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1. Dobrý správce si je vědom, jaké 
dary a jaké poklady má k dispozici. 
Uvědomuje si, že z nich musí neu-
stále čerpat. My jsme správcové, a je 
snad vzácnější dar v zásobách naše-
ho nitra než víra? 

2. Ve víře nic není nemožné a slova 
jako úzkost, strach a nebezpečí ztrá-
cejí význam, takže věřící člověk kráčí 
životem v klidu a pokojně, s hlubokou 
radostí.  

3. Když chceme být dokonalí, nemu-
síme udělat nic víc, než dobře konat 
své každodenní povinnosti. 

4. Poslušnost dělá vůli ohebnou. 
Dává člověku sílu ovládnout sebe 
sama, překonat lenost a odolávat 
pokušením. Poskytuje odvahu, s níž 
lze splnit i ty nejnáročnější úkoly.  

5. Znát Ježíše, slyšet a milovat jej, 
důvěřovat mu, poslouchat ho a mít    
v nejhlubším nitru svého bytí podíl   
na jeho životě - to je náš cíl. 

6. Pokud chcete Krista milovat a      
v této lásce setrvat, musíte s ním být, 
rozmlouvat s ním a naslouchat mu 
každý den.   

7. V srdci křesťana bude pokoj a klid 
jedině tehdy, bude-li víra bdělá. Po-

kud víra spí, jsme v nebezpečí.   

8. Víra znamená být připraven zemřít 
pro Krista, pro jeho přikázání, v pře-
svědčení, že taková smrt přináší 
život.  

9. Naděje je dar, díky kterému může-
me jít dál, když se nám zdá, že Ježíš 
usnul. Děkujme Bohu za velký dar 
naděje.    

10. Dávej chudým a dáš sobě. To, co 
jsi odmítl dát druhým, si nebudeš 
moci ponechat. 

11. Bůh od nás nikdy nechce něco,   
k čemu by nám nedal potřebnou 
milost. To nám dává naději a motiva-
ci.  

12. Co se nakonec počítá, není, koli-
krát jsme uspěli nebo padli, ale jak 
jsme po pádu znovu začali.   

13. Abychom někoho více milovali, 
musíme s ním nejdřív trávit čas.    
Bez modlitby nemůžeme růst v lásce     
ke Kristu.  

14. Abychom přijali více a více světla 
Kristovy lásky, musíme očistit svůj 
život od hříchu. Proto musí být zá-
kladní charakteristikou našeho vzta-
hu s Pánem každodenní odumírání 
hříchu a růst v ctnostech.  
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15. Jedno z největších požehnání     
v životě je přítel, který se nám nebojí 
říct pravdu, i když bolí.  

16. Nejúčinnější způsob, jak více 
milovat Krista, je každý den jej s čis-
tým srdcem přijímat ve svatém přijí-
mání. 

17. Začátek veškeré svatosti je po-
korně přijmout, že bez Boha nic ne-
můžeme, ale naopak s ním, v něm a 
skrze něj je možné všechno.  

18. Nemůžeme poznat Boží vůli, po-
kud se nemodlíme.  

19. Čím více člověk usiluje o jedno-
duchost ve svém životě, tím více 
pokoje nalézá, neboť není plný sta-
rostí o mnoho věcí.  

20. Ptáte-li se mne, jaké jsou cesty    
k Bohu, řeknu vám, že první je poko-
ra, druhá je pokora a třetí je pokora.  

21. Pokora není nic jiného než prav-
da, zatímco pýcha není nic jiného 
než lež. V ten okamžik, kdy nás Bůh 
vidí plně přesvědčené o vlastní nicot-
nosti, tehdy nám podává ruku. 

22. Klíčem k radosti je správné pořa-
dí životních priorit: Ježíš - druzí - já.  

23.  Dobrá, poctivá, upřímná a pravi-
delná zpověď je sama o sobě aktem 
pokory, pokud zcela otevřeně pojme-
nováváme své hříchy. A je zdrojem 
milosti a ctnosti.  

24. Trvalý pokoj najdeme jedině teh-
dy, když se necháme vést Boží vůlí, 
nikoli svou vlastní. 

25. Hodnota trvalé modlitby není       
v tom, že nás Bůh uslyší, ale že my 
konečně uslyšíme Boha.  

26. Pokud je cílem našeho života 
připodobnit se Kristu, pak je posluš-
nost způsobem, jak se k tomu dopra-
covat. 

27. Bůh mě nestvořil jen tak pro nic   
za nic. Stvořil mě, abych pro něj vyko-
nal určitou službu. Svěřil mi dílo, které 
nesvěřil nikomu jinému. Mám své 
poslání. Proto mu důvěřuji.   

