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POKOJ VÁM!

1 . Maria byla od počátku dokonale otev-
řena Bohu. Proto nebyla ani jediná
chvíle jejího života prožita naprázdno.

2. Přál-l i si Bůh, abychom měli nejen ne-
beského Otce, ale také nebeskou
matku, ochuzujeme sami sebe, jestl iže
j i vytlačujeme na okraj.

3. Bůh si přál, aby od ní Ježíš při jal
všechno, co dítě obvykle dostává
od své matky; nejen fyzické tělo, ale
i dědičné rysy, temperament a celou
psychiku. Maria byla natol ik
proniknuta svatostí, že se mohla dát
cele svému Dítěti .

4. Když Bůh přichází do našeho světa,
vždycky nás vede k tomu, že je třeba
opustit náš svět, a to v nás probouzí
obavy.

5. Maria je pro každého věřícího velikým
příkladem. Z jejího rozhovoru se proto
můžeme naučit, jak mluvit s Bohem.

6. Bůh zasahuje takřka vždycky nečeka-
ně. Neohlašuje se předem, ale chce,
abychom byli připraveni, abychom
bděli a očekávali ho s rozžatými
lampami.

7. Každý z nás je nenahraditelný. Stvoři-
tel je umělec, který se neopakuje,
nesnižuje se k plagiátům.

8. Neustále pobíháme a nemáme čas za-
poslouchávat se do Boha. Musíme
realizovat své současné i budoucí
záležitosti , ale takřka nikdy nemyslíme
na svou věčnou budoucnost. Vidíme
pouze zlomek cesty, ale nedíváme se,
kam vede, co je cílem a smyslem
života.

9. Je hezké snít o svatosti a o dokona-
losti , ale pokud nechápeme, k čemu
nás to zavazuje v konkrétní situaci
našeho života, nic se v nás nezmění.

1 0. Kdykoliv Pán hovoří s člověkem, jde
nakonec vždycky právě o toto: chce
při jít a udělat si u něho příbytek.

1 1 . Bůh člověku svěřuje úkol, který by
člověk sám nikdy nezvládl. Dává mu
poznání, že to sám nezvládne a že
mu nezůstane nic j iného, než se mu
beze zbytku svěřit.

1 2. Bůh se nemůže vtěl it v srdci jen polo-
vičatě oddaném. Náš život by mohl
být mnohem bohatší, kdybychom se
od Marie naučil i , jak být srdečnější.
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1 3. Naše vzpoura proti Stvořitel i je hlou-
pým a nesmyslným zápasem,
protože naše ruce jsou na takový boj
příl iš malé. Vlastním plánům dáváme
přednost před Božími a potom se
divíme, že to špatně dopadne a že
naše úsilí nepřináší očekávané plody.

1 4. Maria nikdy nemohla být Bohem
zklamána, protože nechávala všech-
ny věci otevřené.

1 5. Maria pouze dovoluje Bohu, aby v ní
konal své dílo.

1 6. U ničeho si člověk neuvědomí svou
nepatrnost tol ik, jako když je mu
svěřen úkol, který přesahuje jeho
možnosti.

1 7. Je snazší věřit v Boha přebývajícího
v nedostupném nebi než v Boha
ztotožňujícího se s člověkem.

1 8. Bůh miluje všechny a dokáže promě-
nit jakékoli zlo v dobro.

1 9. Maria poukazuje na potřebu, a potom
už ponechává na Bohu, jakou cestou
se rozhodne poskytnout svou pomoc.

20. Všechny děti církve se musejí tím či
oním způsobem vydat cestou kříže,
protože učedník není nad svého
mistra.

21 . Bůh nás občas nechává čekat a hle-
dat, což není znamením jeho menší
lásky, nýbrž právě naopak lásky
větší.

22. Mari iným úkolem i úkolem každého
křesťana je dát Ježíšovi volnou ruku,
aby mohl bez překážek konat to, co
chce.

23. Nelze směřovat k cíl i , chybí-l i jakákoli
jeho vize.

24. Bůh má poslední slovo a je to slovo
lásky.

25. Maria nestojí mezi Ježíšem a námi
proto, aby rozdělovala, nýbrž aby
sjednocovala. Obrací se na Ježíše,
aby se na nás díval, a obrací se
na nás, abychom se zahleděli
na něho.

26. Čím více se přibl ižujeme Bohu, tím
větší důraz klademe na první část
modlitby Páně. Když se takto
modlíme za sebe nebo za druhé,
děláme to stále více jako Maria.

