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SLOVO ŽIVOTA NA KVĚTEN
„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí.“
(Mt 22,37)

Typickým tématem, jemuž se v Ježíšově době věnovaly 
diskuse v rabínských školách, bylo téma největšího z mnoha 
přikázání v Písmu. Ježíš, považovaný za učitele Zákona, se 
této problematice nevyhýbá. Na otázku „Které přikázání je 
v Zákoně největší?“ odpovídá originálním způsobem - spojuje 
lásku k Bohu s láskou k bližnímu. Tyto dvě lásky nemohou 
jeho učedníci od sebe nikdy oddělit, tak jako u stromu není 
možné oddělit kořeny od koruny. Čím více milují Boha, tím 
více posilují svou lásku k bratřím 
a sestrám. Čím více milují bratry a 
sestry, tím více se prohlubuje 
jejich láska k Bohu.

Ježíš ví lépe než kdokoli jiný, 
kdo je skutečně Bůh, kterého má-
me milovat, a ví také, jak ho má-
me milovat. Je to jeho Otec a náš 
Otec, jeho Bůh a náš Bůh (srov. 
Jan 20,17). Je to Bůh, který miluje 
každého osobně. Miluje mne, 
miluje tebe - je to můj Bůh, tvůj 
Bůh („Milovat budeš Pána Boha 
svého“). 

Můžeme ho milovat, poněvadž 
on nás miloval jako první. Láska, 
která je nám přikázaná, je tedy 
odpovědí na Lásku. Můžeme se 
na Boha obracet se stejnou dů-
věrou a nadějí, jakou měl Ježíš, 
když ho oslovoval Abba, Otče. 
Podobně jako Ježíš s ním může-
me často hovořit i my, můžeme 
mu svěřovat všechny své potřeby, 
úmysly a plány, vyjadřovat mu 
svoji výlučnou lásku. Také my netr-
pělivě čekáme na okamžik, kdy se 
v modlitbě ponoříme do hluboké-
ho vztahu s ním. Modlitba je 
dialog, sdílení a intenzivní přátelský vztah. Během ní můžeme 
dát naší lásce volný průchod. Můžeme Boha adorovat nade 
vším stvořeným, oslavovat ho přítomného v celém vesmíru, 
chválit ho v hloubi srdce nebo živého ve svatostáncích a my-
slet na něj tam, kde právě jsme – doma, v práci, v úřadě, mezi 
lidmi…

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší
 a celou svou myslí.“

Ježíš nás učí i dalšímu způsobu, jak milovat Boha. Milovat 

znamená pro Ježíše plnit Otcovu vůli, dát k dispozici svoji 
mysl, srdce, energii i celý život. On se cele odevzdal plánu, 
který s ním Otec měl. Evangelium nám ho představuje vždy 
zcela zaměřeného na Otce (srov. Jan 1,18), vždy v Otci, 
připraveného říkat pouze to, co slyšel od Otce, a dělat jedině 
to, co mu Otec řekl. I od nás žádá totéž. Milovat znamená 
konat vůli Milovaného bezmezně, celým svým bytím - „celým 
svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“. Láska totiž 
není jen cit. „Proč mě oslovujete ´Pane, Pane´, když neděláte, 
co říkám?“ (Lk 6,46) ptá se Ježíš těch, kdo lásku projevují jen 
slovy.

„Miluj Pána, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí.“ 

Jak máme tedy žít toto 
Ježíšovo přikázání? Tak, že bezvý-
hradně setrváme v přátelském 
vztahu k Bohu jako jeho dcery a sy-
nové. Především ale budeme dělat 
to, co chce on. Náš postoj vů-
či Bohu bude jako Ježíšův – bu-
deme stále zaměřeni na Otce, 
budeme mu naslouchat, abychom 
poslušně spolupracovali na jeho 
díle - jedině na něm a na ničem 
jiném.

V tom se od nás žádá nejvyšší 
radikálnost, protože Bohu nelze dát 
jen něco, ale je třeba mu dát vše-
chno: celé srdce, celou duši, celou 
mysl. A to znamená dělat dobře a 
naplno tu činnost, kterou od nás 
žádá.

