Denně se přesvědčujeme, že vlastní silou nedokážeme žít dokona-
le, ale víme, že všechno je možné pro toho, kdo věří, kdo počítá s Boží milos-
tí.                                                                                                                                           
 
     Velikonoce nejsou jen dny radosti, ale i síly a naděje. Ti, kteří se setkali se 
Vzkříšeným, se stali jeho svědky a hlasateli, protože velikonoční zkušenost si 
nemohli nechat pro sebe.  
  
     Proto každému z Vás přeji a vyprošuji odvahu žít novým životem se stále 
znovu opakovanou zkušeností velikonoční víry. Mějte odvahu žít jako křesťa-
né. Každý, kdo se narodil z Boha, vítězí nad světem. Rozdělte se s lidmi          
ve svém okolí o radost z Boha a zkušenost víry. 
     Požehnané Velikonoce přeje   

                                                                                            arcibiskup Jan  
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Milí farníci,  

     od doby, kdy v prostoru zvonice věže našeho kostela byly instalovány anté-

ny, které jsou součástí páteřní sítě internetu společnosti RPS, jsem se zabýval 

otázkou, jak využít dostupnosti této techniky a s pomocí dalších prostředků 

připojených do internetu poskytnout přenos bohoslužeb těm, kteří např.           

ze zdravotních důvodů, nemohou osobně být přítomni na mši svaté. Inspirací 

pro mne byly realizace těchto videopřenosů např., z Hostýna nebo ze Sv. Hory 

nebo živé přenosy TvNoe. A skutečně, několik let byla z našeho kostela provo-

zována jednoduchá kamera připojená do Internetu ke spokojenosti všech, kteří 

této možnosti využívali. Žel, časem se projevily technické překážky – zastaralá 

kamera nesnesla více připojených diváků, často bylo spojení přerušeno saturací 

vlastní kamery, ale hlavně, spuštění v prohlížečích na domácích počítačích 

nebylo příliš univerzální a na nových počítačích s Win10 přenos prakticky ne-

byl možný.  

     Z důvodu zachování této možnosti, na přelomu roku 16/17 byla vybrána a 

pořízena nová kamera, která svými optickými a technickými parametry vyho-

vuje požadavkům na spolehlivý přenos obrazu i zvuku. Vlastní umístění kame-

ry, tak aby scéna byla podána přijatelným a přirozeně nerušeným způsobem, 

bylo oříškem. Totiž, v ose přepokládaného umístění kamery jsou nízko zavěše-

né rokokové lustry, které brání záběru na hlavní oltář, ambon  a sedes. Nyní je 

kamera pokusně umístěna na levé straně pod kůrem, bude však ještě přemístě-

na poněkud níž, právě z uvedených důvodů. Ke kameře je také instalován spe-

ciální mikrofon, a to poblíž rozhlasu tak, aby přirozeně zabíral zvuk řečníka, 

varhan a zpívajících farníků.  

     Z důvodu předpokládaného provozního zatížení větším počtem připojených 

diváků  a sledování nezávisle na typu zařízení, je surový signál z kamery po-

skytován na zpracování, za malý paušální poplatek, externí firmě NWT, která 

po online konverzi signálu na jejich serverech, poskytuje podobný typ přenosu, 

jaký známe např. z populárních serverů YouTube. Videopřenos nyní lze spo-

lehlivě sledovat na všech osobních počítačích, bez ohledu na typu a stáří, dále 

na některých vyspělejších chytrých televizích a samozřejmě také na chytrých 

telefonech, což je poměrně atraktivní možnost. Pochopitelně, všechny zařízení 

musí být připojeny do internetu. Výsledky testů na všech jmenovaných typech 

byly provozně velmi slibné a spolehlivé.  

      Odkaz na videopřenos jsem umístil přímo do stránek farnosti. Videopřenos 

je poskytován nepřetržitě, najdete jej na stránkách farnosti 

www.farnostunicov.cz v menu /Živě z kostela. Na stránce najdete také další 

stručné pokyny. Závěrem je nutno připomenout, že živé sledování přenosu 

bohoslužeb v žádném případě nenahrazuje osobní přítomnost na mši svaté, je 

pouze náhradním řešením. 

                                                                                  Ing. Jaroslav Kocůrek 

Přímý přenos bohoslužeb prostřednictvím internetu 
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Co čeká naše farnosti v měsíci dubnu 

1.4.2017 v 15.30 hod.    
(sobota) Uničov Mariánská poboţnost 

2.4.,9.4.2017 v 9.00 hod.    
(neděle) Medlov Poboţnost kříţové cesty  

2.4.,9.4.2017 ve 14.00hod.                 
(neděle) Uničov Poboţnost kříţové cesty                              

Postní promluva (2.4.) 

