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1. Bůh je skrytý v tom, co je malé,    
v tom, co roste, i kdyţ to nejsme 
schopni zahlédnout.  

2. Moudré rozlišování umoţňuje najít 
ty nejvhodnější prostředky, které 
nejsou vţdycky totoţné s tím, co se 
jeví jako velké nebo mocné.  

3. Bůh je ten, kdo nás předchází - 
hledáš ho, ale on tě nalézá jako prv-
ní. Chceš ho potkat, ale on ti jako 
první vychází vstříc.  

4. Snaţme se být církví, která nalé-
zá nové cesty, umí vycházet ze sebe 
a jít i k těm, kdo se k ní nehlásí, kdo 
odešli nebo jsou lhostejní.  

5. Je třeba se pustit do dobrodruţ-
ství, které tkví v tomto: hledat setká-
ní, nechat se hledat a dovolit Bohu, 
aby nás potkal.  

6. Křesťan nemůţe ţít ani v panice, 
ani spoléhat na zaběhlé jistoty. 

7.  Bůh je vţdycky větší.  

8. Rozlišování je duchovní proces, 
prostřednictvím něhoţ člověk odlišu-
je ty duchovní popudy, které ho ve-
dou k Bohu, od těch, které ho         
od Boha vzdalují.  

9.  Velký plán se realizuje drobným 
skutkem, malým krokem.  

10. Sv. Ignác nás vede k tomu, aby-
chom měli před sebou Krista vţdy 
většího, jenţ nás neustále vyvádí 
ven z nás samých a vede nás k to-
mu, abychom vykročili ze své vlastní 
lásky, ze své vůle i svých zájmů.  

11. Bůh se kaţdému z nás zjevuje 
prostřednictvím vnitřních hnutí - po-
hne vůlí a přitáhne ji k sobě.  

12. Srdce spojuje ideu se skutečnos-
tí. 

13. Nikdo se nespasí sám, jako izo-
lovaný jedinec, ale Bůh nás přitahuje 
v rámci komplikovaného tkaniva 
osobních vztahů, které se v lidském 
společenství utváří. Bůh vstupuje    
do této dynamiky lidu.  

14.  To, co církev dnes nejvíce potře-
buje, je schopnost ošetřovat zranění 
a rozehřívat srdce věřících, projevo-
vat vlídnost a blízkost.  

15. Sluţebníci církve musí být přede-
vším sluţebníky milosrdenství.  

16. Bůh je větší neţ hřích.  

17. Musíme kráčet společně upro-
střed různorodosti. K sjednocení 
nevede ţádná jiná cesta. Toto je 
cesta Jeţíšova. 

18. Bůh nám přináší spásu skrze 
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něhu, nabízí nám spásu v pohlaze-
ních, přináší nám spásu skrze svůj 
ţivot v nás.  

19. Nechám se Bohem překvapit, jak 
to učinila Maria, anebo se uzavírám 
ve svých jistotách, jistotách svých 
vlastních plánů? 

20. Svatost je běţná svatost, která je 
projevem velké trpělivosti a vytrvalos-
ti v kaţdodenním putování.  

21. Všichni se potřebujeme naučit 
obejmout člověka v nouzi, jak to uči-
nil svatý František.  

22. Chceme-li zatlouci na dveře srd-
ce, je nezbytné mít holé ruce. 

23. Bůh se účastní našich běd, stará 
se o ně, přibliţuje se našim ranám, 
vlastníma rukama je uzdravuje a       
k tomu, aby měl ruce, se stal člově-
kem.  

24. Musíme nechávat prostor Hospo-
dinu, ne našim jistotám.  

25. Církev neexistuje proto, aby mlu-
vila o sobě a k sobě, ale proto, aby 
zvěstovala Boha Jeţíše Krista, aby    
o něm mluvila světu a se světem.  

26. Pravda se nám dává vţdycky a 
pouze jako cesta a ţivot.  

27. Existuje pokušení hledat Boha 
buď v minulosti, anebo v budoucnosti. 
Ale konkrétní Bůh je dnes. Proto nám 
nářky nikdy nepomohou nalézt Boha. 

28. Znamením toho, ţe jsme na dobré 
cestě, je hluboký pokoj, duchovní 
útěcha, Boţí láska a schopnost vidět 
všechny věci v Bohu.  

29. Ţivot znamená jít, kráčet, dělat, 
hledat, vidět.  

30. I kdyţ je ţivot člověka polem pl-
ným bodláčí a plevele, vţdy je v něm i 
prostor, na němţ můţe vyklíčit dobré 
semeno. Je třeba důvěřovat Bohu.  