Abychom žili podle jeho vůle 
a sjednotili se s ní, je často zapo-
třebí ztratit vlastní vůli, obětovat 
všechno, co nám leží na srdci nebo 
co máme na mysli, netýká-li se to 

přítomné chvíle. Může se jednat o názor, cit, myšlenku, přání, 
vzpomínku, věc, člověka…

Tak budeme naplno ponořeni do toho, co se od nás žádá 
v přítomném okamžiku. Hovořit, telefonovat, naslouchat 
druhým, pomáhat, studovat, modlit se, jíst, spát, žít jeho vůli, 
aniž bychom z ní vybočili. Budeme vykonávat různé činnosti 
cele, ryze, dokonale, celým srdcem, duší a myslí. Jedinou 
pohnutkou každé naší činnosti bude láska, abychom mohli 
v každém okamžiku dne říci: „Ano, můj Bože, v této chvíli, 
v této činnosti jsem tě miloval celým srdcem, celým svým 
bytím.“ Jen takto budeme moci říct, že milujeme Boha, že 
opětujeme jeho lásku.

pokračování na str. 2

 
V měsíci květnu oslaví

 paní Vlasta Jeglová 80 let 
a pan Mojmír Valouch 89 let.

Našim jubilantům přejeme 
hojné Boží požehnaní, ochranu 
Panny Marie a pevné zdraví! 

17:00-17:50
Mše svatá 

17:50-18:00
Slyšte, zvony, slyšte! 

slavnostní zvonění na zahájení 

18:00-18:30
Večerní koncert 

koncert pro varhany a trubku 

18:00-21:00
Kam se jindy nedostanete 

 možnost výstupu na Psí věž kostela 

18:30-19:30
Kostel dokořán 

komentovaná přednáška, prohlídka kostela 

20:00-22:00
Vzkaz pro Tebe 

biblické citáty

20:00-22:00
Repertorium 

něco o Tvém křtu svatém

20:00-22:00
Pohled do zákulisí 

  prohlídka sakristie, ornátů a liturgických 
předmětů

20:00-22:00
Tajemství pana varhaníka 

  návštěva kůru s informacemi o varhanách 

20:00-22:00
Změř si sám tenhle chrám 

měření výšky klenby kostela pomocí balónků 

22:00-22:20
Koncert na dobrou noc 

varhany a trubka 

22:20-22:30
To nejlepší na konec 
modlitba při svíčkách

Noc kostelů
27.5. 2011 v Uničově

Program:



Strana 3Strana 2

POKOJ VÁM! POKOJ VÁM!

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší
a celou svou myslí.“

Abychom žili toto Slovo života, bude užitečné se čas od 
času zkoumat, abychom viděli, zda je Bůh opravdu v naší duši 
na prvním místě.

Co tedy máme během tohoto měsíce dělat? Znovu si 
zvolit Boha, aby byl jediným ideálem našeho života, aby pro 
nás byl vším. Znovu jej postavit na první místo a dokonale žít 
jeho vůli v přítomném okamžiku. Měli bychom být schopni mu 
upřímně říkat: „Můj Bůh a mé všechno“, „miluji tě“, „jsem celá 
tvá“, „jsi Bůh, jsi můj Bůh, náš Bůh nekonečné lásky!“

V letošním roce se Římskokatolická farnost Uničov poprvé 
zapojuje do projektu Noc kostelů, který má zpřístupnit a před-
stavit návštěvníkům, obyvatelům i turistům jednotlivých měst 
a obcí kostely a nabídnout v nich kulturně-naučný program. 
Jde o celorepublikovou akci, která probíhá ve spolupráci s ra-
kouskou „Lange Nacht der Kirchen" a je v České republice, na 
Slovensku i v Rakousku plánována na pátek 27. května 2011. 
V loňském roce se do Noci kostelů zapojilo více než 400 koste-
lů ve všech krajích České republiky a celkem bylo zazna-
menáno 252 000 návštěvnických vstupů.

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se 
a setkání s křesťanstvím. A nejen to. Poukazuje také na 
kulturní a společenskou hodnotu kostelů a je tedy určena pro 
co nejširší veřejnost.

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti, a zároveň citlivosti 
a hloubky.

Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě 
přiblížit křesťanství, církev, víru každému, nevnucovat ji, ale 
poukázat na její hodnotu a smysl života ve víře. V rámci této 
akce má každý možnost setkat se s křesťanstvím prostře-
dnictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku. 

Návštěvníci se mohou seznámit s historií uničovského ko-
stela Nanebevzetí Panny Marie, poslechnout si varhanní 
koncerty, nahlédnout do jinak nepřístupných míst kostela, jako 
je sakristie, kostelní věž, kůr, pro každého bude připraven ten 
„jeho“ citát z Bible, a také děti budou mít možnost zapojit se do 
poznávání našeho kostela, i na ně je pamatováno. Podrobný 
program Noci kostelů v různých farnostech je možné shlé-
dnout na webových stránkách www.nockostelu.cz.

