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MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 4 Ročník 1 0 Číslo 1

POKOJ VÁM!
MYŠLENKY NA MĚSÍC LEDEN

JOHN HENRY NEWMAN

I POKUS SE POČÍTÁ

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 201 0

1 . Když nás Boží hlas pobízí, abychom povstal i z prachu, v němž ležíme, povolává
nás k důstojnosti ještě vyšší, než jaká nám náležela na počátku.

2. Jsem součástí vel ikého díla, jsem článkem řetězu, pojítkem mezi l idmi. Bůh mě
nestvoři l bezdůvodně.

3. Moje nemoc, zmatek či utrpení mohou být nezbytnými kroky na cestě k velikému
cíl i , který nás zcela přesahuje. Bůh nic nedělá zbytečně, on může prodloužit můj život
nebo jej zkrátit, on sám ví, co je třeba.

4. Všechno, co je dobré, pravdivé, krásné a blahodárné, ať už velké či malé,
dokonalé či částečné, přirozené či nadpřirozené, mravní či hmotné, to vše pochází
od Boha.

5. Jen tehdy, budu-l i dodržovat Boží přikázání a sloužit mu podle svého povolání,
mohu – i nevědomě – činit dobro, konat jeho dílo, být andělem pokoje a hlasatelem
pravdy na svém místě.

6. Život pomíjí, bohatství se rozplyne, oblíbenost je vrtkavá, smysly se opotřebí, svět
se mění, přátelé umírají. Jen jeden je neměnný, jen jeden vůči nám je a vždy může
být pravdivý, jen jeden pro nás může znamenat všechno, jen jeden nás může
přetvářet a vlastnit.

7. Bůh mě stvoři l proto, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěři l mi úkol, který
neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání.

8. Děkuj církvi, že spolehl ivě uchovala víru po tol ik pokolení, a splň svůj úkol
předávat tuto víru pokolením, jež při jdou.

9. Modlitba je pro duchovní život tím, čím je tep pro srdce a dýchání pro život tělesný.

1 0. Ať jsem čímkoliv a ať se nacházím kdekoliv, nikdy nebudu odvržen. Jsem-l i
nemocen, má nemoc může Bohu sloužit, nacházím-l i se ve zmatku, může mu sloužit
můj zmatek, a trpím-l i , může mu sloužit mé utrpení.
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11 . Nenáležíme sami sobě, stejně jako nám nenáleží nic z toho, co vlastníme. Sami
sebe jsme nestvoři l i a nemáme sami nad sebou svrchovanou moc, nemůžeme být
svými pány.

1 2. Důvěřuj bezvýhradně Boží církvi, i když se tvůj přirozený úsudek od jejího učení
l iší a svádí tě k tomu, abys zpochybnil to, že učí rozumně a správně.

1 3. Je Bůh trvale přítomen v našich myšlenkách? Čekáme na to, až nás jeho milost
osvítí, obnoví a posílí?

1 4. Velmi se l iší způsoby, kterými lze dosáhnout dokonalosti , a na každou duši je
vhodný jiný lék.

1 5. Bůh nás vede zvláštními cestami. Víme, že si přeje, abychom byli šťastní.
Musíme to tedy nechat na něm.

1 6. Být zbožný znamená jinými slovy mít zvyk modlitby neboli neustále se modlit.
Jen tak se vše, co konáme, stane jedním tělem, poslušným a neustálým svědectvím
o tom, který nás stvoři l a kterému sloužíme.

1 7. Pokud pro Krista měla tvá spása cenu nesmírné oběti dobrovolného utrpení,
neměla by pro tebe mít cenu nepatrné oběti, jakou představuje úsilí naučit se
rozjímat o jeho utrpení?

1 8. Bůh ví, v čem spočívá mé největší štěstí, já to však nevím. Můj Bože,
bezvýhradně se odevzdávám do tvých rukou.

1 9. Každá pravda má svůj vlastní řád a nemůžeme se k cestě životem přidat v bodě,
který se nám zalíbí. Nelze pochopit náročnější pravdy, aniž bychom napřed poznali
ty základní.

20. Kořeny lásky ve svých srdcích pěstujeme tak, že usilujeme o to, abychom
milovali své blízké a přátele, podřizujeme se jej ich přáním, která se mohou rozcházet
s našimi, a snášíme jej ich slabosti.

21 . Kristus je velikým cílem naší víry, a když hledíme na něj, učíme se zapomínat
na sebe.

22. Je samozřejmě nemožné milovat v pravém smyslu slova všechny lidi . Láskou se
v tomto případě myslí přátelská náklonnost, ochota být nápomocen a jednat
se všemi, kdo nám přijdou do cesty, jako bychom je milovali .

23. Jakkoliv je špatné být vlažným a apatickým ve světských povinnostech a tyto
vlastnosti projevovat v náboženství, je ještě mnohem horší stát se otrokem tohoto
světa a jeho zájmům dát své srdce.

24. Sami se změnit nemůžeme. Jen Bůh nás může proměnit, jen on nám může dát
touhy, city, zásady, názory a chutě, které proměna vyžaduje.