28. Bůh sesílá slunce a déšť na spra-
vedlivé i nespravedlivé z laskavosti; a 
laskavost je sestrou lásky, která pře-
máhá nenávist. 

29. Ohleduplnost je počátkem velké 
svatosti. Naučíte-li se umění být po-
zorní vůči druhým, budete se stávat 
den za dnem podobnější Kristu.  

30. Velkodušný člověk rychle odpouš-
tí a nechová v srdci zášť, přehlíží ma-
lichernosti a pochybnosti přenechává 
druhým.  

31. Nic neskrývej před svým zpověd-
níkem, neboť nemocný může být uz-
draven pouze léčením ran.  

 

 

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Vele-
hrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem 
v Kroměříži. 
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21. ledna - sv. Anežka Římská 

Svatý měsíce 

NA LÁSKU ODPOVÍDALA LÁSKOU 

Měla necelých 13 let, byla ještě dítě, ale svou statečností předčila muže.        
Pro statečnost ušlechtilého srdce, za kterým nebyla pozadu ani její tělesná krá-
sa, byla vychvalována světci: Ambrožem, Damasem, Jeronýmem. Měli k pozná-
ní jejího příběhu mnohem blíž i když se odvolávají na ústní podání. To mohlo 
být zabarveno nadšením pro tuto mladou mučednici. Tím nejpodstatnějším     
na její svatosti bylo její srdce, o němž legenda mnoho nemluví. Více toho zazní-
vá  z Ambrožova chvalozpěvu, když na ni ukazuje jako na "učitelku ctnosti i přes 
překážku svého mládí." Vznešeně zní slova, která cituje jako definitivní rozhod-
nutí: "Ať mne dostane ten, který si mne první vyvolil!" Myslí tím Ježíše, který ji 
měl v srdci od počátku a vážnost svého vyvolení potvrdil na kříži. Anežka        
na lásku odpovídá láskou, kterou načerpala u svého milého. 

     Přejdeme-li k obsáhlé legendě, najdeme v ní rozhovor, ve kterém tohoto 
milého vychvaluje, když ji chce pro sebe získat syn prefekta. Do úst jsou jí vklá-
dána slova, připomínající stylem či obsahem různá místa Bible: "Můj snoubenec 
je nad všechny smrtelné hochy. Jeho kráse se diví slunce a žasne nad ní mě-
síc. Můj ženich je všemohoucí, třesou se před ním knížata, andělé mu slouží a 
nebe je jeho trůnem. Dotkne-li se hor, vydávají dým, pohrozí-li moři, utiší se 
jeho vlny. Jeho dech uzdravuje nemocné a jeho slovo křísí mrtvé... On jediný 
má lásku pravou, nikdo nemiluje nad něj srdečněji a upřímněji. Vše dal za svou 
choť. Kvůli mně opustil nebeskou blaženost, mnoho trpěl a za mne obětoval 
svůj život. Zlatým prstenem víry si mne zasnoubil, ve skvostné roucho milosti 
mne oblékl, opásal páskou statečnosti, ověnčil čistotou panenskou. Ještě mno-
hem více mi slíbil, zůstanu-li mu věrna. Kterak bych mohla takového opustit?" 

     Kristovou chotí je Církev. Jeho oběť na kříži je v celistvosti podávána Bohu 
Otci za každého z nás osobně. Také my máme na lásku odpovídat láskou jako 
Anežčino srdce. Dokázala to pro svou nevinnost. - "Blaze těm, kdo mají čisté 
srdce, neboť oni uzří Boha."(Mt 5,8,) Pro svou čistotu už na zemi viděla Boží 
lásku a dovedla na ni odpovědět. 

     Věrna Kristu se nenechala přinutit k obětování kadidla bohyni Vestě a věříc  
v pomoc svého nebeského snoubence nezalekla se zhýralců, kterými jí hrozili, 
když ji vlekli do nevěstince. Dle legendy délka vlasů nahradila stržený oděv a 
oslnivá zář vyvolala u mnohých respekt. Jen jeden se opovážil k ní přiblížit a 
padl jak mrtev. Dle některých syn prefekta. Jeho otec slíbil, že uvěří, bude-li mu 
vrácen život. Stalo se tak po Anežčině modlitbě. Ona však byla obviněna u jiné-
ho soudce z čarodějnictví a na základě jeho rozsudku popravena. 

