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1. Bůh nám dává dny, jeden po dru-
hém, abychom je vyplnili svatostí. 

2. Pánu slouţíme pokaţdé, kdyţ se 
snaţíme příkladně plnit své povin-
nosti.  

3. Prosme Nejsvětější Trojici, aby 
nám udělila milost proţívat okamţiky 
kaţdého dne se srdcem plným lásky, 
jako by to byl poslední den našeho 
pozemského ţivota. 

4. Solí země budeme tehdy, pokud 
budeme denně ţivit vztah s Pánem, 
pokud budeme se stále větší vírou a 
láskou přistupovat ke svátosti eucha-
ristie.  

5. Z tohoto světa si kaţdý odnese 
pouze zásluhy za dobré skutky a 
dluhy za hříchy.  

6. Láska k Bohu se projevuje důvti-
pem, činorodostí, snahou ve všem 
nacházet příleţitost projevit lásku 
Bohu a slouţit druhým.  

7.  Musíme stát nohama na zemi. 
Ţijme uprostřed světa, jak si ţádá 
křesťanské povolání, ale nezapomí-
nejme, ţe jsme poutníci se zrakem 
upřeným na Krista a jeho království.  

8. Abychom mohli slouţit, musíme 
být odborníky ve své profesi, v práci, 

kterou vykonáváme.   

9. Na Kristovu výzvu „následuj mě“ 
nelze odpovídat průměrností, on 
nechce jen „napůl odevzdané“ učed-
níky kladoucí si podmínky. 

10. Kdo je věrný Kristu, tomu je na-
vţdy přislíbeno nebe. Do věčnosti 
půjdeme v doprovodu Jeţíše.  

11. Kaţdý náš den je bílý list papíru, 
který můţeme popsat úţasnými věc-
mi nebo jej znehodnotit chybami a 
skvrnami.  

12. Nemůţeme čekat zvláštní okol-
nosti, abychom se posvěcovali. Bůh 
k nám přichází a hledá dobré skutky 
ve chvílích nemoci, při běţné práci, 
kdyţ máme povinností nad hlavu i 
tehdy, kdyţ vše probíhá, jak má.  

13. Bůh neodpírá pomoc tomu, kdo 
dělá, co můţe.  

14.  Aby mohla láska růst a vůbec 
přeţít, musí se projevovat skutky.  

15. Snaha ve všem hledat Boţí slávu 
nám dává zvláštní sílu v těţkostech 
a souţeních.  

16. Kristův příklad nás všechny vede 
k pracovitosti, srdečnosti, radosti, 
optimismu, ochotě při plnění povin-
ností.  
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17. Pokud budeme věrně plnit Boţí 
vůli v drobnostech, zvykneme si       
ve všem vidět působení Boţí prozře-
telnosti.  

18. Mše svatá je středem křesťan-
ského ţivota. A právě ve mši svaté 
vţdy nalezneme zdroj štěstí, nevy-
čerpatelné radosti a pokoje.  

19. Radost, která naplnila Pannu 
Marii o velikonoční neděli, prosytí 
také nás, pokud dokáţeme stavět 
Pána doprostřed svého ţivota.  

20. Nejsme Kristovými učedníky jen   
v určitou dobu nebo v určité dny. 
Skutečnost, ţe jsme Kristovi učední-
ci, v našem ţivotě ovlivňuje naprosto 
všechno.  

21. Přestat milovat Boha znamená 
dát se cestou, kde jeden ústupek má 
za následek druhý, neboť kdo se 
proviňuje vůči Pánu, nezůstane         
u jednoho hříchu, ale je naopak nu-
cen souhlasit s hříchy dalšími.  

22. Láska k Bohu a opravdová láska 
k bliţnímu mají svůj zdroj v modlitbě, 
ve svátostech a v ustavičném boji     
o odstranění našich nedostatků.  