V neposlední řadě tato akce podpoří i projekty místní uni-
čovské Charity, pro veřejnost bude k dispozici také stánek 
s výrobky uničovských dobrovolníků Charity a dětí farnosti.

Věříme, že využijete tuto příležitost poznat křesťanství i z ji-
né stránky, než ho znáte doposud.

Náš Bože, plný dobroty a lásky,
Tvůj sluch je vždy nakloněn k našim prosbám.
Prosíme Tě, ať Noc kostelů v naší arcidiecézi,

kdy i náš kostel bude otevřen
mnohým návštěvníkům,

znamená pro všechny, kdo přijmou toto pozvání,
silný a oživující dotek milosti.

Prosíme Tě, aby byli osloveni nejen historickou krásou
a uměleckými památkami tohoto svatého místa,

ale především touhou uvěřit v Tebe,
objevit Tvou lásku, pokoj a dobrotu,

aby se připojili k našemu společenství věřících,
kteří Tě zde po staletí uctívají.

Pomoz nám připravit Tvůj dům pro toto setkání
i za cenu obětí a času, který pro tento úmysl nabídneme.

Dej, ať Noc kostelů rozmnoží Tvou slávu,
povzbudí a oživí lidská srdce

a dotkne se jich Tvou láskou a milostí. Amen.

V sobotu 16. dubna 2011 se Olo-
mouc stala místem setkání mladých věří-
cích lidí.  Už při příjezdu ke katedrále sv. 
Václava v Olomouci jsme viděli nadšené 
tváře našich vrstevníků. V tomto velkém 
davu bylo slyšet, jak se mladí navzájem 
vítají, protože někteří v Olomouci byli již 
od pátku od večera. Před katedrálou na 
nás už čekali pořadatelé s lístečky, na 
kterých nám později připsali naše jmé-
na. Tyto lístečky jsme nosili viditelně na 
sobě připnuté po celou dobu této akce. 

V katedrále sv. Václava jsme si vy-
slechli povzbudivé zpěvy scholy Paprs-
ky a otec arcibiskup Jan Graubner nás 
také vyprovodil svým vlídným slovem na 
pěší pouť na Svatý Kopeček. 

Po tomto úvodu jsme se nedočkavě 
vydali na samotnou pouť na Sv. Kope-
ček. Při odchodu nám organizátoři ka-
ždému rozdali jeden bílý kamínek, který 
jsme si nesli u sebe jako něco hmo-
tného, co hraje v našem životě až 
přespříliš velkou roli a co chceme, aby 
Bůh proměnil. 

Někteří mladí  nesli v rukou trans-
parenty, na kterých byla označení jedno-
tlivých děkanátů. Touto poutí nás dopro-
vázelo mnoho kněží a řeholních sester, 
kteří byli povzbudivým příkladem pro 
nás mladé. Po celou cestu byla cítit 
příjemná atmosféra, a ta nás dopro-

vázela až na samý konec tohoto dne. 
Všichni jsme si zde byli rovni a nikdo 
před nikým neměl žádné zábrany se-
známit se a popovídat si. Dokonce i Bůh 
nad námi bděl, protože nám dopřál 
krásné slunečné počasí, při kterém se 
šlo mnohem lehčeji. Naše společná 
cesta utekla velice rychle a my jsme se 
konečně mohli pyšnit tím, že jsme 
zdolali putování od katedrály sv. Vá-
clava v Olomouci až k bazilice na 
Svatém Kopečku.

Všichni jsme si po-
sedali na trávník před 
touto bazilikou a po-
obědvali jsme jídlo 
z vlastních zásob. Ka-
mínky, které jsme si 
nesli u sebe, jsme teď 
vkládali do kořenů 
stromu, který byl v ba-
zilice přichystán na 
naše prosby a modlit-
by. 

Po hodinovém od-
počinku jsme si každý 
mohli vybrat program 
z workshopů. Každý si 
vybral to, co ho nej-
více zajímalo. Největ-
ší část z workshopů 
tvořily přednášky na 

různá témata, ale mohli jsme si místo 
nich vybrat tvořivé dílny, anebo ti, co se 
chtěli obracet především k Bohu, mohli 
pokleknout do lavic v bazilice k adoraci. 

