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Myšlenky na měsíc červen
365 DNÍ S PAPEŢEM FRANTIŠKEM
PROMLUVY OD SVATÉ MARTY
Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2015

1. Je absurdní oddělovat lásku
ke Kristu od církve. Poselství evangelia dostáváme v církvi a svoji svatost vytváříme v církvi, naše cesta je
v církvi.
2. Duch svatý je darem, který nám
přináší pokoj, učí nás lásce a naplňuje radostí.
3. Abys odpustil, rozjímej trpícího
Jeţíše. Abys nechoval zášť vůči
bliţnímu, rozjímej trpícího Jeţíše.
Skryj svůj ţivot s Kristem v Bohu.
4. Křesťanská svoboda a křesťanská poslušnost jsou poddajností Boţímu slovu. Znamená to mít odvahu
rozlišovat, co činí Duch svatý v mém
srdci, co chce Duch svatý v mém
srdci, kam mě vede Duch svatý
v mém srdci.
5. K vedení dialogu je třeba mírnosti, ne křiku. Musíme tak jednat, protoţe jen tak se pěstuje pokoj: v pokoře,
poníţenosti, ve snaze vidět v druhém vţdy Boţí obraz.
6. Poselství evangelia dostáváme
jako dar a máme jej předávat jako
dar, a nikoliv jako nějakou svou věc.
je to obdrţený dar, který dáváme.
7. Kdy došlo naposledy k mému
setkání s Jeţíšem Kristem, které
mne naplnilo radostí? Vraťme se
k tomu setkání. A setkejme se znovu

s Pánem a jděme touto krásnou cestou, na níţ má on růst a my se umenšovat.
8. Nemodlit se znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak
modlitba tváří v tvář problému otevírá
dveře Pánu, aby vstoupil, aby věci
napravil, protoţe on to umí zařídit a
znovu uspořádat.
9. Pokud tě myšlenka či touha vede
cestou pokory, poníţení, sluţby druhým, je Jeţíšova. Ale vede-li tě
na cestu soběstačnosti, marnivosti a
pýchy, Jeţíšova není.
10. Prosme Ducha svatého o milost,
abychom byli apoštolsky horliví. A
budeme-li přitom druhé znepokojovat, ať je veleben Pán.
11. Postoj člověka, který chce naslouchat Boţímu slovu, je dvojí:
za prvé pokora, za druhé modlitba.
Pouze s pokorou a v modlitbě můţeme pokračovat v poslušnosti Boţímu
slovu a jeho naslouchání.
12. Bůh nás očekává. Bůh čeká a
také odpouští. Je Bohem milosrdenství, neomrzí jej odpouštět.
13. Modlitba nám mění srdce. Dává
nám lépe pochopit, jaký je náš Bůh.
14. Nelze evangelizovat bez dialogu.
Je třeba ztrácet čas s druhým člověkem, poněvadţ Bůh chce, abys mu
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hlásal evangelium a předal mu tu
nejdůleţitější zprávu, zprávu o Jeţíši.
15. K poznání Jeţíše je nutné otevřít
trojí bránu. První brána: modlit se
k Jeţíši. Druhá brána: oslavovat Jeţíše. Třetí brána: napodobovat Jeţíše. Vzít evangelium a následovat jej.
16. Kdyţ je v našem srdci Duch svatý, nikdo nám nemůţe vzít náš pokoj.
17. Vztah lásky mezi Synem a Otcem je vztahem lásky mezi ním a
námi. A po nás ţádá, abychom zůstávali v této lásce, která přichází
od Otce.
18. Křesťan bez radosti buď není
křesťanem, nebo je nemocný.
19. Je-li tvůj poklad v bohatství,
samolibosti, moci a pýše, bude tvé
srdce uvězněno tam. Jeţíš chce,
abychom měli srdce svobodné. To je
poselství dneška.
20. Jeţíšův pohled tě vţdycky pozvedne. Je to pohled, který tě nikdy
neopustí, nikdy tě nesrazí, nikdy tě
nepokoří. Pohled, který dává růst a
pobízí k tomu, abys šel kupředu.
21. Necháme si psát svůj ţivot Bohem, anebo si jej chceme psát sami?
Jsi schopen nacházet Boţí slovo
v kaţdodenních událostech, anebo
se řídíš vlastními idejemi?
22. Obtíţnější neţ milovat Boha je
dovolit, aby on miloval mě. Oplácet
tolik lásky znamená otevřít své srdce

