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POKOJ VÁM!
Myšlenky z Písma svatého na měsíc prosinec 201 3

1 . Hospodin zničí smrt navždy. Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. (Iz 25,6-1 0a)

2. Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo
plní vůl i mého nebeského Otce. (Mt 7,21 .24-27)

3. Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina.
(Ž 26)

4. Jděte a hlásejte: „Přiblíži lo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, vyhánějte
zlé duchy. Zadarmo jste dostal i , zadarmo dávejte. (Mt 9,35-1 0,1 .5-8)

5. Při jímejte proto jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus při jal vás –
k oslavě Boží. (Řím 1 5,4-9)

6. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: j istě mluví o pokoji pro svůj l id
a pro své svaté. (Ž 85)

7. Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, národy řídí podle práva. (Ž 96)

8. Skrze něho jsme se stal i Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni
úradkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu,
aby se šíři la chvála o jeho božské velebnosti. (Ef 1 ,3-6.1 1 -1 2)

9. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti : „Nestrachuj se! Já ti
pomohu!“ (Iz 41 ,1 3-20)

1 0. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by se rozléval jako řeka a tvé
štěstí jako mořské vlny. (Iz 48,1 7-1 9)

11 . Už od tebe neustoupíme, zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé jméno.
(Ž 80)

1 2. Vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy při jde Pán. Nestýskejte si jeden
na druhého, abyste nebyli souzeni. (Jak 5,7-1 0)

1 3. Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede
k správnému jednání, pokorné učí své cestě. (Ž 25)

1 4. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zlomené
zachraňuje. (Ž 34)
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Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

1 5. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný! Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny
končiny země. (Iz 45,6b-8.1 8.21 b-25)

1 6. I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí, nezakolísá
moje smlouva, která dává pokoj – praví Hospodin, který tě miluje. (Iz 54,1 -1 0)

1 7. Bože buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná
na zemi jak jednáš, kéž poznají všechny národy jak zachraňuješ. (Ž 72)

1 8. On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo
neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. (Ž 72)

1 9. Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi.
(Iz 7,1 0-1 4)

20. Hospodinu náleží země, i to co je na ní, svět i ti , kdo jej obývají. Neboť on jej
založi l nad moři, upevnil ho nad proudy vod. (Ž 24)

21 . Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. V něm se raduje
naše srdce, důvěřujeme v jeho svaté jméno. (Ž 33)

22. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo
se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýl i l ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
(Lk 1 ,46-56)

23. Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své
pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. (Ž 25)

24. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani
svého Boha. (9z 62,1 -5)

25. V něm byl život, a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota
ho nepohlti la. (J 1 ,1 -1 8)

26. Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce,
dobrotu a pokoru, mírnost a trpěl ivost. (Kol 3,1 2-21 )

27. Naše společenství je s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. (1 J 1 ,1 -4)

28. Když žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou
a krev jeho Syna Ježíše Krista náš očišťuje od každého hříchu. (1 J 1 ,5-2,2)

29. Kdo jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti .
Podle toho můžeme poznat, že jsme v Kristu. Kdo tvrdí, že v něm zůstává, má se
i sám chovat tak, jak se choval on. (1 J 2,3-11 )

30. Kdo koná, co chce Bůh, zůstává navěky. (1 J 2,1 2-1 7)

31 . Všem, kdo ho při jal i , dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno,
kdo se zrodil i ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. (J 1 ,1 -1 8)
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Pastýřský list Advent 201 3

Drazí bratři a sestry,
začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to

nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního
života už nyní.

Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině,
jednak proto, že si v roce 201 4 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny
vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny
nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti , jejíž jsme součástí. Kriticky
hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda
i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina
manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí ži jí ve volných svazcích
bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou výchovu, na jistotu
stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí! Základem
každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.

Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé
rodiny, aby se o své bohatství rozděli la s l idmi kolem sebe, ale především aby sami
věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z nichž může vyrůstat zdravá struktura
společnosti a státu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, prosím každého
z Vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků.
V adventu se zaměříme na modlitbu.

Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví
svátosti . Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá.
Dodejme: Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje svou identitu rodinné
církve a čerpá z Božího pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se
otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své
potřeby Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní Bůh.
Roste v lásce a velkorysosti , když prosí za druhé. Učí se odpouštět, když denně
prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých zranění
a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění, zakouší
radost z vnitřního osvobození a nachází novou naději .

V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích,
někde vůbec ne. Prosím každého z Vás, abyste udělal i aspoň jeden krok správným
směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před
společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěj i . Kde se modlíte
denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice
důležitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní
manželé, j inak s malými či velkými dětmi, j inak, když manželé stárnou. Možná jste
udělal i dobrou zkušenost se společnou modlitbou v některé životní etapě, a protože
jste nedozrál i do další etapy, tak jste se společnou modlitbou skončil i . Začněte znovu
hledat vhodný způsob Vašeho společného otevírání se Bohu.

Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také modlitby. Jsou tam
návody a příklady modliteb. Kde rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do modliteb
i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v adventě zopakovat či naučit se některé
koledy, abyste si je mohli na Vánoce společně zazpívat u domácího betléma.
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Do všech farností se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby.

V některých farnostech si podle ní udělal i jakýsi kurz modlitby v modlitebních spole-
čenstvích. Letos bych rád, abyste si takový kurz udělal i v rodinách a tak našli něco,
co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve společném duchovním životě. Na každé
faře Vám mohou zajistit dostatečné množství brožurek Malá škola modlitby.

A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je jednou ročně
adorační den. Celý den je vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli
s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší farnosti , jděte
na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více rodin,
které patří k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společnou pouť
za obnovu rodin, putujte společně celá rodina, pokud to bude jen trochu možné.

Děkuji všem, kteří při jmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin
modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteří
se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se
ke mně přidal i svou modlitbou za rodiny v diecézi.

Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.

Váš arcibiskup Jan

Zpráva z jednání Ekonomické rady farnosti

Setkání Ekonomické rady ŘKF Uničov proběhlo v pátek 8. l istopadu 201 3 na faře
v Uničově.

Schůzi vedl P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář.

Byla projednána nutnost rekonstrukce elektrorozvodů v prvním patře, dle
stávajících norem. Z důvodu ekonomické úspornosti budou elektrické přímotopy
v knihovně nahrazeny radiátorem napojeným na plynové topení. Na výše uvedené
změny bude navazovat výměna starého a nevýkonného plynového kotle v koupelně
a její rekonstrukce. Firma Krček zpracovala rozpočet nákladů na vše uvedené a tento
představuje asi 200.000,- Kč včetně DPH.

Ekonomická rada všechny nutné změny schváli la a současně byla seznámena
se skutečností, že veškeré úpravy v kuchyni v prvním patře si P. Svatopluk Pavlica
financuje ze svých soukromých finančních prostředků.

Inventura majetku farnosti za rok 201 3 proběhne v průběhu měsíce listopadu,
případně začátkem prosince. Inventurní komise bude pracovat ve složení: Předseda
– P. Mgr. Svatopluk Pavlica, členové – paní Anna Svobodová – kostelnice, paní Marie
Bílá – účetní farnosti a pan Jaroslav Lejsek – za farníky.

Ekonomická rada byla seznámena s novou formou placení elektřiny a plynu.
Kristýn služebník, s.r.o. pod Arcibiskupstvím olomouckým vyjednal výhodné
podmínky u společnosti E.ON – dodavatele elektrické energie a u společnosti
VEMEX energie a.s. – dodavatele plynu.

Příští setkání Ekonomické rady proběhne v I . čtvrtletí roku 201 4.



Nastal adventní čas, a bylo to v té
době, kdy dcera začala chodit do ta-
nečních. Jednalo se také o významnou
událost v našem národě. Všechno bylo
najednou jinak. Nepřekvapilo mne proto
příliš, když bílé šaty, ušité na závěrečnou
kolonu, zůstaly ležet netknuté. Dcera je
na sebe nikdy neoblékla. Osud těchto šatů
se začal odvíjet z úplně jiného klubka.

V Ostravě, kde tenkrát dcera studo-
vala, se před Mikulášem domluvila tři
děvčata, že budou obcházet po stu-
dentské koleji a k tomu se bílé šaty hodily.
Jinak by ležely zapomenuté na dně skříně.

Každého následujícího roku znovu ožívaly
5. prosince. Pro anděla s tou hvězdou
na čele, která dovedla Tři krále
do Betléma. Mohli se před ním poklonit
a obdarovat malého Ježíška.

Přišly Vánoce a s nimi jsme mohli
prožívat štěstí v podobě radostné zvěsti.
V nově nabyté svobodě nastala změna
k lepšímu. K tomu, aby se Spasitel mohl
narodit i v našich srdcích, nám pomohla
i svatá Anežka Česká. Je to ten největší
zázrak, jaký se nám mohl přihodit.
Můžeme se proto těšit, že až se dostaneme
do nebe, uvidíme tam jeho Krále.

Dana LukasováStrana 5
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J. Müllerová

Andělské šaty

Tatínek byl horník. Říkával – to když
hýři l vtipem: „Já jsem horník, kdo je víc?“
Svého času tomu tak i bylo. Horníci
pojídal i „tvrdý chléb“, ale byl i spokojeni.
Jej ich rodiny také.