Po tomto programu následovala mše 
svatá. Během chvilky se bazilika za-
plnila tak, že jsme si někteří neměli kam 
sednout. Proto jsme museli využít 
každého volného místa a posedat si 
kdekoliv, kde bylo volno. Při mši nás 
opět doprovázela schola Paprsky. Roz-
manitost hudebních nástrojů vytvářela 
melodickou a rytmickou hudbu. Otec 
biskup nám dával svědectví v kázání 
o tom, že máme být dobrými křesťany 
a hlavně užitečnými.

Po mši se blížil konec a všichni jsme 
se začali pomalu, ale jistě loučit. 
Moderátoři  akce poděkovali všem, kteří 
se podíleli jak na účasti, tak na orga-
nizaci.

Dole pod Sv. Kopečkem na nás už 
čekaly naše autobusy. Po cestě dolů 
jsme si navzájem sdělovali naše příhody 
a zážitky. 

Bylo to moje první setkání mládeže, 
nevěděla jsem, co od něj mohu oče-
kávat, a musím říct, že jsem byla 
nadšená a moc se mi na tomto setkání 
líbilo. Myslím, že i ostatní by mohli 
vyprávět o tomto dni a každý by ho jistě 
chválil. 

Boží vůlí je, abychom měli vše skrze 
Marii (Sv. Bernard z Clairvaux) 

8. května si připomínáme Pannu Ma-
rii, Prostřednici všech milostí. Památka 
Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí, se začala slavit v roce 1921 
v Belgii a pak se rozšířila. Papež 
Benedikt XV. již tři roky předtím potvrdil 
důvod, proč je P. Maria Prostřednicí 
všech milostí, „protože trpěla a téměř 
zemřela se svým trpícím a umírajícím 
Synem.“ 
      O Mariině prostřednictví existují 
nejrůznější představy, které jsou často 
zkreslené a nepřesné. Je proto vhodné 
se nad podstatou této liturgické památky 

podrobněji zamyslet. 
Písmo říká, že je pouze jediný pro-

středník mezi Bohem a lidmi: Ježíš 
Kristus. To v nás samozřejmě vzbuzuje 
otázky o oprávněnosti titulu „prostře-
dnice“ pro Pannu Marii. Je skutečně 
pouze jeden jediný Vykupitel a Prostře-
dník. Mariino prostřednictví je účastí na 
tomto jediném prostřednictví Kristově, 
podobně jako veškeré kněžství (ať spo-
lečné křestní, tak svátostné služebné) je 
účastí na jediném kněžství Ježíše Krista.

Účast na prostřednictví a vykupitel-
ském díle Kristově se nevztahuje pouze 
na Marii. Její prostřednictví je však ve 
srovnání s jinými lidmi zcela zvláštní 
a výjimečné. Vyplývá z jejího mateřství, 
které je výchozím bodem pro všechny 
naše úvahy. Jejím nejdůležitějším a zá-
kladním povoláním je být matkou 
Božího Syna. Počátek byl v jejím 
souhlasu s vtělením, ale nejen to, ona 
o svého Syna pečovala, vychovávala ho 
spolu s Josefem, ona ho provázela 
celým životem, došla s Ním až pod kříž. 
Je zprostředkovatelkou Jeho prvního 
zázraku v Káně. Z toho, že svůj život 
zcela oddala provázení svého Syna, je 

zřejmé, že tato oddanost znamená také 
oddanost celé církvi. Po Synově od-
chodu trvá její mateřství v církvi dál jako 
mateřské prostřednictví. Je právem 
označována Mater ecclesiae (Matka 
církve). Maria totiž i nyní, po svém na-
nebevzetí spolupracuje mateřským způ-
sobem s tímto dílem spásy a svými 
přímluvami vyprošuje milost pro církev 
putující...

Mějme však stále na paměti, že 
veškeré prostřednictví spočívá v podřa-
zené účasti na všeobecném prostřed-
nictví Vykupitele, jediného Prostředníka. 

Přestože je spása a milost Božím da-
rem a nemůžeme si je vynutit, nemů-
žeme si však současně také myslet 
nebo se spoléhat na to, že je obdržíme 
bez našeho aktivního přičinění. Bůh 
dělá ten první krok, ale je na nás, zda 
Mu vykročíme vstříc i my. Bůh před-
pokládá, že chceme nejen přijímat, ale 
že s ním chceme spolupracovat na díle 
spásy. Panna Maria je takovou spolupra-
covnicí par excellence. 
                                                                 
                       

Představení Noci kostelů

(ss)

8. května - Panna Maria,
 Prostřednice všech milostí 

8. arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci

Jana Šlosarová

Chiara Lubichová

Podle dogmatické konstituce 2. vatikán-
ského koncilu Lumen gentium, čl. 52-69. (ss)