31. Bůh ze mě činí chrám, poněvadţ 
jsem stvořen podle podoby a obrazu 
jeho boţské Velebnosti.  

 

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  srpnu 

  slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za srpnové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 20.8.2017  v 8.00 hod.                                                                

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

           ...jsi v očích mých tak drahý, vzácný… Iz 43,4 
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9. srpna - sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Stein)  

Svatý měsíce 

TEREZIE BLAHOSLAVENÁ KŘÍŽEM - PRO DOBRO NÁRODA 

 

Narodila se 12. 10. 1891 do velmi početné ţidovské rodiny v Breslau (Vratislav, 
nynější Wrocłav v Polsku, v té době německá část Slezska). Byla jedenáctým 
dítětem Augusty a Sigfrida Steina. Čtyři nejstarší děti však zemřely a kdyţ Editě 

ve věku dvou let zemřel otec, zůstala matka se sedmi 
dětmi a zadluţeným dřevařským podnikem. S energií jí 
vlastní se ho ujala a i přes nevelké zisky byla  k chudým 
velmi štědrá. Podnik vytáhla z dluhů a vedle dobré výcho-
vy zajistila svým dětem i vzdělání. Byla věrná zásadám 
ţidovské víry. Edita ale tuto víru jiţ ve 14 letech začala 
odmítat a do 30 let setrvávala v nevěře. Byla velmi inteli-
gentní a nadaná. Vzhledem k její touze po pravdě, není 
na místě celé ono období označovat za ţivot ateistky. 
     Na střední škole byla charakterizována jako skromná, 
bez snahy vynikat. K vysokoškolskému studiu si zvolila 
germanistiku, dějiny a psychologii. Později ji zaujal nový 
filosofický směr profesora Edmunda Husserla, v němţ šlo 
o tzv. čiré podstaty jevů při popisné metodě zkoumání 

vývoje lidského vědomí - filosofický obor fenomenologie. Edita, hnána touhou 
po poznání, nespokojila se s kvalifikací středoškolské učitelky, ale rozhodla se 
pro universitu v Göttingen. Roku 1913 se stala Husserlovou studentkou a poz-
ději asistentkou, která pracovala na uspořádání a zpracování jeho rukopisů     
pro vědeckou publikaci. V roce 1916 dosáhla doktorátu z filosofie.  
     Křesťanské obzory se začaly Editě otvírat vlivem filosofa Maxe Schelera. 
Sama to označila za první styk s jí neznámým světem. Určitý popud pro hledání 
podstaty věcí a Bytí aţ k celkovému pohledu na myšlení věřícího katolíka jí dal 
Husserl. Ale samotná věda by z ní křesťanku neudělala. Prvním silným útokem 
na její nevěru bylo setkání s vdovou po kolegovi. Poznala totiţ, ţe čerpala sílu a 
důvěru z Jeţíšova kříţe a tak unesla ztrátu manţela. 
     Jak sama řekla, její jedinou modlitbou byla touha po pravdě. Boţí Prozřetel-
nost na ní odpověděla o dovolené, při návštěvě kamarádky Conrad Martiusové, 
u níţ objevila knihu "Ţivot svaté Terezie z Avily." Od obsahu tohoto vlastního 
ţivotopisu karmelitky se nemohla odtrhnout. Byla jím tak dokonale oslovena, ţe 
hned ráno si byla koupit katolický katechismus a misálek. Po jejich prostudování 
šla kněze poţádat o sv. křest. Na dotaz, kým byla připravena, poţádala o pře-
zkoušení. Pokřtěna byla 1. 1. 1922 v Bad Bergzebern a 2. 2. přijala svátost biř-
mování. 
     Editinou konverzí byli její známí aţ šokováni. Matce o ní z ohledu neřekla. 
Opustila svoji činnost na universitě a odešla do učitelského ústavu dominikánek 
ve Speyeri jako profesorka němčiny. Díky seznámení se spisy Tomáše Akvin-
ského, které jí ukázaly, ţe i věda můţe být křesťanskou sluţbou, vytrvala u své   
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práce. Přednášela na kongresech v různých městech Evropy, včetně Prahy a 
od r. 1932 asi rok na institutu vědecké pedagogiky v Münsteru. Následkem Hit-
lerovy politiky musela místo opustit. To ji však vedlo k řeholnímu povolání,       
po němţ dávno touţila. V rozhodnutí pro vstup ke karmelitkám byla podpořena i 
opatem z Beuronu Walzerem, který byl jejím rádcem. 
     K bosým karmelitkám v Kolíně nad Rýnem vstoupila v r. 1934. V dalším roce 
21. 4. sloţila dočasné sliby a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříţe. 
Slavné sliby sloţila Benedikta od Kříţe 21. 4. 1938. Na obrázcích, rozdávaných 
při těchto slibech, měla slova sv. Jana z Kříţe: "Mým jediným povoláním je      
od nynějška co nejvíce milovat." 
     Za půl roku od slibů došlo k násilným protiţidovským akcím (k hromadnému 
pogromu). Byly zapalovány synagogy a rabovány ţidovské obchody. Bezpráví 
vůči Ţidům se stupňovalo a proto byla Benedikta od Kříţe poslána matkou před-
stavenou do Karmelu v Echtu v Holandsku. Dorazila tam v poslední den roku.    
V červnu 1939 napsala do testamentu: "S radostí přijímám předčasnou smrt, 
kterou mi určil Bůh a cele se odevzdávám do Jeho nejsvětější vůle.“ 
     Její sestře Růţeně se podařilo za ní přijít přes Belgii v roce 1940 a dělala 
tam vrátnou. V témţe roce bylo obsazeno Německem i Holandsko a gestapo 
oběma sestrám nařídilo denně nosit ţlutou Davidovu hvězdu. Na začátku srpna 
1942, z příkazu německé vlády, byli zatčeni všichni katolíci (včetně řeholních 
osob) ţidovského původu. Pro obě sestry přišli příslušníci SS hned 2. 8. V ná-
kladním voze je převezli do Roermonde, pak přes tábor v Amersfoorte do Wes-
terborku. Odtud ve vagonech pro dobytek, zajištěných ostnatým drátem, konaly 
sestry poslední cestu do koncentračního tábora Osvětim. Tam pro ně byla při-
pravena plynová komora. 
     V holandské sbírce zákonů vyšlo brzy toto oznámení: "Nr 44074 Edith Tere-
sia Hedwig Stein, z Echtu, nar. 12. 10. 1891 ve Wrocłavi, zemřela 9. 8. 1942." 
Terezie Benedikta od Kříţe byla kanonizována 11. 10. 1988 v Římě a 1. 10. 
1999 byla prohlášena spolupatronkou Evropy. 
     Zanechala po sobě významné písemnosti. Za pobytu v klášteře v Kolíně-
Lindenthalu napsala metafyzickou knihu s názvem: "Časné a věčné bytí" (týká 
se syntézy tomistické filosofie a fenomenologie). V Holandsku, před zatčením, 
dopisovala vrcholné dílo "Věda kříţe." 

