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LUMEN FIDEI – SVĚTLO VÍRY

Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 201 3

1 . Světlo víry má jedinečnou povahu, neboť dokáže osvěcovat celou l idskou
existenci.

2. Víra obohacuje l idskou existenci ve všech jejích dimenzích.

3. Víra, pokud je spojena s obrácením, je opakem modloslužby: zříká se model,
aby se v osobním setkání navráti la k živému Bohu.

4. Jen v lásku, která se nevyhýbá smrti, a tím prokazuje, jak moc mě miluje,
je možné věřit.

5. Věřící člověk získává svou sílu z důvěryplného odevzdání se do rukou
věrného Boha.

6. Náboženský člověk je na cestě a musí být připraven nechat se vést, vyjít ze sebe,
aby hledal Boha, který vždy překvapuje.

7. Bůh se nám ukazuje nikol iv jako Bůh pečující o nějaké místo, ani jako Bůh vázaný
na zvláštní posvátnou dobu, nýbrž jako osobní Bůh, schopný vstoupit do l idského
příběhu a uzavřít s ním smlouvu.

8. Víra při jímá Boží Slovo jako bezpečnou skálu, na níž může budovat s pevnými
základy.

9. Věrný člověk je ten, který věří Bohu, jenž sl ibuje; věrný je Bůh, který dává to,
co člověku slíbi l .

1 0. Kdo se nechce svěřit Bohu, musí naslouchat hlasům četných model.

1 1 . Věřit znamená svěřit se milosrdné lásce, která vždy při jímá a odpouští, udržuje
život a dává mu směr.

1 2. Víra je Bohem zdarma daný dar, který vyžaduje pokoru i odvahu důvěřovat
a svěřit se.

Myšlenky na měsíc prosinec
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1 3. Křesťanská víra má svůj střed v Kristu, je vyznáním, že Ježíš je Pán a Bůh jej

vzkřísi l z mrtvých.

1 4. Bez lásky se pravda stává pro konkrétní l idský život chladnou, neosobní a tíživou.
Kdo miluje, ten chápe, že láska je zkušenost pravdy, která otevírá naše oči.

1 5. Bůh k nám promluvil skrze Ježíše a to nikol i slovem, jež je jedním z mnoha, nýbrž
věčným Slovem.

1 6. Položit život za přátele je nejvyšším důkazem lásky a Ježíš zemřel za všechny,
i za nepřátele, aby tímto způsobem proměňoval srdce.

1 7. Víra v Božího Syna, jenž se stal člověkem, nás neodděluje od reality, ale
umožňuje nám pochopit její nejhlubší význam a objevit, jak moc Bůh miluje tento
svět a nepřetržitě ho vede k sobě.

1 8. Pokud si člověk myslí, že odloučením se od Boha najde sám sebe, jeho život
ztroskotá.

1 9. Víra v Krista nás zachraňuje, protože v něm se život radikálně otevírá Lásce,
která nás předchází a proměňuje zevnitř, jedná v nás a s námi.

20. Víra není soukromá záležitost. Rodí se z naslouchání a je určen k tomu, aby byla
formulována a stala se zvěstí.

21 . Jedině když je láska založena na pravdě, může přetrvávat v čase, přesahovat
prchavý okamžik a zůstat neotřesitelná, aby mohla podpírat společnou cestu.

22. Bůh je plný světla a může být nalezen těmi, kdo ho hledají s upřímným srdcem.

23. Čím víc křesťan proniká do Kristova světla, tím víc je schopen chápat cestu
každého člověka k Bohu a doprovázet ho na ní.

24. Boží Syn při jal naše tělo, abychom ho mohli poznat, při jmout a následovat.

25. Kdo se vydá na cestu, aby konal dobro, už se přibl ižuje Bohu a dostává se mu
jeho pomoci.

26. Pravá víra vede rozum k tomu, aby se otevřel světlu přicházejícímu od Boha
a mohl tak Boha hlouběji poznávat.

27. Kdo se otevřel Boží lásce, slyšel její hlas a při jal její světlo, nemůže si tento dar
nechat pro sebe.

28. Ten, kdo věří, není nikdy sám, proto se víra šíří a zve do této radosti druhé.

29. Staví-l i člověk víru na Bohu, který je Bůh pravdy, sám se stává pevným.

30. Víra není útočiště pro l idi bez odvahy, nýbrž povznesení života.

31 . Utrpení nemůže být odstraněno, může však dostat smysl, stát se úkonem lásky,
svěřením se do rukou Boha, jenž nás neopouští, a tak se stát etapou růstu
ve víře a lásce.
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Drazí bratři a sestry,
První nedělí adventní vstupujeme do roku, který papež František určil jako Rok

