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POKOJ VÁM!
MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘÍJEN

JOSEMARÍJA ESCRIVÁ DE BALAGUER

CESTA
Vydalo nakladatelství Cesta 1 992

1 . Chceš-l i se vyhýbat svým povinnostem, nikdy nebudeš postrádat výmluv a spoustu
zbytečných důvodů. Nezastavuj se, abys o nich uvažoval. Zbav se jich a dělej to, co
dělat máš.

2. Bez dobrého architekta by sis nepostavil dobrý dům pro svůj život na zemi. Jak si
můžeš chtít vystavět bez duchovního rádce palác posvěcení pro svůj věčný život
v nebi?

3. Až dosáhneš pořádku ve svém životě, tvůj čas se ti znásobí a budeš moci vzdávat
Bohu více chvály tím, že budeš více pracovat v Jeho službách.

4. V prvním řadě modlitba, pak pokání, na třetím místě, teprve na třetím místě
činnost.

5. Neumíš se modlit? Postav se do přítomnosti Boží, a jakmile řekneš: „Pane,
neumím se modlit", buď ujištěn, že jsi už začal.

6. Vytrvej v modlitbě. Vytrvej, i když tvé úsilí se ti zdá marným. Modlitba je vždycky
plodná.

7. Ježíš trpí, aby vykonal vůl i Otce. A ty, který chceš také vykonávat přesvatou Boží
vůl i tím, že následuješ Mistra, můžeš si naříkat, když cestou potkáváš utrpení?

8. Zpytování svědomí – to je každodenní práce. Je to účetnictví, které nesmí být
nikdy obchodníkem zanedbáno.

9. Dělej málo předsevzetí, ať jsou konkrétní, vykonávej je s Boží pomocí.

1 0. Navykni si, třebas jen jednou týdně, vyhledávat Mari i , abys s ní došel k Ježíši,
a budeš žít více v přítomnosti Boží.

1 1 . Ježíši, kéž jsem poslední ve všem H ale první v lásce.
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1 2. Pro moderního apoštola, hodina studia je hodinou modlitby.

1 3. Čistota úmyslu – budeš ji mít vždy, když vždy a ve všem se budeš snažit líbit
Pánu Bohu.

1 4. Posvěcení je prací celého života.

1 5. Snaž se najít každý den několik chvilek samoty, tak nutné k udržování vnitřního
života.

1 6. Maria, učitelka modlitby. Hleď, jak prosí svého Syna v Káni. A jak naléhá
důvěřivě, vytrvale. A jaký úspěch má. Uč se od ní.

1 7. Jak málo máš lásky k Bohu, vzdáš-l i se bez boje pod záminkou, že to není těžký
hřích?

1 8. Nečinnost je věc naprosto nepochopitelná u člověka s duší apoštola.

1 9. V Kristu nacházíme všechny ideály. Je Král, je Láska, je Bůh.

20. Vše, co činíme z lásky, dosáhne velikosti a krásy.

21 . Až se přiblížíš ke svatostánku, vzpomeň si, že On na tebe čeká už dvacet století.

22. Nezapomeň, že bolest je zkušebním kamenem lásky.

23. Svatý růženec je mocná zbraň. Používej j i s důvěrou a podivíš se nad výsledky.

24. Nekritizuj záporně, nemůžeš-l i chválit, neříkej nic.

25. Uvědomuješ si, že jsi slabý. A to také jsi. Přesto – spíše proto, tě Bůh vyvoli l . Na
tobě žádá pouze odevzdanost.

26. Když se opravdu odevzdáš Bohu, nebude potíží, které by dovedly otřást tvým
optimismem.

27. Mše je dlouhá, říkáš a já dodávám: protože tvoje láska je krátká.

28. Nevynechávej návštěvy u svatostánku. Po svých obvyklých modlitbách řekni
Ježíši přítomnému ve svatostánku vše o svých denních starostech. A on ti dá světlo
a odvahu pro tvůj život křesťana.

29. Sebepoznávání nás přivádí přirozeně k pokoře.

30. Nezapomínej, že na zemi každá velká věc měla malý začátek.

31 . Začít, to dovedou všichni. Vytrvat dovedou jen svatí.

Myšlenky byly sestaveny na AG Kroměříž ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii
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MODLITBA

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých
kroků.