Způsob popravy popisuje jen legenda, podle níž jí plameny hranice neublížily. A 
chvalozpěv uvádí: "Když byla násilím vlečena k pohanským oltářům v plame-
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nech, rozpřáhla ruce ke Kristu a v modlářském obětišti byla připravena znázornit 
trofej Pána." Ambrož dál mluví o úžasu všech, protože se stala svědkem Boha, 
ač ještě neměla věk pro rozhodování sama o sobě. 

     Po zázraku nařídil druhý soudce Anežku popravit mečem. Legendární vyprá-
vění se liší jen v tom, zda byla sťata nebo krátkým mečem či dýkou jí bylo pro-
ťato hrdlo, jako když se zabíjí beránek. 

     "Přijmi Ježíši mou duši, za kterou jsi podstoupil bolestnou smrt", to byla její 
poslední slova. Naříkajícím rodičům se později zjevila ozářena nebeskou slá-
vou, s bělostným beránkem u boku. 

     Beránek je symbol pro Ježíše Krista jako "Beránka Božího." (srov. Jan 1,29) 
Beránek je v latině agnus a Agnes je Anežka. 

     Nad jejím hrobem na Via Nomentana nechal Konstantin Veliký na prosbu 
své dcery zbudovat basiliku, které dal dnešní podobu papež Honorius I. V ní se 
každoročně o svátku svaté Anežky žehnají dva beránci, jež jsou darem pro pa-
peže. Z jejich vlny se tkají pásy zv. palia, které papež předává novým arcibisku-
pům jako odznak jejich úřadu. I tyto souvislosti bývají u životopisu Anežky často 
uváděné. 

 

 

 
                                                                  převzato z internetových zdrojů 

                      

Boží požehnání a ochranu Panny Marie                                            
přejeme všem, kdo  v měsíci  lednu                                                     
slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za lednové oslavence bude sloužena                                                               
v neděli 21.1.2018 v 8.00 hod.                                                                 

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

           … U mne nebudeš zapomenut… Iz 44, 21 

 

Blahopřání 
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Co čeká naše farnosti v měsíci lednu 

1.1.2018 v 8.00 hod.       
(pondělí) Uničov Slavnost Matky Boží, Panny Marie            

- mše svatá   

1.1.2018 v 9.30 hod.       
(pondělí) Medlov Slavnost Matky Boží, Panny Marie            

- mše svatá   

1.1.2018 v 11.00 hod.       
(pondělí) Renoty Slavnost Matky Boží, Panny Marie            

- mše svatá   

3.1.2018 v 9.00 hod.                           
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

3.1.2018 v 16.30 hod.                         
(středa) 

DPS      
Medlov               Mše svatá 

4.1.2018 v 9.00 hod.        
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

6.1.2018 v 8.30 hod.       
(sobota) Uničov Tříkrálová sbírka - žehnání koledníkům 

6.1.2018 v 9.15 hod.       
(sobota) Medlov Tříkrálová sbírka - žehnání koledníkům 

6.1.2018 v 15.30 hod.       
(sobota) Medlov Slavnost Zjevení Páně - mše svatá  

6.1.2018 v 17.00 hod.       
(sobota) Uničov Slavnost Zjevení Páně - mše svatá  

7.1.2018 v 15.00 hod.      
(neděle) Medlov 

Tříkrálový koncert - účinkuje Smíšený 
pěvecký sbor ŠUM-ŠUM ze Šumvaldu, 
žáci ZŠ Medlov a pěvecké seskupení 
Medhúza 

7.1.2018 v 18.00 hod.      
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

12.1.2018 v 18.00 hod.                      
(pátek) Uničov Společenství žáků 2. stupně 

13.1.2018 v 8.00 hod.      
(sobota) Uničov Ministrantská schůzka 

18.1.2018 ve 14.00 hod.     
(čtvrtek) 

DPS             
Dolní Sukolom Mše svatá 

18.1.2018 v 16.30 hod.      
(čtvrtek) Uničov Setkání rodičů dětí, které se budou připra-

vovat k 1. svatému přijímání  

19.1.2018 v 16.00 hod.      
(pátek) Uničov Misijní klubko  

20.1.2018 v 8.00 hod.       
(sobota) Medlov Ministrantská schůzka 

21.1.2018 v 8.00 hod.     
(neděle) Uničov 

Mše svatá pro rodiny s dětmi a za všech-
ny oslavence v měsíci lednu, sbírka při 
mši svaté je určena na opravu obvodové 

21.1.2018 v 9.30 hod.     
(neděle) Medlov Mše sv. pro rodiny s dětmi, sbírka při mši 

sv. je určena na opravu fasády kostela 
21.1.2018 v 11.00 hod.     