25. Jedinou cestou, jak uniknout utrpení za hříchy v životě budoucím, je trpět za ně
nyní. Bolest zde nebo utrpení tam, jednomu či druhému není možné utéci.
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Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve spolupráci

s Pastoračním domem Velehrad v Itálii
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26. Co chybí nám věřícím? Ochota nechat se proměnit, ochota strpět, aby nás
všemohoucí Bůh proměnil .

27. Náš Pán je víc než kdy jindy přítomen právě tehdy, když se zdá, že své vyvolené
ponechává napospas opuštěnosti a osiření.

28. K dokonalosti neexistují zkratky.

29. Svatí l idé nám říkají, že chceme-l i být dokonalí, stačí nám jen dobře konat své
všední povinnosti . Je to krátká cesta k dokonalosti – krátká ne proto, že je snadná,
ale protože je přiměřená a srozumitelná.

30. Chceš-l i být vel ikým? Pak se umenšuj.

31 . K pravdě se přibl ižujeme zkušeností omylu a postupujeme s pomocí neúspěchu.
Nevíme, jak něco dělat správně, dokud to neuděláme špatně.
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Hospodaření farnosti Uničov v roce 201 3

Náklady:

Spotřeba materiálu celkemIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 80.1 06 Kč

(bohoslužebné výdaje, materiál na drobné opravy)

Spotřeba energií celkemIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 93.960 Kč

(vodné, stočné, plyn, elektrika)

Zálohová faktura na opravu faryIIIIIIIIIIIIIIII. 20.000 Kč

Ostatní služby celkemIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. 41 .1 94 Kč

(telefon.popl. , poštovné, nákl.na Noc kostelů, poutě, doprava apod.)

Povinné odvody na Arcibiskupství OlomoucIIIIIIIIII.. . . 25.700 Kč

(havari jní fond, Acta Curie, spol.aktivity dieceze)

Jiné ostatní náklady celkemIIIIIIIIIIIIIIIIII 41 .344 Kč

(bankovní popl. , poj ištění)

Sbírky, které byly odeslány na Arcibiskupství OlomoucIIII.. . . . .I73.838 Kč

Celkové náklady IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. . . 376.1 42 Kč

Výnosy:

Tržba za nájem (od Ing. Rýznara)IIIIIIIIIIIIII.. .I1 0.000 Kč

Kostelní sbírkyIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 255.972 Kč

Sbírky IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. . . 73.838 Kč

(Charita, Haléř sv. Petra, Misie, kněžský seminář, Svatá země,

TV NOE, povodně)

Úroky z běžného účtuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. . . . . 57 Kč

Přijaté příspěvky na provoz fary a dary celkemIIIIIIIIII 34.700 Kč

Celkové příjmyIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. . . 374.567 Kč

Stav hotovosti pokladny k 31 .1 2.201 3IIIII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5.759 Kč

Stav běžného účtu k 31 .1 2.201 3IIIIIII.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.503 Kč

Statistika svátostíza rok 2013:

18 křtů, 21 pohřbů, 3 svatby



Tříkrálová sbírka 201 4 v Uničově
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Ústřední část Tříkrálové sbírky je za námi a nastal čas počítání obsahu
pokladniček a bilancování výsledků.
Na celém Uničovsku, tedy v Uničově, dále v obcích Dlouhá Loučka, Libina,

Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Oskava, Paseka, Šumvald, Troubelice, Újezd
u Uničova a Želechovice bylo letos vykoledováno celkem 366.458,- Kč, což je asi
o 1 5.000,- Kč více než vloni. V samotném Uničově měli koledníci v pokladničkách
1 31 .808,- Kč.
Je to povzbuzující zj ištění. Je na každém z nás, jak se rozhodneme, přispění

do Tříkrálové sbírky není otázkou, zda má církev dostatek peněz či nikol iv. Přispění
do této sbírky je známkou toho, že nejsme lhostejní k osudu druhých, a to je
na Tříkrálové sbírce to podstatné.

ing. Soňa Šlosarová



Někdy se nám na chvíl i podaří objevit svůj vnitřní svět.
Stane se tak v momentě, kdy máme srdce otevřené a „vidíme“
i neviditelné. Kdykoliv ve svém životě pocítíme lásku
k druhému člověku, setkáme se s Bohem. Bůh, který je láska,
jako by nám říkal: „Probuďte se, ži jte l idé, zajímejte se
o sebe!“
Někdy se člověku může stát, že ho formou básnicky

vyzdobeného podobenství „andělé vrátí“ zpátky do života.
Bůh je stále s námi, věčně nás ochraňuje. Posiluje nás
Písmem svatým a nejsou to jen písmenka. Bůh nás nechce
zničit. Možná jen trochu stisknout, abychom byli dobrou
ratolestí, která vydala víno.
Někdy se přihodí něco, na co potom dlouho s úsměvem

vzpomínáme. V létě jsme celá rodina jezdil i na chalupu. Byla
jsem zrovna s dětmi v kuchyni, když nás náhle polekal rachot
z předsíně. Báli jsme se vystrčit nos ze dveří. Oknem jsme
zahlédl i přicházet manžela, který něco dělal na dvoře. Děti
hned začaly křičet: „Tati , máme v síni hrozné zvíře!“ Jak se
později ukázalo, byl to ježek, který se dostal do skříně.
Manžel ho nabral na lopatu a vynesl do zahrady.