Doba mého mládí byla kl idná,
nakloněna vnímání pohody, láskyK

Nic mi doma nescházelo. Měla jsem
sourozence, pár hraček, rádio, televizor,
lyže, autoK atd. Automobil tenkrát
opravdu v každé rodině nebyl. Patři l i
jsme mezi prvních deset opravdu
šťastných rodin v obci. Naše vesnice
byla bohatá na horníky.

Každý rok nám přinesl Ježíšek v zimě
navíc krásný živý vánoční stromeček,
nějaký malý dáreček, plno radostných
společných chvil a k tomu hodně
sněhové nadílky.

Co rok, to j iný stromeček, stejně tak
i j iné drobné dárky. Pro nás, děti , vždy
kouzelné.

Jen betlém pod stromkem byl stále
tentýž. Nejen že byl stejný, ale vypadal
vybledlejší, nějak starší.

Tak mi přišlo na mysl, že něco není
úplně v pořádku. Bádala jsem nad tím,
proč ty postavičky musí zůstat vždycky
stejné a snažila se též chápat, co mi mají
říci s příchodem třpytivé ozdoby
do našeho domuK

Snad první dětské rozjímání nad pří-
chodem opravdového Ježíška do našich
srdcí, na tento svět.

Polovina l istopadu 201 3. Národní
pouť s Proglasem do Betléma. Očití
svědkové oné události příchodu malého
Ježíška na svět přicházejí j iž více než
dva tisíce let. Teď také přibl ižně tisícovka
našich spoluobčanů proto, aby uchopil i
onen šťastný okamžik Svaté rodiny, aby
své údy naplni l i až po okraj Světlem, jež
zali lo obzor i všechny pozvané k oslavě
události oné přesvaté nociK

Betlém, jako i jeho kouzlo je možné
pozorovat s Proglasem a být mu
na blízku po celý vánoční čas, který se
nezadržitelně blíží.

J istě bude dobré přinést s sebou
v srdci myšlenky, s kterými se vydali
do místa narození Spasitele i ostatní.

Modlitba živého růžence, společně
strávená i Bohu nabídnutá s Proglasem,
nám může být nápomocna nejen
k většímu pochopení i úcty jednoho
k druhému, ale též nabídnuta jako dar
míru, snášenlivosti , dobroty, spoko-
jenosti , víry, naděje, lásky, neustávajícím
díkůvzdánímK

Půjdem spolu do BetlémaK

Návštěva Betléma
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PRO DĚTI
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Klára Hájková

Malý Martínek stál u okna a pozoroval první sněhové vločky, které padaly na zem.
„Už se moc těším, až postavím prvního sněhuláka,“ říkal si. Byl konec listopadu
a bylo na čase, aby konečně přišla zima.

Za chvíl i už ho nebavilo jen stát a dívat se. Rychle se oblékl a vyběhl ven. Běžel
z domečku na kopec a rozhlížel se po louce, kterou pomalu pokrýval sníh. A jak tak
stál a rozhlížel se, najednou se mu zdálo, jako kdyby někde slyšel nějakou hudbu.
Pozorně se zaposlouchal – a opravdu! Z dálky se ozýval překrásný zpěv mnoha
hlasů. Martínek zapomněl na to, že padá sníh, na to, že sám stojí na kopci, že je
zima, že se už pomalu začíná stmívat a stál a poslouchal. Zpěv se blíži l . Po chvilce
se objevilo světlo, spousta světla.

Netrvalo dlouho a přišl i až k Martínkovi. Byl to dlouhý průvod a všichni v něm byli
oblečení v bílém a fialovém. Martínek vyvali l oči. „Vždyť to jsou andělé!“ začal volat
a poskakoval štěstím, „opravdoví andělé!“ Ano, byl i to opravdoví andělé. A co víc,
míři l i přímo k Martínkovi. Ten byl jako ve snu a užasle koukal před sebe. Tolik krásy
a vznešenosti ještě nikdy neviděl. Andělé došl i až k němu a zastavil i se. Přestal i
zpívat a jeden anděl přistoupil k Martínkovi, který nebyl schopen slova.