23. Nestačí, aby určitá činnost byla 
dobrá (práce, modlitba…), ale musí 
být také dobře dokončena.  

24. Aby bylo něco ctností, je třeba 
dát si pozor na dvě věci: na to, co se 
dělá a na způsob, jakým se to dělá.  

25. Abychom mohli důstojně slouţit 
druhým, je nutné umět ovládat sami 
sebe. 

26. Pán zvláštním způsobem uděluje 
své milosrdenství skrze svátost smí-
ření, kde nás očišťuje od hříchů, bere 
do náručí, uzdravuje nás, omývá nám 
rány, ulevuje od bolesti, dává nám 
nový ţivot.  

27. Abychom mohli pomáhat lidem, 
se kterými se setkáme, nestačí jen 

povrchní znalost cesty. Je třeba po ní 
jít, znát překáţky, je nutné denně se 
osobně setkávat s Jeţíšem.   

28. Vlaţnost rezignuje před sebemen-
ší těţkostí, dělá z komára velblouda, 
zatímco láska k Bohu dělá z hory zrn-
ko písku, proměňuje duši a dodává 
netušené schopnosti.  

29. Všichni potřebujeme Krista jako 
vzor, učitele, lékaře, spasitele a dárce 
ţivota. Bez něj nemůţeme nic, zato    
s ním jsme schopni všeho. 

30. Člověk své srdce mnohdy začíná 
chránit tím, ţe hlídá zrak.  

 

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 
Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 
gymnáziem v Kroměříži. 
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5. června - sv. Bonifác 

Svatý měsíce 

VELKÝ APOŠTOL NĚMECKA 

Narodil se kolem r.675 v Kirtonu leţícího nedaleko Exeteru v anglosaském krá-
lovství Wessex na dnešním jihu Anglie. Pokřtěn byl Winfrid. V mládí miloval 
samotu a podle svého přání byl vychováván v benediktinském klášteře v Exete-
ru. Strávil v něm 13 let a pak přešel do kláštera v Nurslingu v Southamptonshir-
ském hrabství, kde po sloţení slibů přijal hábit Benediktina. Začal zároveň stu-
dovat bohosloví a aţ do 40 let se zaměřoval na vědu. Ovládal latinu a vynikl i    
v básnickém umění. Po nějakou dobu vedl klášterní školu. Sestavil učebnici 
gramatiky a básnickou příručku. Asi aţ ve 30 letech přijal svátost kněţství. Stal 
se horlivým na kazatelně i ve zpovědnici. 

     V jeho ţivotě vynikly tři lásky - charak-
teristické vlastnosti benediktinů: láska     
k písemnictví, k misionářské činnosti a    
k římskému nástupci sv. Petra 

     Podle jedněch zpráv jméno Bonifác 
dostal aţ od papeţe Řehoře II. Po čtyři-
cítce, r. 716, se vypravil se třemi společ-
níky na evropskou pevninu do pohanské-
ho Fríska hlásat evangelium. Přišel       
ke germánskému kmeni na území dneš-
ního Holandska a severozápadního Ně-
mecka. Frankové tam vládli Frísům, kteří 

se proti nim bouřili a za takové situace se misionářské působení zdálo nemoţ-
né. 

     Winfrid se vrátil do Nurslingu a byl zvolen opatem. Hodnosti se však záhy 
zřekl, vymohl u biskupa z Winchesteru jmenování Štěpána a sobě dovolení 
odejít do Říma. Touţil po papeţově poţehnání k evangelizaci germánů. Řehoř 
II. ho asi rok nechal u sebe a v polovině května 719 ho pověřil hlásáním evan-
gelia mezi Germány a dal mu jméno mučedníka Bonifáce. 