Plyne čas jak řeky tok
a opět je tu nový rok!
Ku hrobu zas máme blíže,
někdo krůček, j iný skok.

Nevíme, co přinese,
komu štěstí vynese,
ale všechno zlé i dobré
v nenávratno odnese.

Otče, Bože, tvorů všech,
dle tvé vůle žít nás nech,
bychom vždycky setrval i
věrně při tvých zákonech.

Žehnej v novém roce nám,
sluchu přej všem modlitbám,
veď nás, otče dobrotivý,
cestou ctnosti v nebes chrám!

Nedá-l i Bůh hned, oč prosíš,
zkouší tvoji důvěru,
připoutává tě víc k sobě,
čistí z marných záměrů.

Rok nový nastupuje zas,
tu zeptejme se každý z nás:
„Co žádáš, Bože, v tomto roce
od horl itelů tvého srdce?“
A v odpověď je slyšet hlas:

„Lásku jsem z nebe na svět přines,
nuž, vy j i rozsévejte zas,
aby vás mile překvapila,
až vašich žní nadejde čas.“

Ó, král i věčný, k tomu přání,
nám dovol prosbu při ložit.
Svého nám uděl požehnání,
bychom vše mohli vyplnit.
My, majíce tvé požehnání,
chcem splnit tvoje vroucí přání.

Věřícímu do všech nocí
svítí hvězdná obloha,
vpravdě nešťastná a chudá
je jen duše bez Boha.
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Dana Lukasová

Děti, které vy-
luští tajenku z blu-
diště z poslední
stránky tohoto ča-
sopisu, napíší ji na
podepsaný papír
a vhodí do krabice
v kostele vzadu
na stolku, budou
zařazeny do loso-
vání o ceny!

To proběhne
v pátek 24. 1. 2014
na závěr mše svaté
pro rodiny s dětmi.

Jirkovská

Pod Boží ochranou

VVáánnooččnníí pprroossbbaa



Povídání pro děti o svátku 6. ledna
z knihy Velká kniha o svatých /pro děti/,
vydal(o): nakladatelství Doron

Mnoho dětí na světě zná příběh
o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle
legendy to byli králové z Východu, v Bibl i jsou
však nazýváni mudrci, protože byli velmi
učení. Vyznali se v mnohých vědách i umě-
ních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách.
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali , možná právě podle hvězd, že

na západ od jej ich království se má brzy narodit nový a velmi mocný král. Mudrci se
mu chtěl i poklonit a přinést mu dary. Naloži l i proto největší drahocennosti své doby –
zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou cestu. Ve dne
pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v noci a mudrci hledali cestu podle
postavení hvězd na noční obloze.
Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále, zazáři la náhle velmi

jasně nad velikým městem Jeruzalémem, jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali ,
vstoupil i do města a spatři l i jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě
v nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala stát, ale vedla je dál.
Opusti l i tedy Jeruzalém a v něm i zlého krále Heroda. Ten byl jej ich příchodem velmi
znepokojen, a jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě přemýšlet

o tom, jak se ho zbavit. Mudrci
mezitím putovali dál za hvězdou.
Vedla je k městu Betlému.
Ale i Betlém zanechali za sebou.

Hvězda, která je až dosud vedla, se
totiž zastavila až v polích za městem.
Záři la nad místem, kde Josef s Marií
našl i útočiště a kde teď společně
opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar,
Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli
dovnitř, do obyčejné stáje, padl i
na zem a klaněli se maličkému dítěti
v jeslích, protože věři l i , že bude
velikým králem. Předloži l i mu své
vzácné dary a velmi se radovali .
Plni této radosti se pak vraceli

do svých domovů, do Núbie, do Tarsu
a do Sáby. Chystal i se vyprávět
o novém králi , který se právě narodil
a kterému se přišl i poklonit. Král i
Herodovi však zprávu nepodali .
Ve snu se jim totiž zjevi l anděl a dal
j im pokyn, aby se do své země vráti l i
j inou cestou.

Vtipy. . .
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Zvídavý účastník půlnoční mše:
„A prosím vás, ta čísla na tom číselníku,

co se stále mění, to je asi počet příchozích,
že?“

„Ne, to jsou čísla písní5“

„To já jsem taky muzikant,“ chlubí se pan
Novák. „Za mlada jsem o Vánocích hrával
na kůru.“

„Jo?“ podivil se kamarád. „A z kterého
stromu ta kůra byla5?“

Pacient se probere po operaci z narkózy
a vidí, že je v zatemněném pokoji.

„Co se děje?“ ptá se úzkostlivě sestry.
„Jen klidně leže, to zatemnění nařídil

lékař,“ uklidňuje ho sestra. „Naproti
nemocnice hoří dům, tak abyste nebyl
vyděšen, že se operace nepodařila, a že už
jste v pekle5“

Tři králové - Kašpar, Melichar, Baltazar
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