Učiň mě vynalézavým a vstřícným, učiň mě sebejistým v správný čas. Obdař mě
jemnocitem, abych dokázal odl išit prvořadé od druhořadého. Prosím o disciplínu,
abych jen tak neproklouzl životem a svoje dny si rozumně rozděli l , abych neprospal
záblesky světla a vrcholy a abych aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek.
Dovol mi utvrdit se v tom, že snít o minulosti či budoucnosti mně nepomůže. Pomoz
mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbl ižší, pomoz mně pokládat právě prožívanou
hodinu za nejdůležitější. Ochraň mě před naivní vírou, že v životě musí jít všechno
hladce. Daruj mi střízl ivé poznání, že těžkosti , porážky, neúspěchy a zklamání jsou
přirozenou součástí života, že díky nim rosteme a dozráváme.

Připomeň mi, že srdce se často staví proti rozumu, pošl i mi ve správnou chvíl i
někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou. Dej mi chléb každodenní pro tělo
i duši, projev Tvé lásky, přátelské gesto a aspoň tu a tam náznak, že budu užitečný.

Vím, že mnoho problémů se řeší trpěl ivostí — dej, abych dokázal čekat. Ať vždy
Tebe i ostatní nechám domluvit. To nejdůležitější si člověk neřekne sám, to
nejdůležitější mu bývá řečeno.

Ty víš, jak moc potřebuji přátelství. Dej, abych dorostl této nejkrásnější, nejtěžší,
nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života.

Vnukni mi pravou chvíl i a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra slovy či
beze slov.

Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si
přej i , ale to, co potřebuji . Nauč mě umění malých kroků!

Vzpomínky na školu

Narodila jsem se v prosinci, a tak jsem šla do školy o rok později . Proto jsem do
první třídy bohužel nenastupovala s těmi, se kterými jsem chodila do školky.
První den ve škole si pamatuj i , jakoby to bylo včera. Usměvavou paní učitelku, na

lavici ležící papírové panenky pro děvčata, chlapci měli papírová autíčka. Také
květiny podzimu astry a bonbony.
Z předmětů mě bavilo nejvíce tehdy ještě povinné náboženství, ze kterého nás

učil tatínkův bývalý spolužák. Snad nejhorší z předmětů byl pro mne tělocvik. Po
těžké nemoci v předškolním věku jsem špatně chodila. Díky řádovým sestrám, které
byly velmi obětavé, a úspěšnému léčení pana primáře, jsem se uzdravila.
Později jsem začala docházet do dětského pěveckého sboru. Bylo to na úkor

náboženství. Škoda, která zanechala stopy několik desítek let.
Fyziku jsem se nikdy moc neučila. Mívala jsem trojku, a to vlastně jenom z milosti ,

protože fyzikář nás měl i na hudební výchovu.

Antoine de Saint - Exupéry

Dana Lukasová
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PASTÝŘSKÝ LIST K VOLBÁM 201 3

Drazí bratři a sestry,

blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš pastýř chci připomenout,
že katolíci mají morální povinnost šířit společné dobro využitím svého volebního
práva (srov. KKC 2240). Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní činitelé, ale všichni
občané (2239). Na každém z nás záleží, komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby
jednal našim jménem v parlamentu.
Nehleďme na líbivá slova a laciné sl iby ráje na zemi. Všimněme si především

postojů kandidátů k zásadním morálním otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od
politiků žádejme především správný postoj k ochraně základních l idských práv
a hodnot.
Základem státu je rodina. Fungující stát nezajistí ten, kdo nepodpoří zdravou

rodinu založenou na manželství muže a ženy. Spravedlivý stát nevybuduje ten, kdo
nezajistí každému základní právo na život od početí až po přirozenou smrt. Lidská
práva nerespektuje ten, kdo je přizná jen někomu, kdo upřednostní dospělé na úkor
dětí či bohaté na úkor chudobných. Rovnost ve všem není možná. Nikdy nebudou
všichni stejně bohatí nebo stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí mít stejná
práva. Všem dětem se musí příznávat právo na život, dobrou výchovu a lásku otce
i matky v rodině. Práva dospělých omezující práva dětí, jako například "pořizovat si"
děti jako nějaký majetek mimo manželství a jít za svým "štěstím" za cenu rozbití
rodiny, jsou vůči dětem nespravedlivá a nepři jatelná.
Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jej ich pokojnému soužití. Proto je