 2.4.2017 v 18.00 hod.   
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

3.4.2017 v 18.45 hod.    
(pondělí) Uničov Pastorační a ekonomická rada farnosti 

5.4.2017 v 9.00 hod.    
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

5.4.,12.4.,19.4.a26.4.2017   
ve 14.00 hod. (středa) Uničov Příprava dětí k 1. svatému přijímání  

6.4.,20.4.a 27.4.2017        
ve 13.00 hod.  (čtvrtek) Medlov Příprava dětí k 1. svatému přijímání  

6.4.2017 v 9.00 hod.   
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

6.4.2017                  
(čtvrtek) Renoty Návštěva nemocných 

6.4.2017 v 18.00 hod.                 
(čtvrtek) Renoty Poboţnost kříţové cesty  

7.4.2017 v 8.00 hod.     
(pátek) Medlov Mše svatá a návštěva nemocných  

9.4.2017                  
(neděle) 

Uničov       
Medlov        
Renoty 

Květná neděle - ţehnání jívových ratolestí a 
v Uničově po mši svaté Misijní velikonoční 
jarmark 

14.4.2017 v 8.00 hod.   
(Velký pátek) Uničov Nácvik ministrantů na Velkopáteční obřady 

14.4.2017 v 16.00 hod.   
(Velký pátek) Medlov Nácvik ministrantů na Velkopáteční obřady 

15.4.2017 v 8.00 hod.   
(Bílá sobota) Uničov Nácvik ministrantů na mši svatou z veliko-

noční vigilie 

15.4.2017 v 17.00 hod.   
(Bílá sobota) Medlov Nácvik ministrantů na mši svatou z veliko-

noční vigilie 

16.4.2017 v 8.00 hod.    
(neděle) Uničov Mše svatá za oslavence v měsíci dubnu, 

sbírka na kněţský seminář v Olomouci 

16.4.2017 v 9.30 hod.    
(neděle) Medlov Sbírka při mši svaté je určena na kněţský 

seminář v Olomouci 

16.4.2017 v 11.00 hod.    
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na kněţský 

semirnář v Olomouci 

20.4.2017 ve 14.00hod.
(čtvrtek) 

DPS           
Dolní Sukolom Mše svatá 
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Zpovídání před Velikonocemi 

Obnova kněžských slibů v Olomouci 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi bude v Uničově             
v pondělí 10.4.2017 v době od 15.00 do 17.00 hod.  

V Medlově se bude zpovídat ve středu 5.4.2017 od 17.00 hod. a po mši svaté. 

V Renotech to bude ve čtvrtek 6.4.2017 od 17.00 hod. do mše svaté 

Na Zelený čtvrtek 13.4.2017 v 9.30 hod. bude v olomoucké katedrále slavena 

mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů. 

Změna času bohoslužeb 

Uničov - pondělí a pátek - v 18.00 hod. 

Medlov - středa - v 17.30 hod. 

Želechovice - sobota - 18.30 hod. 

21.4.2017 v 16.00 hod.  
(pátek) Uničov Misijní klubko a schólička pro děti 

21.4.2017 v 18.45 hod.  
(pátek) Uničov Společenství pro ţáky 2. stupně  ZŠ 

23.4.2017 v 8.00 hod.                
(neděle) Uničov     Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, sbírka 

na tzv. Desátek - priority diecéze  

23.4.2017 v 9.30 hod.               
(neděle) Medlov Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, sbírka 

na tzv. Desátek - priority diecéze  

23.4.2017 v 11.00 hod.               
(neděle) Renoty Sbírka při mši sv. na tzv. Desátek - priority 

diecéze  

23.4.2017 v 15.00 hod.               
(neděle) Uničov Velikonoční poboţnost - Cesta světla a Ko-

runka k Boţímu milosrdenství  

24.4.2017               
(pondělí) Uničov 

Po mši sv. „Katechismus pro dospělé aneb 
vzděláváme se ve víře“ - téma - „Modlitba 
Otče náš“ 

26.4.2017 v 17.30 hod.    
(středa) Medlov Mše sv. s udílením svátosti pomazání ne-

mocných  

30.4.2017 v 15.00 hod.   
(neděle) Medlov Procesí za letošní úrodu ke cti sv. Marka -  

od kaple ze Zadního Újezdu na Holubici 

Změna programu vyhrazena !!! 
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Bohoslužby o Velikonocích 2017  

Zelený čtvrtek - 13.4.2017   
Při mši svaté se podává Eucharistie podobojí - Tělo a Krev Páně. Věřící přijí-
mají pouze do úst. Po skončení mše svaté bude v Uničově příležitost k mod-
litbě 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 - 14.4.2017  
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 Křížová cesta - divadelní zpracování 

16.30 hod.  Medlov Velkopáteční obřady 

18.00 hod. Uničov Velkopáteční obřady 

20.00 hod. Ruda Pobožnost křížové cesty 

Bílá sobota  - 15.4.2017 
Adorace věřících u Božího hrobu v kapli sv. Josefa v Uničově od 8 do 18 hod. 

18.30 hod. Medlov Mše svatá z velikonoční vigilie 

21.00 hod. Uničov Mše svatá z velikonoční vigilie 

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

Neděle Zmrtvýchvstání – 16.4.2017 

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 žehnány pokrmy 

Velikonoční pondělí  - 17.4.2017 

8.00 hod. Uničov Mše svatá 

9.30 hod. Medlov Mše svatá 

11.00 hod. Renoty Mše svatá 
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

V Uničově 

7.4.2017
(pátek) 

 Setkání dětí a rodičů na faře v Uničově od 16.00 hod. na téma 
„Připravujeme se na Velikonoce“ 

10.4.2017  
(pondělí) 

 Setkání seniorů na téma „Naši národní světci“ na faře v Uničově         
po mši svaté  

11.4.2017 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

12.4.2017  
(středa) 

 Kříţová cesta pro rodiny s dětmi v Rudě od 17.00 hod. 

18.4.2017 
(úterý) 

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

25.4.2017  
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

27.4.2017 
(čtvrtek) 

 Modlitby matek na faře v Uničově od 16.30 hod. 

V Medlově 

5.4.2017
(středa)  

 Setkání seniorů na téma „Naši národní světci“ na faře v Medlově a 
Modlitby matek – skupina 2,  od 9.30 do 11.00 hod.  

11.4.2017
(úterý)   

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

12.4.2017  
(středa) 

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

19.4.2017 
(středa) 

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

Velikonoce 

     Na Velikonoční svátky jsem vždycky těšila. Na Bílou sobotu přijížděla dcera 

s rodinou. Malé vnučky se radovaly, že budou připravovat pomlázku pro chlap-

ce. Dalo se s nimi mluvit i o významu Velikonoc. Věděly, že až vyrostou, budou 

z nich maminky, potom babičky a nakonec se díky Ježíši můžeme všichni sejít 

v nebi. 

     Vyprávěla jsem vnučkám o tom, jak jejich prababička chodívala na Smrtnou 

neděli po vesnici s děvčaty, a zpěvem si vykoledovaly syrová vejce. Ta vejce pak 

nejprve uvařila a různě ozdobila nebo malovala. Na Velikonoční pondělí měla 

nachystané i pentle, které si chlapci uvazovali na tatar, který si upletli hned jak 

měli „odhrkáno“ po Zeleném čtvrtku. 

     Velikonoce a Jeho kříž, to je brána, kterou může každý člověk vstoupit          

do jednoty s Bohem. V našem životě jsou prožitky, které nás posunou tam, kdy 

bychom jinak nikdy nebyli. Bůh umí vzít bezcenný, hříšný život a udělat z něj 

úplně jiného člověka. To je zázrak. Kristův kříž byl vrcholem vítězství, který 

otřásl samým základem pekla. Stal se zázrak – „Vzkříšení“ a Ježíšova první 

slova, která zněla: „Pokoj vám!“                                                                                                                                                  

                                                                                              Dana Lukasová 

Pan farář se ptá na hodině náboženství dětí: „Kdo 

chce jít do nebe?“ Hlásí se všichni kromě Pepíčka. 

„Proč ty do nebe nechceš, Pepíčku?“ „Protože ma-

minka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!“ 

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!" 
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NEČEKANÁ ZPRÁVA 

První den po sobotě šly za úsvitu tři ţeny k Jeţíšovu hrobu, aby pomazaly 
jeho tělo vonnými mastmi a oleji. U hrobu se však stalo něco nečekaného!  
Se strachem i velkou radostí to ţeny běţely oznámit apoštolům.  

Najdi cestu bludištěm, která dovede ţeny k apoštolům. Z písmen na cestě 
získáš tajenku. Jakou zprávu chtěly ţeny apoštolům sdělit? 