a nechat se milovat.
23. Křesťan je ten, kdo vnímá, ţe
na něm spočívá Pánův něţný pohled,
ţe je Pánem milován. Křesťan cítí, ţe
jeho ţivot byl zachráněn Kristovou
krví.
24. Křesťan je pozván na slavnost,
k radosti, ţe je spasen, vykoupen,
k radosti z účasti na ţivotě s Jeţíšem.
25. Prosme dnes o milost Ducha svatého, který se vyhýbá jakémukoliv
klamu, prosme o milost přiznat, ţe
jsme hříšníky.
26. Modlitba pokorného člověka je
Boţí slabostí. Buďte jako ona vdova:
modlete se, proste, klepejte na Boţí
srdce kaţdý den.
27. Pán, který nemůţe zapřít sám
sebe, vţdycky zůstává věrný. On nás
stále čeká, má nás rád a odpouští
nám, kdyţ litujeme.
28. Čas není náš, čas je Boţí. Okamţik je v našich rukou a my se svobodně rozhodujeme, jak jej uchopíme.
29. Pán jako osoba hledí na mne jako
na osobu. Nechat se potkat Pánem
znamená dovolit Pánu, aby mě měl
rád.
30. Kdyţ nějaký křesťan zapomíná
na naději nebo ještě hůře, kdyţ ji ztratí, chybí jeho ţivotu smysl.
Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem
v Kroměříži.

Blahopřání
Boží požehnání a ochranu Panny Marie
přejeme všem, kdo v měsíci červnu
slaví své narozeniny nebo jmeniny
a všem dětem ke Dni dětí.
Mše svatá za červnové oslavence bude sloužena
v neděli 10.6.2018 v 8.00 hod.
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově.
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Svatý měsíce