špatné podpořit svým hlasem ty, kteří propagují nenávist - ať už třídní, rasovou či
náboženskou. Někteří si v této kampani berou za volební téma boj proti církvi pod
záminkou restitucí, které stejně nejde měnit ani zákonem ani referendem. Dvacet let
chyběla politická vůle k dohodě. Nakonec jsme při jal i návrh vlády. Ti, kteří žádnou
dohodu nechtěl i , dnes křičí. Zlé je především to, že volební kampaň apelující na
l idskou závist probouzí náboženskou nenávist. Přidávají se noviny, které píší
o mil iardách pro církve.
Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev vůbec nezbohatne,

jen se změní způsob financování. Stát přestane platit kněze, a tím bude mít menší
možnost zasahovat do vnitřního života církve, což právě některým vadí. Stát vrátí
církvi majetek, který má ve svých rukách, a proplatí majetek, který je v rukách krajů,
obcí a soukromých osob. Z tohoto majetku si pak musí církev trvale vydělávat na
platy duchovních a provoz. Pokud budeme hospodařit úspěšně, budeme podporovat
další prospěšné aktivity. Církev už dnes platí nemocniční kaplany v některých
nemocnicích, či učitele náboženství v některých školách a pastorační asistenty
v některých Charitách. Snížení restituční částky stanovené zákonem a dohodnuté ve
smlouvě se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. To bychom neměli dopustit.
Pro lepší představu můžeme srovnat dosavadní roční dotace státu na všechny

církve v České republice s náklady Národního divadla v Praze a všechny finanční
náhrady obdržené během příštích třiceti let s každoroční dotací na sluneční
elektrárny, která je jen o málo menší. Částka, kterou má stát církvím vyplatit, tvoří
jednu tisícinu státního rozpočtu. Zatím jsme nepřevzali ani jeden pozemek, ani jednu
korunu finanční náhrady. Jen jsme přišl i o některé dotace například na Charitu
a o některé sponzory, protože ti si myslí, že jsme už bohatí.
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Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží, a věříme, že vše, co se děje, je Boží vůle

či z Božího dopuštění. Všem, kteří nás očerňují, pomlouvají, špiní a nenávidí,
velkoryse odpouštíme, protože Pán Ježíš nás učí milovat všechny, i nepřátele.
Nežádá však od nás, abychom spolupracovali na jej ich křivdách tím, že je
podpoříme.
Konečné rozhodnutí při volbách udělá každý sám. Tam, kde máte pochybnosti,

kde se vám nikdo nezdá ideální, volte menší zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je ideálu
nejblíž, kde máte alespoň naději , že se váš kandidát bude stavět za hodnoty blízké
křesťanství nebo se bude snažit alespoň zmenšit negativní dopad zákonů
prosazených většinou. Nehleďte na to, jestl i má šanci uspět. Důležitý je každý hlas.
Spoléhám na vaši zralou odpovědnost a lásku k Bohu, církvi a národu. Vyprošuji

vám moudrost Ducha Svatého a každému z vás ze srdce žehnám.

arcibiskup Jan

Při mši svaté přinesou děti
z Misi jního klubka obětní dary za
obyvatele jednotl ivých kontinentů
a uskuteční se sbírka na misie.
Po mši svaté se bude před

kostelem konat

Nabídneme vám drobné předměty
vyrobené dětmi z Misi jního klubka
a Tvořivých dílen v rámci aktivit Centra
pro rodinu, dále dekorace z přírodnin
a sušených květin.
Výtěžek z jarmarku poputuje na

konto Papežských misi jních děl.

Před 87 lety vyhlási l Sv. otec Pius XI .
každou předposlední říjnovou neděli za
Misi jní neděli , kterou od té doby na celém
světě organizuje Papežské misi jní dílo
šíření víry. Tento celosvětový den modliteb
je spojený s finanční sbírkou, z níž se
pravidelně podporují projekty na pomoc
nejpotřebnějším (dnes přibl ižně v 1 1 00
misi jních diecézích). I letos přicházíme
v rámci misi jních oslav s nabídkou
vytvoření Misi jního Mostu Modlitby, a to
v předvečer letošní Misi jní neděle, tj .
v sobotu 19. října ve 21.00 hod. Všichni
zájemci se mohou doma či v kostele sejít,
zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře,
chudé a trpící l idi , za šíření radosti
evangelia na celém světě.
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PRO DĚTI
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Podnikatel se ptá syna: „Tak co, jak se daří ve
škole?“ „Výborně, tati . Můj kontrakt s pátou třídou
byl prodloužen o rok!“

Malá Evička šla poprvé do školy. Druhý den ji
maminka budí: „Vstávej, Evičko, musíš do školy!“
„Cože, ještě jednou?“

„Honzíku, když kašleš, tak si dávej ruku před
pusu,“ napomíná babička svého vnuka. „No, já
jsem to zkoušel, ale ono to stejně nepomáhá!“

Děti, vyluštěte tajenku,

napište ji na papír a ten

vložte do krabičky v kostele

vzadu na stolku. Papír si

podepište!