                                                                                    převzato z internetových zdrojů 

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

V Uničově 

1.8., 15.8. a 29.8.2017 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

V Medlově 

2.8. a 16.8.2017      
(středa) 

 Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek           
–   skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  
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Co čeká naše farnosti v měsíci srpnu 

2.8.2017 v 9.00 hod.       
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

2.8.2017 v 17.30 hod.    
(středa) DPS Medlov Mše svatá  

2.8.2017 v 18.30 hod.     
(středa) Uničov Pastorační rada farnosti 

3.8.2017 v 9.00 hod.        
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

4.8.2017 v 8.00  hod.      
(pátek)    Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

5.8.-10.8.2017 Renoty Minitábor pro děti 

5.8.2017 v 15.30 hod.     
(sobota) Uničov Mariánská poboţnost 

6.8.2017 v 11.00 hod.     
(neděle) 

Ruda              
u Rýmařova 

Poutní mše svatá. Odjezd autobusu         
v 10.00 hod. od SM Albert  

6.8.2017 v 18.00 hod.      
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

13.8.2017 v 9.30 hod.      
(neděle) Medlov  Poděkování za prvotiny úrody 

13.8.2017 v 11.00 hod.      
(neděle) Renoty Poutní mše svatá ke cti Panny Marie 

Nanebevzaté 

13.8.2017 v 15.00 hod.      
(neděle) Uničov 

Poutní mše svatá ke cti Panny Marie 
Nanebevzaté s následným svíčkovým 
průvodem a poboţností u sochy Panny 
Marie a posezením na farní zahradě 

15.8.2017 v 16.30 hod.     
(úterý) Medlov Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

15.8.2017 v 18.00 hod.     
(úterý) Uničov Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

17.8.2017 ve 14.00 hod.    
(čtvrtek) 

DPS            
Dolní Sukolom Mše svatá 

20.8.2017 v 8.00 hod.    
(neděle) Uničov 

Mše svatá za oslavence v měsíci srpnu, 
sbírka při mši svaté je určena na opravu 
obvodové stěny fary 

20.8.2017 v 9.30 hod.    
(neděle) Medlov Sbírka při mši svaté je určena na opravu 

věţe kostela 

20.8.2017 v 11.00 hod.    
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 

farnosti 

31.8.2017 v 16.00 hod.    
(čtvrtek) Uničov Modlitby matek 

Změna programu vyhrazena !!! 
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Pozvánky 
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Vtipy 

 Pan farář sedí za stolem a kaplan nikde. Polévka s játrovými 
knedlíčky stydne, svíčková stydne a kaplan nepřichází. Farář 
vstává od stolu a jde pro kaplana. Kaplan sedí za stolem          
ve svém pokoji a čte Bibli. "No to je hezké, že studujete, ale     
s obědem na vás čekám už 20 minut!" „Odpusťte důstojnosti, 
já jsem se jen trochu začetl. Tamhle ležela taková kniha. 
Upoutal mě její název - Nový zákon. Docela mě to zaujalo a 
chci jenom zjistit, jak to s tím Ježíšem vlastně dopadlo.“  

 Na molu u moře sedí spolu Marie a Josef. Komíhají 
nohami ve vodě. Vedle nich se po hladině prochází 
nešťastný malý Ježíš a se slzami v očích říká: 
"Já se chci taky koupat!"  

 

 

Strana 8 

POKOJ VÁM! 
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Pro děti 