Co čeká naše farnosti v červnu

13. června - sv. Antonín z Padovy
VYNIKAJÍCÍ A POKORNÝ KAZATEL EVANGELIA
Narodil se v Lisabonu v Portugalsku roku 1195 a rodiče mu dali jméno Ferdinand. Matka Trevera a otec Martin Bullones byli šlechtického původu. Ferdinand v 15 letech vstoupil do kláštera řeholních kanovníků augustiniánů u sv.
Vincence na okraji Lisabonu.
V roce 1220 tam přijal kněţské svěcení. A téhoţ roku kralevic Don Pedro
dovezl do Coimbry těla pěti františkánských misionářů umučených v Maroku
od Maurů. Vystavena byla v chrámu Sv. Kříţe u Augustiniánů a u Ferdinanda
vzbudily silnou touhu po hlásání evangelia Mohamedánům.
Jakmile poznal přísnější Františkovu řeholi, nedal se svými augustiniánskými
bratry odradit od přestupu do řádu, v němţ viděl moţnost více bezvýhradného
ţivota pro Boha ve společenství chudých.
František v prostomyslnosti mluvil k ptactvu, jeho učeň Antonín zase k rybám, majíc apoštolskou pohnutku. V přístavní Rimini se marně snaţil oslovit lid,
který se od něj buď odvracel nebo ho tupil. A tak šel k ústí řeky Marecchie, pokynul rukou a začal volat na ryby: "Pojďte ryby a slyšte slovo Boţí, kdyţ lidé jím
pohrdají!" Tu z moře připlulo viditelné mnoţství ryb a Antonín na ně dál volal:
"Chvalte Pána vy tvorové vodní! Hospodin vás zachránil před jinými stvořeními
při potopě světa.“ Lidé se seběhli, aby pozorovali a naslouchali neobvyklému
kázání. Po chvíli zahanbeni seděli na břehu u nohou kazatele.
Od roku 1227 působil Antonín znova v Itálii a po tři léta zastával v řádu různé
funkce. Poslední léta byl představeným severoitalské provincie Emílie. V hodnosti provinciála byl r. 1228 na jednání o problémech řehole u papeţe Řehoře
IX. V Římě, na výzvu papeţe kázal lidem shromáţděným z různých národů a
došlo k zopakování zázraku letnic. Všichni totiţ rozuměli sobě nejbliţší řečí.
Svou horlivou prací si vyslouţil podlomené zdraví. Delší dobu ho trápila vodnatelnost a nakonec byl nucen zastavit se v Camposampieru, 20 km severně
od Padovy. Pro rychle se zhoršující zdravotní stav prosil o odvezení do Padovy.
Stačili ho však odvézt jen ke klášteru dell´Arcella, kde v pátek zemřel a do Padovy ho dovezli jiţ mrtvého. Bylo mu asi 37 let. Pochován byl v malém kostele
Santa Maria Materdomini. Později město vystavělo vedle malé svatyně jemu
zasvěcenou velkolepou baziliku, do níţ jeho ostatky přenesli.
Po Antonínově smrti se událo mnoho zázraků ve spojení s důvěrnými
prosbami k němu. Ověřeno bylo 42 zázraků u jeho hrobu. Jazyk, kterým svatý
Antonín vykonal mnoţství dobra, zůstal do dnešního dne neporušený.
Chléb svatého Antonína, pro který jsou v některých chrámech pokladničky, je
almuţna ke cti svatého Antonína připomínající jeho sociální působení.

1.6.2018 v 8:00 hod.
(pátek)

Medlov

Mše svatá a poté návštěva nemocných

2.6.2018 v 8:00 hod.
(sobota)

Medlov

Ministrantská schůzka

2.6.2018 v 15:30 hod.
(sobota)

Uničov

Mariánská poboţnost

3.6.2018 v 18:00 hod.
(neděle)

Uničov

Adorace doprovázená rytmickými písněmi

6.6. a 13.6. 2018 ve 14:00 hod.
(středa)

Uničov

Příprava dětí k 1. svatému přijímání

6.6.2018 v 17:30 hod.
(středa)

DPS Medlov

9.6.2018 v 11:00 hod.
(sobota)

Hlivice

Mše svatá ke cti sv. Antonína z Padovy

10.6.2018 v 8:00 hod.
(neděle)

Uničov

Mše svatá za všechny oslavence v měsíci
červnu

10.6.2018 v 9:30 hod.
(neděle)

Medlov

Mše svatá pro rodiny s dětmi

15.6.2018 v 18:45 hod.
(pátek)

Uničov

Společenství ţáků 2. stupně

16.6.2018 v 8:00 hod.
(sobota)

Uničov

Svátost smíření před 1. svatým přijímáním

16.6.2018 v 10:30 hod.
(sobota)

Králová

Mše svatá ke cti sv. Víta

17.6.2018 v 8:00 hod.
(neděle)

Renoty

Sbírka při mši svaté je určena na nátěr
střechy kostela

17.6.2018 v 9:30 hod.
(neděle)

Medlov

Sbírka při mši svaté je určena na opravu
fasády kostela

17.6.2018 v 11:00 hod.
(neděle)

Uničov

1. svaté přijímání, sbírka při mši svaté je
určena na opravu obvodové stěny fary

18.6.2018
(pondělí)

Uničov

„Katechismus pro dospělé aneb vzděláváme se ve víře“ na téma „Svátost pomazání
nemocných“ - po mši svaté

23.6.2018 v 8:00 hod.
(sobota)

Uničov

Ministrantská schůzka

25.6.2018 v 17:00 hod.
(pondělí)