Přeškoláčci namalují podle

svých možností P. Marii.

V pátek 25. října po dětské

mši svaté proběhne losování

o ceny!

Pohádka o kocouru Mňoukovi

Byl jednou jeden kocour a ten se jmenoval Mňouk. Když byl ještě
maličké kotě, chtěl prozkoumat celý svět. A potom, když byl starší, se
rozhodl svůj plán uskutečnit. Do pytle hodil několik myší, kus šunky
a salámu. Vzal si pytel na rameno a šel.
Všichni jeho kamarádi se ho ptal i : „Kam jdeš, Mňouku?“
A on jim odpovídal: „Jdu do světa. Poznám daleké kraje a třeba

najdu místo, kde jsou myši dvakrát větší než tady a pečení holubi
sami létají do úst. “

Kamarádi se mu smáli , ale on si z toho nic nedělal.
Šel a šel, vyšel ven z vesnice, přešel dva kopce a najednou se začalo stmívat.

Rozhodl se, že se zastaví a přenocuje. Povečeřel šunku, lehl si do trávy a díval se na
hvězdy.
„Co teď asi dělají mí kamarádi? A rodiče? A všichni ostatní ve vesnici? Určitě teď

leží v pohodlných teplých košících. Jen já tu ležím v trávě. Ale to nevadí. Poznám to,
co oni ne. Objevím to, co ještě nikdo nikdy neviděl. . . “
Po chvíl i usnul. Když se další ráno probudil , vydal se na další pouť. Rozhodl se jít

do lesa. Když do lesa vešel, vzpomněl si, co se o lese říká: Že zde bydlí zlá
čarodějka, která nemá nikoho kromě sebe ráda. Mňouk se otřásl. Avšak jeho
zvědavost byla si lnější než strach. Šel lesem, když vtom uviděl nějakou starou
chaloupku. „To musí být chaloupka čarodějky,“ pomyslel si.
Pomalu se plíži l k chaloupce. Když byl už skoro u ní, dveře chaloupky se náhle

otevřely. Z chaloupky vyšla stará kočka s berl ičkou, o kterou se opírala. Za ní vyšlo
maličké kotě. Žalostně zamňoukalo. Stařena ho pohladila po hlavičce a řekla mu:
„Neboj se, za chvíl i bude oběd.“ Jak to dořekla, podívala se směrem, kde se
schovával přikrčený Mňouk. Ten se strašl ivě vylekal, protože si myslel, že chtějí na
oběd jeho. Vzal nohy na ramena a utíkal domů. Doběhl domů a vyprávěl svým
kamarádům: „Byl jsem až v lese. Potkal jsem čarodějku, co tam bydlí a ona si mě
chtěla uvařit k obědu! Už nikdy nikam nepůjdu, nechci být na jídelníčku čarodějnic.“
Kamarádi se mu smáli , ale souhlasi l i s ním: „Nemusíš nikam chodit, patříš sem
k nám. Máme tě tu rádi a nemusíš hledat žádné daleké kraje.“
Od té doby kocourek Mňouk nechtěl do světa, ale byl rád doma, kde si hrál

s ostatními kocoury a kočkami a pomáhal j im.



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

elektronickou poštou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Římskokatol ická farnost, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500

E-mail : faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk

vás zve na

Setkání seniorů

na faře v Uničově

v pondělí 7. 1 0. 201 3 po mši svaté,
která začíná v 1 8.00 hod.

Společné téma setkávání v tomto školním roce:

Svatost všedního života

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk
zve všechny zájemce na kurz

Pletení z pedigu
Setkání, při kterém se budete moci naučit plést ošatky a jiné

předměty z pedigu, proběhnou na faře v Uničově

9. října 201 3
23. října 201 3

- vždy od 1 6.00 hod.

- cena za jeden večer je 50,- Kč

Přijďte si vyrobit něco pro vlastní potěšení nebo dárek pro své blízké.

Přijďte načerpat duchovní povzbuzení pro každý den svého života.