     Bonifác přišel k Frísům přes Durynsko i s rodákem Wilibrordem a měli po-
měrně úspěch. Pak byl Bonifác papeţem poslán do Hessenska na středním 
Porýní. Tam viděl, ţe je potřebné získat vládnoucí kruhy a dosadit biskupa. Ob-
rátil se proto na papeţe, který ho pozval do Říma, aby ho vysvětil na biskupa 
pro germánské kraje na území nynějšího Německa. Došlo k tomu 30. 11. 722. 
Papeţ dal Bonifácovi rovněţ doporučující listy pro významného franckého ma-
jordoma Karla Mertelu i pro durynská a saská kníţata. Bonifác pak s pomocí 
anglosaských duchovních začal zakládat kláštery jako bašty křesťanství. Ode-
bral se znovu i do Hessenska, kde se mnozí křesťané zase obraceli k pověrám, 
čarodějství a k přinášení obětí modlám. 
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     Vesničané z Fritzlaru poblíţ Geismaru měli za přední boţiště mohutný dub 
zasvěcený hromovládci Thorovi. Bonifác rozhodl o jeho podsekání a skácení. 
Lid s hrůzou čekal, co se stane a kdyţ se Thor vůči Bonifácovi ukázal bezmoc-
ný, přešel lid na stranu Bonifáce. Ten ze dřeva poraţeného stromu ještě posta-
vil kapli sv. Petra. Pak v Durynsku řešil problémy nedostatečného vzdělání kně-
ţí a jejich nedostatků ve víře. Na Ohři zaloţil dva kláštery pro vzdělávání mlá-
deţe. V roce 725 si vyprosil další kněze a rozšířil počet svých spolupracovníků. 

     Papeţ Řehoř III. v roce 732 jmenoval Bonifáce arcibiskupem s pravomocí 
světit další biskupy. O šest let později Bonifác navštívil Řím potřetí a před ná-
vratem do misie ho papeţ ustanovil za svého legáta pro širokou misijní oblast. 
K jeho úkolu pak patřilo i reformovat francké duchovenstvo a vybudovat církev-
ní organizace v Bavorsku, Hesensku a Durynsku. Bylo toho zapotřebí kvůli 
místním feudálům, kteří chtěli dosazovat své lidi do církevních hodností. Karel 
Mertel mu byl nakloněn jen částečně a pro církevní organizaci podléhající Římu 
nechtěl mít porozumění. Aţ po roce 741, kdy převzali vládu jeho synové se 
dařilo měnit situaci a v r. 743 začít svolávat církevní synody, které připravily 
církevní obnovu Francké říše. Rozhodlo se o ustanovení církevní metropole     
v Kolíně nad Rýnem a Bonifác se stal prvním metropolitou. V roce 744 došlo     
k zaloţení významného kláštera ve Fuldě, který se později zaslouţil o pokračo-
vání Bonifácova díla. V roce 747 se Karoloman panující ve východních krajích 
vzdal vlády ve prospěch bratra Pipina Krátkého, který pak vládl celé Francké 
říši a k Bonifácovi se prý choval zdrţenlivě. Tomu se zatím přiblíţila osmdesát-
ka a předal arcibiskupství Lullovi. Misionářská horlivost ho však neopouštěla a 
navštívil proto první kraje svého působení. U Dokkumu připravoval biřmování a 
byl přepaden skupinou fanatických pohanů, kteří zavraţdili nejen jeho, ale pobili 
i celou skupinu jeho 52 společníků. 

     Křesťané ho přepravili do Utrechtu na území dnešního Holandska, kde ho 
pohřbili v tamní katedrále. Jeho ostatky však byly nakonec opatem Sturmem 
(pam. 17. 12.) přeneseny do kláštera ve Fuldě. 