zasvěceného života. Pro církev v Česku je to také rok Eucharistického kongresu -
sjezdu. Obě věci spolu souvisí a dobře navazují na uplynulý Rok rodiny. Všude totiž
jde na o naši odpověď na Boží pozvání a o zjevování či zviditelnění Boha a jeho díla
ve světě.

Povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha a čeká na odpověď člověka. Bůh
někdy nabídne tak silný zážitek své lásky, že v člověku probudí touhu odpovědět
velkorysým darováním celého života Bohu. Kdo se nechá Bohem uchvátit, chce
všechno opustit a následovat Krista. Svědčí tak o velikosti Boha, kvůl i kterému stojí
za to všechno opustit.

Životem podle evangelních rad – v čistotě, chudobě a poslušnosti – se řeholníci
a řeholnice připodobňují Pánu Ježíši. Čistota jej ich panenství je předpovědí
budoucího života v nebeské slávě. Chudoba vyznává, že Bůh je jediným skutečným
pokladem. Poslušnost odkrývá osvobozující krásu synovské služby, rozvíjí vědomí
vlastních povinností a dává růst vzájemné důvěře.

Zasvěcení se snaží vytvářet společenství, které má „jedno srdce a jednu duši“
(Sk 4,32), takže je výmluvným vyznáním Nejsvětější Troj ice – dokonalého
společenství božských osob. V bratrském společenství mají řeholníci a řeholnice
všechno společné, nejen majetek a duchovní zážitky, skutky lásky a apoštolské
programy, ale i hledání Boha a sdílení duchovních zkušeností, takže každý může
zakoušet tajemnou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána (srov. Mt 1 8,20). Takové
společenství je pak viditelným znamením Boha ve světě. Většina řeholí mluví o svém
zasvěcení i zvláštním oblečením, hábitem.

Jsou však i l idé zasvěcení, kteří ži jí ve světě. Také lidé žijící v manželství mohou
mít podíl na poslání a bohatství zasvěceného života jako dobrovolní spolupracovníci
nebo členové tak zvaných sekulárních či třetích řádů, když usilují o křesťanskou
dokonalost podle ducha některé řeholní společnosti , zapojují se do apoštolátu
a oživují svět duchem evangelia. Darem Ducha Svatého jsou i církví schválená hnutí
a nové komunity, které pomáhají věřícím velkodušně a se stálým nadšením
následovat Pána.

V tomto roce tedy prosme za všechny, kteří se zasvěti l i Bohu, aby byli
srozumitelným, zářivým a přitažl ivým znamením Boha pro svět. Prosme i za mladé
lidi , které Pán zavolá, aby měli odvahu k velkorysé odpovědi. Některé kláštery
a komunity j istě nabídnou zvláště mladým zájemcům možnost návštěvy či krátkého
pobytu k nezávaznému poznání společného života.

Eucharistický sjezd či kongres je příležitostí ukázat našemu okolí na Boží
přítomnost v Nejsvětější svátosti , jak při průvodu Boží těla ve farnosti , nebo
při diecézním sjezdu 1 5. a 1 6. května v Olomouci, tak při Národním eucharistickém
kongresu 1 7. října v Brně. Naše svědectví bude tím přesvědčivější, čím hlubší
a opravdovější bude naše víra v přítomnost živého Krista pod způsobou chleba
v oltářní svátosti a čím větší bude naše láska k němu. Proto se v tomto roce snažme
o takovou přípravu na svaté při jímání a takové jeho prožívání, aby v nás působilo
větší užitek, abychom se po každém svatém přijímání stávali pro l idi kolem nás
působivým znamením Boží lásky. Pomůže nám i častější návštěva Pána Ježíše
ve svatostánku a adorace, která nás přitáhne jako jeho důvěrné přátele.
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Většina z nás žije v rodinách, kde se rodí děti a vychovávají další generace
křesťanů, i ti , které chce Bůh povolat k zasvěcenému životu nebo ke kněžství.
Pro všechny je důležité, aby jej ich rodina a jej ich domov byly teologickým místem,
tedy prostorem, kde se mluví o Bohu a s Bohem, kde se společně hledá Bůh a jeho
vůle, kde se zakouší přítomnost Boha v lásce i radost z něho.

Drazí přátelé,
jestl i jsme se v minulém roce snažil i udělat krůček k přiblížení našich rodin Bohu,

pokusme se v tomto roce vydávat před světem svědectví Kristu společnou cestou
celých rodin na nedělní bohoslužby a vytvářením rodinného prostoru pro společné
hledání Boha a jeho vůle, pro sdílení svých duchovních zkušeností i společnou
přípravu na zpověď a svaté při jímání, na rodinnou návštěvu Pána Ježíše
ve svatostánku. Které rodině se podaří během tohoto roku více přiblížit k Ježíši
přítomnému v eucharisti i , může se v závěru roku eucharistickému Kristu zasvětit,
odpovědět na jeho lásku a odevzdat, svěřit se mu.

Když začneme hned, připravíme si už krásné Vánoce.
K tomu vám všem ze srdce žehná

• 3. 1 2. – středa - 1 6.30 hod. – mše sv. v DPS Medlov

• 4. 1 2. – čtvrtek - 9.00 hod. – Uničov - návštěva nemocných

• 5. 1 2. – pátek - 9.00 hod – Medlov - návštěva nemocných

• 5. 1 2., 1 2. 1 2. a 1 9. 1 2. – pátek – 1 7.00 hod. – Uničov - „roráty“ pro děti

• 5. 1 2. a 1 2. 1 2. – pátek – Uničov - příprava biřmovanců

• 6. 1 2., 1 3. 1 2. a 20. 1 2. – sobota – 7.00 hod. - Medlov – roráty pro děti a poté
snídaně na faře

• 7. 1 2. – neděle – 1 4.00 hod. – Renoty - Adventní koncert pěveckého sboru AVE
z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži

• 1 5. 1 2. – pondělí – 1 5.00 – 1 7.00 hod. - Uničov – hlavní příležitost ke svátosti
smíření před Vánocemi – zpovídají 4 kněží

• 1 5. 1 2. – pondělí – Uničov - po mši svaté „Katechismus pro dospělé aneb
vzdělávání se ve víře“ – téma – „Liturgie“

• 1 7. 1 2. - středa - Medlov - po mši svaté - předvánoční zpovídání

• 1 8. 1 2. - čtvrtek - Renoty - 1 7.00 - 1 8.00 hod. předvánoční zpovídání

• 1 9. 1 2. – pátek - Uničov - 1 6.00 hod. - předvánoční setkání dětí na faře spojené
s nácvikem písniček ke mši svaté "rorátům"

• 21 . 1 2. - Uničov - mše svatá za všechny oslavence v měsíci prosinec
- sbírka v Uničově na opravu varhan a v Medlově a Renotech na potřeby
farnosti

Vánočnípořad bohoslužeb bude až v předvánočním čísle.

Co nás čeká v měsíci prosinci???

arcibiskup Jan
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Narodil se r. 1 506 ve Španělsku, studoval
v Paříži a tam se seznámil s Ignácem
z Loyoly. Ještě s dalšími pěti druhy chtěl i
putovat do Svaté země, ale všechny cesty
do Palestiny blokovali muslimští Turci. Takže
místo toho v Benátkách při jal i kněžské
svěcení a za rok klečeli před papežem
a prosil i ho, jestl i by mohli cestu do Svaté
země nahradit naprostou poslušností
papežovi. Zde vzniklo Tovaryšstvo Ježíšovo -
jezuité. Papež poslal dva jezuity do Irska, dva
do Východní Indie a Františka Xaverského
na Dálný východ jako papežského legáta
pro západní Indi i . Ve městě Goa ho od další
cesty zdržely několikaměsíční deště.
František nezahálel. Všiml si, jak zde žijí

portugalští úředníci, vojáci a obchodníci a jel ikož tím nedávali zrovna dobrý
křesťanský příklad, tak chodil křížem krážem městem, vyučoval dospělé i děti
křesťanství, zpovídal a kázal. Když byla plavba opět možná, cestoval k lovcům perel
na mys Komorin, kde žila skupina asi 20 000 křesťanů. Učil je a chránil
před vykořisťováním od portugalských obchodníků a pomáhal j im, když byli
přepadeni muslimskými sousedy. Nemohl však u nich zůstat, protože jeho působnost
sahala až k Číně. Roku 1 545 se dozvěděl, že byly objeveny nové ostrovy -
Japonsko. Protože byl muž činu, za čtyři měsíce již byl ještě se dvěma druhy a třemi
pokřtěnými Japonci v zemi vycházejícího slunce. Japonci byl i národ vzdělaný,
Františka vyslechl i , ale jel ikož překlad jeho vyprávění nebyl přesný, mnoho se jich
neobráti lo. Zůstal zde asi 2 roky a pokřti l jen asi 1 500 Japonců. Přesto se zde
křesťanství udrželo, i když byli japonští křesťané hrozně mučeni.

Potom chtěl konečně do Číny, nepřátelské cizincům, ale to se mu nepodaři lo.
Místodržící se proti tomu postavil , takže se tam František chtěl dostat přes skalnatý
ostrůvek Sancian nedaleko Kantonu. Byl dohodnutý s jedním Číňanem, že ho tam
převeze v rybářské džunce. Číňan ho však nechal na holičkách.Na ostrově už nebylo
mnoho Portugalců, protože se blíži la zima a obchody s Čínou vázly. František byl
velmi vyčerpaný, dostal horečku a zemřel v ranních hodinách roku 1 552.

Byl to jeden z největších křesťanských misionářů, dovedl se zžít s národem,
kde působil , uměl přitáhnout k misionářské práci domorodce a ve své vlasti
probouzet zájem o toto záslužné dílo.

Je patronem :
misionářů, východních misií, námořníků, za dobrou hodinku smrti , katol ického tisku,
proti bouři, proti moru.

Svatý František Xaverský
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá...

Medlov:Uničov:
• 1 .1 2.201 4 - pondělí – Rukodělný

kroužek pro děti a maminky od 1 5.30

do 1 7.00 hod. na faře v Uničově

• 1 .1 2.201 4 – pondělí - Setkání seniorů

na téma Kdo zpívá, dvakrát se modlí –

po večerní mši svaté – na faře v Uničově

• 5.1 2.201 4 – pátek – Pásmo

loutkových pohádek hraných studenty

gymnázia Uničov – v Muzeu baroka.

Začátek v 1 5.00 hod.

• 8. 1 2.201 4 – pondělí - Rukodělný

kroužek pro děti a maminky od 1 5.30

do 1 7.00 hod. na faře v Uničově

• 9.1 2.201 4 – úterý - Kurz pletení

z pedigu na faře v Uničově – od 1 6.00

do 1 9.00 hod.

• 1 1 .1 2.201 4 – čtvrtek - Vernisáž

výstavy fotografií Jany Šlosarové

na téma „Spolu s rodinami pro děti

bez rodiny“ v 1 7.00 hod. v Galerii

U Minoritů v Uničově (koncertní síň).

Výstava bude otevřena až do 20.1 2.201 4

a výtěžek z dobrovolných příspěvků

návštěvníků výstavy poputuje na konto

Sdružení SOS dětských vesniček.

• 1 5.1 2.201 4 - pondělí – Rukodělný

kroužek pro děti a maminky od 1 5.30

do 1 7.00 hod . na faře v Uničově

• 2.1 2.201 4 – úterý – Modlitby matek

na faře v Medlově – od 1 9.30 hod.

• 3.1 2.201 4 – středa – Setkání seniorů

na téma Kdo zpívá, dvakrát se modlí –

od 9.30 do 11 .00 hod. – na faře

v Medlově

• 1 0.1 2.201 4 – středa – Setkání

maminek a dětí na faře v Medlově

od 9.30 do 11 .00 hod.

• 1 7.1 2.201 4 – středa - Setkání seniorů

na téma Kdo zpívá, dvakrát se modlí –

od 9.30 do 11 .00 hod. – na faře

v Medlově

"Už zasvitla zase v tmách všedních dní

zář první svíce adventní.

Teďsnažme se péči o to jen mít,

jak cestu Pánu připravit. . . "



Pro děti

POKOJ VÁM!

Strana 7

Čím se řídil svatý Mikuláš?
Zde je vak, jaký nosí svatý Mikuláš. Je v něm spousta dárečků.

Jedním dárkem je také cenná rada z Písma svatého. Mikuláš se touto
radou řídi l , když l idem kolem sebe pomáhal. Vyluštíš j i?

Poskládej balíčky od prvního do posledního.
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Vtipy. . .

Srdečně blahopřejeme našim milým oslavencům
k jejich narozeninám a jmeninám.

Vyprošujeme hojnost Božího požehnání,
dar zdraví, sílu a pokoj v srdci.

Za farníky, kteří v měsíci prosinci slaví jmeniny a narozeniny,
bude sloužena mše svatá

v neděli 21. prosince 2014 v 8.00 hod.

Jeden mladík právě udělal řidičák a tak říká tatínkovi, který je evangelický kněz,

že by chtěl auto. Tatínek ho odvedl do jeho pokoje a povídá:

„Tak dobře, dohodneme se. Ty začneš nosit lepší známky, budeš poctivě číst Bibl i

a zkrátíš si vlasy. No, a časem můžeme mluvit o autě."

Synek se ve škole snaží, z Bible cituje nazpaměť. Tak mu za měsíc tatínek

povídá: „Chlapče, děláš mi radost. Tvé studijní výsledky jsou opravdu pěkné a zdá

se, že i v teologii se začínáš dobře orientovat. Ale co ty vlasy?"

„No, tati , hodně jsem o tom přemýšlel. Víš přece, Mojžíš měl dlouhé vlasy, Noe

měl dlouhé vlasy, dokonce i Ježíš!"

„Jo, synu, to je pravda. Ale tihle taky všude chodil i pěšky. . . "

Při jde Skot k novému lékaři a vidí na dveřích nápis:

„Poplatek: Za první návštěvu 20 penny. Za každou další 1 0 penny."

Skot chvíl i přemýšlí, pak zaklepe, vejde do ordinace a zvolá: „Tááák, pane

doktore, už mě tu máte zase!"

V zámecké kapli se otevřou dveře a v nich se objeví pan hrabě s paní hraběnkou

a hlásí:

„Neseme ke křtu Alberta Benedikta Cypriána Dionýsa Eusébia Felixe hraběte

z Bahnhofu a Nemašajnu“.

„Tak pojďte dál a za tím posledním zavřete dveře!“ odpoví zámecký kaplan.

• 1 .1 2.201 4 - pondělí – Rukodělný

kroužek pro děti a maminky od 1 5.30

do 1 7.00 hod. na faře v Uničově

• 1 .1 2.201 4 – pondělí - Setkání seniorů

na téma Kdo zpívá, dvakrát se modlí –

po večerní mši svaté – na faře v Uničově

• 5.1 2.201 4 – pátek – Pásmo

loutkových pohádek hraných studenty

gymnázia Uničov – v Muzeu baroka.

Začátek v 1 5.00 hod.

• 8. 1 2.201 4 – pondělí - Rukodělný

kroužek pro děti a maminky od 1 5.30

do 1 7.00 hod. na faře v Uničově

• 9.1 2.201 4 – úterý - Kurz pletení

z pedigu na faře v Uničově – od 1 6.00

do 1 9.00 hod.

• 1 1 .1 2.201 4 – čtvrtek - Vernisáž

výstavy fotografií Jany Šlosarové

na téma „Spolu s rodinami pro děti

bez rodiny“ v 1 7.00 hod. v Galerii

U Minoritů v Uničově (koncertní síň).

Výstava bude otevřena až do 20.1 2.201 4

a výtěžek z dobrovolných příspěvků

návštěvníků výstavy poputuje na konto

Sdružení SOS dětských vesniček.

• 1 5.1 2.201 4 - pondělí – Rukodělný

kroužek pro děti a maminky od 1 5.30

do 1 7.00 hod . na faře v Uničově