(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 
farnosti 

22.1.2018                       
(pondělí) Uničov Katechismus pro dospělé aneb Vzdělává-

me se ve víře - po mši svaté 
25.1.2018 - 16.00 hod.      

(čtvrtek) Uničov Modlitby matek 

29.1.2018 - 13.00 -16.30 hod.                             
(pondělí) Medlov Adorační den farnosti 

31.1.2018 od 9.00 hod.      
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

31.1.2018 od 16.30 hod.      
(středa) 

DPS      
Medlov Mše svatá 

Změna programu vyhrazena !!! 
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V Uničově 

1.1.2018 
(pondělí)  

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

8.1.2018  
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Příklady táhnou - 
svatí manželé“ -  po večerní mši svaté  

12.1.2018     
(pátek) 

 Setkání dětí a rodičů na faře v Uničově od 16.00 hod. 

15.1.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

16.1.2018 
(úterý)  

 Modlitby matek a Modlitby za nejmenší                                       
pro zaměstnané ženy na faře v Uničově od 19.00 hod. 

20.1.2018    
(sobota) 

 Setkání lektorů snoubenců šternberského děkanátu od 18.00 hod.  

29.1.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

V Medlově 

3.1.2018    
(středa)  

 Setkání seniorů  na téma „Příklady táhnou - svatí manželé“ na faře 
v Medlově a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

9.1.2018       
(úterý)   

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

17.1.2018 (středa) 
 Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek                          

– skupina 2,  od 9.30 do 11.00 hod.  

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

Vtipy 

 Povídají si dva kamarádi:  
„Hele, slyšel jsi, že letos bude nový rok v pátek?“ 
Druhý na to: „Hm, tak doufám, že to nebude třináctého.“  

 Pán se modlí v kostele. „Pane Bože, dej, 
abych byl trpělivý, prosím, ale HNED.“  
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Vyznání na konci života... 

Dostali jsme soukromě vydanou knížečku vzpomínek jedné devětaosmdesáti-
leté paní. Vzpomíná na své dětství, rodinu, na rodiče, na dobu dávno prožitou. 
Pro své vnuky krásně sepsala události, které ve svém bohatém životě prožila. 
Nejkrásnější je závěr knihy a vyznání pisatelky. Chceme vám z něho citovat: 

     „Děkuji Bohu za celý svůj život tak, jak šel… 

      Prosím Boha za odpuštění, požehnání, lásku a ochranu a víru pro vás 
všechny a pro sebe vyprošuji odpuštění, trpělivost a pokoru pro čas, který mi 
ještě zbývá. 

     Mám vás ráda a provázím vás dál modlitbou matek. 

     Prosím o požehnání pro vás, moje děti.  

     Odešly jste z domu a jste odkázány samy na sebe. 

     Ať  vám Bůh žehná, když se ráno probouzíte, a po celý den ať chrání vaše 
tělo, duši i ducha. Ať kráčí s vámi, když já už s vámi jít nemohu.  

     Ať požehná místa, kde žijete a pracujete.  

     Ať žehná cesty, po kterých jedete, a všem, kteří jsou s vámi. 

     Ať požehná vašemu hospodaření a naučí vás velkorysosti vůči těm, kteří 
mají méně než vy. 

     Ať vás vede po pravdivých cestách a ať vám připomíná, že máte vždy dávat 
to nejlepší a potřeby druhých brát jako vlastní.  

     Ať vás učí odpouštět druhým tak, jako jsme si odpouštěli my navzájem.  

     Ať vás Bůh obdaří poznáním jeho Lásky, která vás chrání a osvětluje vám 
vaší cestu, jako dal poznat mě, že jste v bezpečí Jeho stínu.  

     Ať rostete ve svých vztazích s Pánem a ať se vám dostane šťastné jistoty        
v poznání, že On vás nikdy neopustí a vždy bude blízko, aby vás utěšil.  

     Ať vám Pán dá poznat, že si nedělám starosti, protože vím, že jste v bezpečí, 
v rukách jediné osoby, o které věřím, že vás miluje víc, než to dokážu já. 

     Amen.“ 

                                                           Z knihy Bude vám dáno - malé příběhy o naději III. 
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