 

 

                                                                   převzato z internetových zdrojů 
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Co čeká naše farnosti v měsíci červnu 

31.5.2017 v 9.00 hod.       
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

31.5.2017 v 17.30 hod.    
(středa) DPS Medlov Mše svatá  

1.6.2017 v 9.00 hod.        
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

1.6. a 8.6.2017 ve 13.00 hod.  
(čtvrtek) Medlov Příprava dětí na 1. svaté přijímání  

2.6.2017 v 8.00 hod.        
(pátek) Medlov Mše svatá a poté návštěva nemocných  

3.6.2017 v 15.30 hod.                 
(sobota) Uničov        Mariánská poboţnost 

3.6.2017 v 15.30 hod.   
(sobota) Ţelechovice Mše svatá 

3.6.2017 v 17.00 hod.      
(sobota) Uničov Mše svatá se křty 4 katechumenů 

4.6.2017                        
(neděle) 

Uničov     
Medlov     
Renoty 

Sbírka při mších svatých je určena         
na církevní školy 

4.6.2017 v 18.00 hod.    
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písně-

mi 

7.6. a 14.6.2017 v 14.00 hod.    
(středa) Uničov Příprava dětí na 1. svaté přijímání  

9.6.2017 v 15.15 hod.                          
(pátek) Medlov        Svátost  smíření před 1. sv. přijímáním a 

nácvik 

9.6.2017 v 18.00 -22.00 hod.      
(pátek) Uničov Noc kostelů 2017 

10.6.2017 ve 14.30 hod.    
(sobota)    Hlivice Mše svatá ke cti sv. Antonína z Padovy 

11.6.2017 v 8.00 hod.         
(neděle) Uničov Mše svatá za všechny oslavence v měsíci 

červnu 

11.6.2017 v 9.30 hod.       
(neděle) Renoty Mše svatá 

11.6.2017 v 11.00 hod.       
(neděle) Medlov 1. svaté přijímání 

15.6.2017 ve 14.00 hod.    
(čtvrtek) 

DPS            
Dolní Sukolom Mše svatá 

15.6.2017 ve 18.00 hod.    
(čtvrtek) Uničov Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá a 

průvod s Nejsvětější svátostí k oltářům  
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Hojné Boží požehnaní a ochranu Panny Marie                  

přejeme všem, kdo  v měsíci  červnu 

  slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za červnové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 11.6.2017  v 8.00 hod.                                                         

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

16.6.2017 v 16.30 hod.   
(pátek) Uničov Misijní klubko a schola pro děti 

16.6.2017 v 18.45 hod.       
(pátek) Uničov Společenství ţáků 2. stupně  

17.6.2017 v 8.00 hod.                
(sobota) Uničov Svátost smíření před 1. sv. přijímáním 

17.6.2017 v 11.00 hod.                 
(sobota) Králová Mše svatá ke cti sv. Víta 

17.6.2017 ve 14.00 hod.                
(sobota) Olomouc 

Odjezd autobusu na Děkanátní pouť za ob-
novu rodin a nová duchovní povolání - od SM 
Albert ve 14 hod. se zastávkou ve Střelicích  

18.6..2017 v 8.00 hod.         
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 

farnosti  

18.6.2017 v 9.30 hod.    
(neděle) Medlov Sbírka při mši svaté je určena na opravu 

věţe kostela 

18.6.2017 v 11.00 hod.    
(neděle) Uničov 1. svaté přijímání a sbírka při mši svaté je 

určena na opravu obvodové stěny fary 

19.6.2017                     
(pondělí) Uničov 

Po mši svaté „Katechismus pro dospělé aneb 
vzdělávání se ve víře“ - téma - „Modlitba 
Otče náš“ 

26.6.2017 v 17.00 hod.   
(pondělí) Uničov Mše svatá na ukončení školního roku a poté 

soutěţe pro děti na farní zahradě 

Změna programu vyhrazena !!! 

Blahopřání 
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Pozvánka 

„Na kříži najdeš Kristovu pokoru proti pýše ďábla, 
Kristovu chudobu proti mamonu světa, Kristovy ru-
ce a nohy přibité hřeby proti nevázanosti těla.“ 

                                                                   sv. Antonín z Padovy 
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V Uničově 

2.6.2017
(pátek) 

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

5.6.2017  
(pondělí) 

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

6.6.2017 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

17.6.2017  
(sobota) 

 Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v Olomouci 

20.6.2017  
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

27.6.2017 
(úterý) 

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

29.6.2017 
(čtvrtek) 

 Modlitby matek na faře v Uničově  v 16.00 hod. 

V Medlově 

7.6.2017
(středa)  

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

13.6.2017
(úterý)   

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

14.6.2017  
(středa) 

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

21.6.2017 
(středa) 

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

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 
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Charita Šternberk, středisko Uničov 

Podpora vybudování bezbariérového sprchového koutu  
v Nízkoprahovém denním centru SCHOD 

 

     Základní náplní činnosti uničovského Nízkoprahového denního centra 

SCHOD je jak návrat znevýhodněných osob do společnosti, tak zlepšení kvality 

jejich ţivota. Pro poskytování komplexních činností pro tuto cílovou skupinu je 

důleţité mít vytvořeno bezpečné hygienické zázemí. Veškeré činnosti centra 

SCHOD jsou určeny lidem bez přístřeší. V současné době je hygienické zázemí 

nevyhovující. Projekt, který kaţdoročně vyhlašuje ČSOB, umoţní získání bez-

bariérového sprchového koutu s madly a úchyty a závěsné WC pro vyšší moţ-

nost udrţení hygienického pořádku. Jedná se i o podporu hygienických návyků, 

které v důsledku povedou k větší ochraně osob v regionu. A také umoţní hygie-

nu starším a zdravotně postiţeným klientům, kteří nyní kvůli překáţkám nemo-

hou koupelnu vyuţít. 

 

     Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit, je Vám k dispozici nástroj        

na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz, kde můţete přispět 

díky jednoduchému mechanismu „klikni a daruj“. Svou částku uvidíte obratem 

připsanou u zvoleného projektu. 

 

     Můţete také přispět přímo na účet číslo:101 7777 101/0300, variabilní sym-

bol: 20171202 

 

Výběr končí o půlnoci z 26. 6. na 27. 6. 2017  

ČSOB pomáhá regionům 2017  

Jarní výzva VS 

http://www.csobpomaharegionum.cz/


 

 

Na faru přišla rázná dáma a hned: "Pane faráři, musíte nás rozvést!" 
"Coţe?"nechápal kněz. 
"No rozvést, my uţ to spolu nevydrţíme!" vysvětlovala rázná dáma. 
"Aha," chytal půdu pod nohama kněz, "ale to přece nejde, manţelství 
je nerozlučitelné, však jste si to slíbili, dokud vás smrt nerozdělí." 
"Jaképak slíbili neslíbili, kdyţ jste nás sezdal, musíte nás i rozvést. A 
vůbec, my si to klidně zaplatíme!" trvala na svém dáma. 
"Hm..." zamyslel se kněz, "no, přijďte zítra, ono to nejde tak nahonem, 
na svatbu jste se přece také připravovali, pěkně se oblečte, nějak to 
zkusíme." 
Dáma spokojeně odešla domů a druhého dne připlula na faru v róbě a 
v doprovodu okravatovaného manţela. Kněz je přivítal, vzal kropáč, 
rozmáchl se... a bim dámu po hlavě! A bim pána! A znova dámu, a 
znova pána... 
"Co to děláte?!" vzpamatovala se po chvíli ze šoku dáma. 
"No vţdyť jsem říkal - dokud vás smrt nerozdělí..."  
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Vtipy 

Maminka  čeká své čtvrté miminko. V neděli po obědě sedí v křesle 
a čte si Katolický týdeník, kdyţ tu najednou zasténá úděsem: "Ne, to 
nepřeţiju!"  
"Co se děje?" ptá se jí manţel.  
"Představ si to, tady píšou, ţe kaţdé čtvrté dítě na světě je Číňan!"  
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