Uničov

Mše svatá na ukončení školního roku a
poté soutěţe pro děti na farní zahradě

26.6.2018 ve 14:00 hod.
(úterý)
28.6.2018 v 17:00 hod.
(čtvrtek)

Mše svatá

DPS
Dolní Sukolom Mše svatá
Uničov

Modlitby matek

Změna programu vyhrazena !!!

převzato z internetových zdrojů
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Pozvánky

Kurz čtení Božího slova v liturgii 2018

Absolventi kurzu v roce 2018
Farnost Uničov:
Marie Adamíková
Ludmila Filipová
Marie Filipová
Marie Filipová ml.
Petr Herman
Klára Lišková
Anežka Smolková
Pelagia Vysloužilová Spohnerová
Farnost Renoty:
Zdeněk König
Hana Šlosarová
Veronika Vaňková
Kurz byl zakončen 19.5.2018 ve Šternberku.

Všem absolventům vyprošujeme Boží požehnání
a nadšení k předčítání Božího slova v liturgii.

Prosba o déšť
Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru, všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě
slunci jsi dal úkol slouţit zemi, kterou jsi nám dal jako náš dočasný ale skutečný
domov. Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je ţivotodárnou vodou,
pošli je nad naše pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na vyprahlou zem, aby
vydala plody k našemu uţitku. Náplň potoky a řeky proudem svého poţehnání.
Rybníky, přehrady a podzemní prostory náplň vodou aţ po okraj. Zvláště tam,
kde je vláhy nejvíce potřeba. Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejsme vděční za její plody, které pokládáme za samozřejmé. Milosrdný Boţe, odpusť nám naše sobectví a nevděčnost. S velkou důvěrou se dovoláváme tvé
všemohoucnosti, ukaţ nám svou dobrotu a daruj nám opět tolik potřebný déšť.
Děkujeme ti. Amen
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá

Pro děti
PAVLOVA PROMĚNA

V Uničově
1.6.2018
(pátek)
4.6.2018
(pondělí)



Kurz přípravy snoubenců na faře v Uničově od 18.00 hod.



Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Příklady táhnou
- i manţelské“ a Modlitby za nejmenší - po večerní mši svaté

4.6.2018
(pondělí)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.

18.6.2018
(pondělí)



Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod.



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

26.6.2018
(úterý)

Apoštolu Pavlovi se po obrácení u Damašku úplně změnil ţebříček hodnot.
Sám o tom napsal v listě Filipanům. To, co do té doby povaţoval za důleţité,
ztratilo najednou význam. Co se tedy nyní stalo pro svatého Pavla nejcennějším? To zjistíš z tajenky obvodové doplňovačky.
Do vnitřního čtverce doplň svislým směrem názvy pěti obrázků. Kaţdý název
je na pět písmen. Potom napiš do políček po obvodu čtverce stejná písmena
ke stejným číslům tak, jak ti to vyšlo ve vnitřním čtverci. Od šipky ve směru
hodinových ručiček pak přečteš po obvodu tajenku.

V Medlově
6.6.2018
(středa)



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

20.6.2018
(středa)



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



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

20.6.2018
(středa)

V Renotech
14.6.2018
(čtvrtek)



Modlitby matek a Modlitby za nejmenší - po večerní mši svaté
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Renotech

Vtipy
„Z čeho se skládá Písmo svaté?“ ptá se katecheta.
„Z písmen, listů a obálky.“ odpovídá žák.





Co to tady máš za díry ve stropě?
Ale to je od střelných modliteb.
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Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné! Určeno pro vnitřní
potřebu farnosti. Své příspěvky posílejte do 20. dne měsíce psanou formou, elektronickou poštou.
Nevyţádané příspěvky se nevracejí. Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář;
Ing. Soňa Šlosarová. Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 153, 783 91 Uničov,
tel.: 737213468. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz, fb: Farnost Uničov, Renoty a Medlov
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