„Neboj se,“ řekl s úsměvem anděl hlasem, který zněl jako když zvoní zvonky,
„přišl i jsme ti říct radostnou zprávu.“

Martínkovi se vráti la řeč a zeptal se: „Mně? Tak to musí být opravdu něco
velikého. Já mám totiž už ohromnou radost z toho, že padá sníh.“

Anděl se zasmál: „Přinášíme ti mnohem větší a radostnější zprávu, i když sníh je
také moc pěkný. Přišl i jsme ti říct, že se narodí král. “

„Král?“ podivi l se Martínek, který znal jenom pana prezidenta z televize, „nevěděl
jsem, že jsou ještě nějací králové. Ti ži jí jenom v pohádkách!“

Anděl se znovu zasmál a odpověděl: „Ano, ale tenhle je opravdový.“
Opravdický král! Martínkovi se zatočila hlava. „A kde se má narodit?“
Anděl se tajemně zadíval a po chvíl i řekl: „Má se narodit v tvém srdci. “
Martínek vykuli l oči. „V mém srdci? Vždyť je tak maličké. . . “
„Ano, v tvém srdci. Je maličké. Ale on umí být tak maličký, že se tam vejde. Jen

mu musíš udělat dost místa. Je to moc důležitý úkol, aby měl král kde bydlet. “
A po těch slovech začal průvod zase zpívat a odcházel. Martínek ještě rychle

zavolal: „A kdy se ten král má narodit?“
„O Vánocích. . . “ zazněla z dálky odpověď anděla.
Martínek ještě dlouho stál a díval se za anděly. Potom se pomalu vráti l domů. Už

byla docela tma. Maminka spráskla ruce: „Kde ses toulal tak dlouho? Líbil se ti tol ik
sníh?“

On zavrtěl hlavou: „Ne. Mluvil jsem s anděly.“
„S anděly?“ nevěřícně se zeptala maminka. Co si ten chlapec zase vymyslel

za hru?
„Ano, s anděly. Krásně zpívali . A potom mi jeden z nich řekl, že má pro mě moc

důležitý úkol. Musím ve svém srdíčku udělat hodně místa, aby se tam mohl narodit
král. Prý se má narodit o Vánocích.“

V tom maminka pochopila. „Ano, Martínku. Musíme mu všichni udělat moc místa.
Všichni se budeme snažit, protože když v našem srdci nebude dost místa, bude
se muset král znovu narodit v chudém chladném chlévě mezi oslem a býkem.“

„Jak to víš?“ zeptal se podezřívavě Martínek, „ty o něm něco víš?“
„Ano,“ usmála se maminka, „vím že se jmenuje Ježíš. . . “

Adventní pohádka



Vtipy. . .

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatol ická farnost Uničov. Neprodejné!
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti . Příspěvky posílat do 25. dne v měsíci psanou formou,

elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář; ing. Soňa Šlosarová; Ludmila Hájková

Římskokatol ická farnost, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500
E-mail : faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz

POKOJ VÁM!

Děti, které vyluští tajenku ze strany 6,

napíší ji na podepsaný papír a vhodí

do krabice v kostele vzadu na stolku,

mohou být zařazeny do losování o ceny!

To se uskuteční v pátek 20. 12. 2013

na závěr mše svaté pro rodiny s dětmi.

""TTaakk ccoo,, MMiicchhaallee,, jjaakk ddooppaaddlloo
vvyyssvvěěddččeenníí??"" cchhccee vvěědděětt mmaammiinnkkaa..
""TToo jjee ppřřeeccee vveeddlleejjššíí,, mmaammii,, hhllaavvnněě,, žžee
jjssmmee zzddrraavvíí..""

PPoovvííddaajjíí ssii ddvvaa ččtteennáářřii::
""AA kkoolliikk ttyy mmáášš vv kknniihhoovvnněě kknníížžeekk??""
""AAssii ddvvaacceett.. AAllee uužž mměě uuppoommíínnaallii,, žžee
jjee mmuussíímm vvrrááttiitt.. ""

PPoovvííddáá PPeeppííkk JJiiřřííkkoovvii::
""KKddyyžž uuhhooddnneešš,, kkoolliikk mmáámm bboonnbbóónnůů,,
ddáámm ttii vvššeecchh ppěětt.. ""

Milí přátelé, sháníte pro své blízké smysluplný vánoční
dárek za příznivou cenu? Neutrácejte za zbytečnosti ,
předplaťte j im časopis Rodinný život. Dejte svým blízkým
dárek, který je bude těšit a inspirovat celý rok. Cena ročního
předplatného je 1 95 Kč. Cena zahrnuje: vánoční dárkový
certifikát + 5 čísel časopisu o 40 stránkách + poštovné.

V příštím roce čtenářům nabídneme tato témata:
"Nejmenší děti", "Svatost a manželství", "Rodina na cestách",
"Kněz v rodině", "Děti v zahraničí".

Objednávky můžete učinit na telefonním čísle 587 405
250, na e-mailu cmarova@arcibol.cz, skrze internetový
formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu nebo
na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2,
779 00 Olomouc, tel. : 587 405 250/253, e-mail :
rodinnyzivot@email .cz. Nově nás najdete i na Facebooku –
www.facebook.com/casopisrodinnyzivot.

Vaše redakce časopisu Rodinný život

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT




