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Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2000

1 . Nejhlubším smyslem Ježíšova utrpení není především fyzické strádání,
ale absolutní poslušnost Otce.

2. Abychom mohli být po vzoru Ježíše poslušní Boha, musíme ho nejprve objevit jako
milujícího Otce. Bez uvědomění si jeho nekonečné lásky může vést naše poslušnost
snadno k závislosti živené pouhým strachem.

3. Dokážeme milovat jedině tehdy, jsme-l i skutečně svobodní.

4. Svolíme-l i , aby nás Bůh vedl, budeme znovu a znovu překvapováni nečekanými
událostmi.

5. Vyřčením jména povolává Bůh člověka k bytí, tvoří ho. Jméno je vždy prvním
slovem, jímž se Bůh na člověka obrací.

6. V našem životě nastávají chvíle, kdy musíme přinášet velké oběti a konat velké
činy. Pokud se v důležitých a velikých chvílích svého života neosvědčíme, je to
možná právě proto, že jsme úsilí o věrnost v maličkostech nepři jal i za své.

7. Dopouští-l i Bůh v našem životě zlo, pak výlučně z toho důvodu, abychom poznali ,
kým je a na čem se zakládá náš vztah k němu.

8. Prosme, abychom v následování Ježíšova postoje s pokorou při jímali
nespravedlivé soudy a mínění, s nimiž se ve svém životě můžeme setkat.

9. Skutečná svoboda nás nevzdaluje od l idí a od života. Právě naopak nám dává
stále větší citl ivost, jemnost, otevřenost.

1 0. Prosme o vnitřní přesvědčení víry, že má Bůh pro nás i v té nejtěžší situaci
východisko.

11 . V dnešním světě nenávisti , odplaty a násilí se mají Kristovi učedníci odl išovat.
Křesťan má svým životem ukazovat, že láska – jakkoli nesnadná a obětavá –
je možná.
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1 2. Modleme se za kněze, aby bylo svědectví jej ich slova v souladu se svědectvím
jej ich života a aby celým životem odpovídal i na své povolání.

1 3. I samého zla může Bůh využít jako místa setkání, jako zvláštní příležitosti
k dalšímu prohloubení pouta důvěry a lásky.

1 4. Pouze hluboké přesvědčení víry, že se v každé Boží vůl i skrývá naše štěstí,
může působit, že se Boží vůle stane předmětem naší touhy a našich přání.

1 5. Skutečná láska je vždy pokorná. Nikdy nevyužívá převahy a násilí,
nikdy nezotročuje. Pravá láska vždycky osvobozuje.

1 6. Ježíš mi chce posloužit bez ohledu na to, co se ukrývá v mém srdci, ať je nevinné
a věrné jako srdce Janovo, nebo sebejisté a ustrašené jako Petrovo, ať je nevěřící
jako Tomášovo, či dokonce se sklonem ke zradě jako Jidášovo.

1 7. Abychom Boží lásku mohli při jmout, je třeba jí nejprve důvěřovat. Lásku
začínáme chápat v okamžiku, kdy ji při jmeme a začneme jí důvěřovat.

1 8. Pouze Bůh sám má bezprostřední přístup k lidskému srdci a jedině on ví, co se
ve skutečnosti v každém skrývá.

1 9. Ježíš nás zve k nesení kříže spolu s ním a jedním dechem přisl ibuje, že spolu
s ním také vstaneme z mrtvých a budeme s ním navěky kralovat.

20. Prosme o velkou touhu po modlitbě, protože pouze ta nám zajistí konečné
vítězství nad všemi si lami, které se v našem nitru staví proti Bohu.

21 . Uvědomujeme-l i si své nevěrnosti , Pán na nás hledí naplněn milosrdenstvím
vždy, kdykoli je před ním uznáme a vyznáme – tak jako hleděl na Petra a ostatní své
zmatené učedníky.

22. Děkujme Ježíši za to, že se nám stal podobným ve všem, i v pokušení. Prosme,
abychom uprostřed našich nejrůznějších pokušení následovali jeho vroucné přání
plnit ve všem Otcovu vůli .

23. Každý člověk dozná chvíle pochybností, zmatků a nejistoty. Pokud je člověk
poctivý sám k sobě a snaží-l i se být poctivý vůči Bohu – navzdory svým zmatkům
i morální bídě -, vždycky nalézá správnou cestu k Bohu.

24. Pravda zůstává pravdou bez ohledu na to, zda je l idmi při jímána nebo odmítána.
Ježíš vydává svědectví pravdě – za cenu vlastního života.

25. Dokud nedokážeme odevzdávat život pro své bližní, nebudeme schopni položit
život pro Ježíše.

26. Prosme Boha o důkladné poznání vlastního srdce a nejhlubších motivů, j imiž se
naše srdce řídí. Budeme-l i Ježíši a jeho slovům skutečně naslouchat, pak své srdce
objevíme.

27. Každá zlá vášeň člověka zaslepuje, takže není s to správně užívat svého rozumu
a srdce.
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE U PŘÍLEŽITOSTI
XXII. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH

1 1 . února 201 4

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži ve spolupráci

s Pastoračním domem Velehrad v Itálii
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28. Svědomí, Boží hlas, promlouvá k člověku osobně – hlasem Otce, Syna a Ducha
svatého. Svědomí je hlasem lásky i tehdy – a snad právě tehdy – když napomíná,
požaduje pravdu, poctivost, uznání hříchu a obrácení.

Víra a láska: «Také my jsme povinni položit život za své bratry»
(1 Jan 3,16)

Drazí bratři a sestry,

1 . U příležitosti XXI I . Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra
a láska: «Také my jsme povinni položit život za své bratry» (1 Jan 3,1 6), se obracím
zvláště na nemocné a na všechny, kdo jim poskytují svou pomoc a péči. Církev
ve vás poznává, drazí nemocní, zvláštní přítomnost trpícího Krista. Je tomu tak,
protože za každým naším utrpením, ba dokonce v jeho nitru, je utrpení Kristovo.
Kristus spolu s námi nese jeho tíži a odhaluje jeho smysl. Když Boží Syn vystoupil
na kříž, zruši l samotu utrpení a osvíti l její temnotu. Jsme tím uvedeni do tajemství
Boží lásky k nám, která dodává naději a odvahu: naději , protože v Božím záměru
lásky se i noc bolesti otevírá velikonočnímu světlu; a odvahu k tomu, abychom každé
nepřízni čel i l i v jeho společenství a ve spojení s ním.

2. Boží Syn, který se stal člověkem, neodstranil z l idské zkušenosti nemoc
a utrpení, ale tím, že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný rozměr. Nový rozměr
utrpení spočívá v tom, že již nemá poslední slovo, jímž je nový život v plnosti ;
proměna je dána tím, že ve spojení s Kristem se nemoc a utrpení mohou stávat
pozitivními. Ježíš je cesta, po níž můžeme jít s jeho Duchem. Jako Otec daroval
z lásky Syna a Syn z téže lásky daroval sám sebe, i my můžeme milovat ostatní, tak
jako Bůh miloval nás, a dávat za své bratry život. Víra v dobrého Boha se stává
dobrotou, víra v ukřižovaného Krista se stává silou k tomu, abychom milovali až
do konce i nepřátele. Důkazem autentické víry v Krista je sebedarování, rozdávání
lásky bližním, zvláště tomu, kdo si j i nezaslouží, kdo trpí a kdo je na okraji
společnosti.

3. V síle křtu a biřmování jsme povoláni, abychom se přizpůsobovali Kristu,
milosrdnému Samaritánovi všech trpících: „Z toho jsme poznali lásku: že Kristus
za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry“
(1 Jan 3,1 6). Když k těm, kdo potřebují péči, přistupujeme láskyplně, přinášíme jim
uprostřed rozporností tohoto světa naději a Boží úsměv. Když se velkorysá
odevzdanost druhým stane stylem naší činnosti , vytváříme prostor pro Kristovo
srdce, zahříváme se jím, a tak přinášíme svůj příspěvek pro příchod Božího
království.
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4. Abychom rostl i v něžnosti a v ohleduplné a delikátní

lásce, máme křesťanský vzor, k němuž můžeme s jistotou
obracet svůj pohled. Je to Ježíšova Matka a naše Matka,
která je pozorná vůči Božímu hlasu a potřebám a těžkostem
svých dětí. Panna Maria, vedena Božským milosrdenstvím,
které se v ní ztělesňuje, zapomíná na sebe a spěšně se
vydává na cestu z Gali leje do Judeje, aby se setkala
se svou sestřenicí Alžbětou a pomáhala jí; na svatbě v Káni
se přimlouvá u svého Syna, když vidí, že při oslavě došlo
víno; během celé své životní cesty nosí v srdci slova
starého Simeona, která předpovídají meč, jenž pronikne její
duši, a odvážně zůstává stát u paty Ježíšova kříže. Ona ví,
jak jít po této cestě, a proto je Matkou všech nemocných
a trpících. Můžeme se k ní utíkat s důvěrou a synovskou
oddaností a být si j isti , že nám bude pomáhat a podporovat
nás a že nás neopustí. Ona je Matkou Ukřižovaného
Zmrtvýchvstalého; zůstává s námi v našich křížích a provází
nás na naší cestě ke zmrtvýchvstání a k plnému životu.

5. Svatý Jan, učedník, který stál s Marií u paty kříže, nás uvádí k pramenům víry
a lásky, k srdci Boha, který „je láska“ (1 Jan 4,8.1 6), a připomíná nám, že nemůžeme
milovat Boha, pokud nemilujeme bratry. Kdo stojí s Marií pod křížem, naučí se
milovat jako Ježíš. Kříž „je j istota věrné Boží lásky k nám. Lásky tak velké, že dokáže
vstoupit do našeho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu
nést ho, vstoupit i do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásuN Kříž také vyzývá
k tomu, abychom se nechali nakazit touto láskou, učí nás, abychom se na druhé
díval i vždy s milosrdenstvím a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo potřebují pomoc“
(Křížová cesta s mladými, Rio de Janeiro, 26. července 201 3).

Svěřuj i XXI I . Světový den nemocných přímluvě Panny Marie, aby pomáhala
nemocným lidem prožívat jej ich utrpení ve společenství s Ježíšem Kristem
a podporovala ty, kdo se o ně starají. Všem nemocným, zdravotnickým pracovníkům
i dobrovolníkům ze srdce uděluj i své apoštolské požehnání.

Ve Vatikánu 6. prosince 201 3

Milí farníci,
rádi bychom vás upozornil i na aktivity

a programy nabízené Centrem pro rodinný život
v Olomouci zaměřené na podporu rodin
a rodinného života.

Aktuální nabídkou pro Rok rodiny 201 4 jsou
texty svatého otce pro setkávání společenství
manželů "Rok s papežem Františkem".

Velmi zajímavý je obsah nového čísla časopisu
Rodinný život. Jeho téma je nazváno „Nejmenší
děti" a je zaměřený na nedonošené děti.

Tyto i další nabídky můžete nalézt
na www.rodinnyzivot.cz.

FRANTIŠEK
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Satan svolal celosvětové shromáždění démonů. Ve svém úvodním projevu
řekl: "Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodil i do kostela. Nemůžeme jim
zabránit, aby si četl i Bibl i a znali pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom,
aby si vytvoři l i důvěrný vztah se svým Spasitelem. Nechejme je tedy, ať si chodí
do kostela. . . ALE připravme je o čas, aby neměli čas budovat si vztah k Ježíši Kristu.
Právě toto od vás chci, " řekl ďábel. "Zabraňte j im v tom, aby byli v kontaktu se svým
Spasitelem a po celý den udržovali toto životodárné spojení!"

"A jak to máme udělat?" zvolal i démoni.
"Snažte se, aby byli pořád zaneprázdněni nedůležitými věcmi a vymyslete si

spoustu možností, jak zaměstnat jej ich mysl, " odpověděl ďábel. "Pokoušejte je,
aby utráceli , utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze. Přesvědčte jej ich ženy, aby
chodily do práce a trávily tam spousty času, a jej ich manžele, aby pracovali šest až
sedm dní v týdnu, deset až dvanáct hodin denně, aby si mohli dovolit žít prázdný
život. Zabraňtě j im trávit čas s dětmi. Až se jej ich rodiny rozpadnou, nebude už
v jej ich domovech brzy ani únik od pracovního stresu! Působte neustále na jej ich
mysl, aby neslyšel i onen tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách
neustále pouštěl i rádio nebo magnetofon, aby měli doma neustále zapnuté televizory
a počítače, a dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci neustále
vyhrávala světská hudba. To zcela zaměstná jej ich mysl a přeruší jej ich spojení
s Kristem.

Dbejte o to, aby měli na stolcích kávy a spousty časopisů a novin. Čtyřiadvacet
hodin denně útočte na jej ich mozek špatnými zprávami. Při řízení je vyrušujte
bil lboardy. Naplňte jej ich e-maily hloupostmi, katalogy zboží, sázkami a všemožnými
novinkami a nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi.

V novinách, časopisech a v televizi neustále ukazujte hubené, hezké modelky,
aby jej ich muži začali věřit, že nejdůležitější je vnější krása a aby začali být
nespokojení se svými manželkami. Snažte se, aby byly manželky příl iš unavené,
než aby mohly v noci milovat své muže. Přidejte j im k tomu bolesti hlavy! Pokud
nedají svým manželům potřebnou lásku, začnou ji hledat j inde. To jej ich rodiny rychle
rozbije.

Dejte j im Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc
jej ich dětem. Dejte j im velikonočního zajíčka, aby nemuseli mluvit o Jeho
zmrtvýchvstání a moci nad hříchem a smrtí.

Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace
vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet
o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, na sportovní akce, hry,
koncerty a do kina. HLAVNĚ JE POŘÁD A NEUSTÁLE ZAMĚSTNÁVEJTE !!

A až se setkají v duchovním společenství, naveďte je, aby vedli plané řeči
a klábosil i , aby tak odešli domů se špatným svědomím. Naplňte jej ich životy
spoustou dobrých věcí, aby neměli čas čerpat sílu od Ježíše. Tak budou brzy
na všechno sami a kvůli těmto dobrým věcem obětují své zdraví i rodiny.
TO ZABERE !! Bude to fungovat!"

"To byl ale plán! !"
Démoni se horl ivě pusti l i do díla a snažil i se, aby byli křesťané stále víc

zaměstnaní, uspěchaní a neustále pobíhali sem a tam.. . Aby měli málo času
na svého Boha i na své rodiny. Aby neměli čas druhým říci, že Ježíš má moc změnit
život! . . .

Přečti si, i když nemáš čas...

(převzato z www.signaly.cz)
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PRO DĚTI



Bylo jednou za devatero horami a devatero řekami – tak jak to v pohádkách
obvykle bývá – malé království. Všichni v něm žil i šťastně a spokojeně. Sousední
král, jehož království bylo za jednou z devatero hor a řek, si už dlouho na toto
království pomýšlel. Byl totiž zlý, závistivý a chamtivý. Často se hádal a měl rád, když
se i ostatní hádali a pral i . Na šťastné království si pomýšlel, protože ve šťastném
království celý den svítívalo slunce a když už někdy pršelo, tak se obloha zatáhla jen
na krátkou dobu. V jeho království bylo stále šero až temno, zvlášť v jeho blízkosti .
Líbi lo by se mu být doma tam, kde je světlo a teplo. Vypravil se tedy k sousednímu
laskavému králi na návštěvu. Řekl si: “Nejdřív ho navštívím po dobrém, řeknu mu,
ať mi svoje království dá bez boje. A jestl i mi ho nedá, přitáhnu se svým vojskem
a půjde to po zlém.” Nasedl na koně spolu s celým svým doprovodem. Jakmile
ale přejel hranice do šťastného království, velmi se podivi l . Tma, která byla v jeho
království, pokračovala spolu s ním i za hranice šťastného království! Velmi se
rozhněval a tma ještě víc zhoustla a ztemněla. Rozzlobil se celý jeho doprovod a tma
se začala rozšiřovat víc a víc. . .

“Co myslíte, děti? Proč bylo v jednom království světlo a teplo a v druhém tma
a zima? Uměli byste poradit zlému král i , co by měl udělat, aby v jeho království bylo
světlo a teplo? Měl by se polepšit, měl by přestat se zlobou a naučit se l idem
pomáhat. Měl by se starat, aby byli šťastní. Poznal by, že smích je lepší než
zamračenost. Měl by l itovat toho, co udělal špatně a prosit za odpuštění. Být Božím
dítětem je stejné jako žít ve šťastném království. Ži j i šťastně a spokojeně. Jakmile se
na druhé směji , pomáhám jim a starám se, aby byli šťastní, jsou šťastní nejen oni,
ale i já. A lítost nad tím, jestl iže něco zkazím s prosbou za odpuštění rozpouští

všechnu tmu nejen v pohádce, ale
i ve skutečnosti v srdci každého
člověka.”

Každá pohádka potřebuje šťastný
konec a v této pohádce ho dovypráví
děti samy.

Autor: Ludmila Vyskočilová
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Milé děti, vyluštěnou tajenku

můžete na podepsaném papíře

vložit do krabice v kostele vzadu

na stolku a tím budete zařazeny

do losování o ceny. To proběhne

na závěr mše svaté pro rodiny

s dětmi v pátek 28. 2. 2014.

Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesl i Ježíše 40 dní po jeho
narození do chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Při této události se setkávají s prorokyní
Annou a starcem Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů. ''

Lidově se tento svátek nazývá hromnice. S tímto názvem souvisí i slovo
hromničky, což jsou svíčky, které se tento den žehnají. Ty se dříve dávaly během
bouřek zapálené do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Svíce nám
však také připomíná Ježíše tím, že "sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo". Dříve
v tento den končila doba vánoční, proto na některých místech můžeme ještě
do hromnic vidět vystavený betlém.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Pohádka o světle a tmě
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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 Uničov, Kostelní nám. 1 53, 783 91 Uničov, tel. 585 054 500

E-mail : faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz

POKOJ VÁM!

Pouští jde poutník, když najednou zpozoruje, že jej pronásleduje lev. Začne utíkat,
avšak lev je stále blíž. Když už je těsně u něho, padne na kolena a prosí Boha:
„Pane, vnukni tomu lvovi, prosím, křesťanské smýšlení!“
Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne k nebi a říká:
„Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš do cesty6"

Pan farář přitlouká na dveře kostela program bohoslužeb a přitom ho z povzdálí
sleduje chlapec.
„Copak chlapče? Chceš vědět, kdy budou v příštím týdnu bohoslužby?“
„Ne, ale zajímalo by mě, co budete říkat, až se bouchnete do prstu.“

V kostele byla vyloupena misijní pokladnička. Po několika dnech obdržel pan farář
obálku s dvacetikorunou. Na přiloženém lístku stálo: Ukradl jsem ve vašem kostele
sto korun. Protože mě trápí svědomí, posílám tímto dvacet korun zpět. Bude-li mě
svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami.