27. Ten, kdo jde za Marií, dojde k Ježíšo-
vi, stejně tak jako ten, kdo jde
za Ježíšem, dojde k Otci.

28. Boží divy neslouží k ukojení naší tou-
hy po senzaci, ale mají nás učit velké
úctě ke všedním maličkostem a
vidět, že to, co je malé, je
ve skutečnosti velkolepé.

29. Maria stojí pod křížem jako kněz
sloužící mši svatou: obětuje svého
Syna Otci. Oběť, kterou kněz přináší
na oltáři , přinesla ona pod křížem.

30. V okamžiku, kdy život dosahuje své-
ho konečného cíle, je Maria přítomna
víc než kdy jindy. Když umíráme,
Maria nás bere za ruku a po jejím
boku vstupujeme do nebe.

31 . Nic z toho, co bylo obětováno Bohu,
se neztratí, všechno bude při jato
a proměněno.

Myšlenky byly sestaveny
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem

Velehrad v Itálii.
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Maria a Eucharistie

Největšíz žen nám pomáhá vidět i jiné ženy v životě Božího lidu;
na jejich příkladu rozvíjíme svou vlastníosobnost

Na začátku srpna se zahajovala výstava „Umění
gotiky v krajích Otavy a Úhlavy“ v Kašperských
Horách. Měl jsem po nějakém čase příležitost vidět
ta nádherná díla zachycující Pannu Marii s malým
dítětem v náručí. Vybavila se mi vzpomínka stará

skoro čtvrt století, kdy nás zkušená katechetka Helga Mondscheinová upozornila
na zdánlivou maličkost. „Podívejte se, jak hrdě ukazuje to své dítě!“ řekla nám
a ukázala na gotickou sochu. Dívala se nejen očima ženy, ale také učitelky.
Upozornila nás na důležitý fakt: sochař využil zcela přirozené věci – každá matka se
ráda pochlubí svým dítětem – k tomu, aby ukázal teologickou pravdu – Maria nám
ukazuje Krista.

Vidět Krista, dívat se na Krista, nést Krista, klanět se před ním, kráčet s ním
v průvoduK to všechno patří k eucharisti i . Mariánská socha, kdy Maria drží v náručí
své dítě, je ve skutečnosti docela dobrý podnět k úvahám o eucharisti i . Nebo třeba
i jen příležitost se na ni zahledět a ve svém srdci budovat vztah ke Kristu.

K eucharisti i ale patří ještě mnohem více. Ve společenství slavíme, nasloucháme
si, prosíme o odpuštění – a také odpouštíme, projevujeme vděčnost, sdílíme
přátelství při společné hostině, stejně jako slavnostní společenství. Učíme se
naslouchat, pracovat na společném díle, formulujeme slova proseb, díků, chval,
vyznáváme svou víru. Učíme se žasnout a klanět se, poznáváme sílu společného
zpěvu i tiché modlitby, zakoušíme Boží blízkost.

I tady nám může pomoci socha Panny Marie. Vidíme ji s dítětem, to samo ale
často drží v ruce ovocný plod, snad jablko, někdy fík, ale je to zřejmý odkaz
na starozákonní scénu, kdy Eva podává Adamovi plod, který vede ke hříchu. Maria,
o které zpíváme „plod života svého nám ukažK“, nám ukazuje tento plod, kterým se
sytíme, ale současně zaměřuje naši pozornost na celý Starý zákon, na dobu první
smlouvy, která je předobrazem smlouvy nové a věčné. Kolik žen, které v sobě nesou
předobraz související s eucharistií, ve Starém zákoně nacházíme!

Sára, která připravuje pokrm, protože Hospodin rozmlouvá s Abrahámem a ten
zakouší společenství s Bohem.

Soudkyně Debora, jedna ze dvou prorokyň ve Starém zákoně, povzbuzující
k odporu proti nepřítel i .

Pi lně pracující Rút, která přináší požehnání do domu Boazova.
Hluboce zarmoucená Chana, která prosí ve své beznaději a žalosti , protože nemá

syna. Tatáž Chana pak jásající nad Samuelem a chválící Boha.
Pokorná Abigail , která na sebe bere vinu svého manžela Nábala, ale také ta, která

dovede svou prací a štědrostí získat Davidovu náklonnost.
Bojující, odhodlaná a statečná Judith, která přemohla Holoferna a chváli la Boží

dobrotu a věrnost.
J iná Chana, pokorná manželka Tobiášova, starající se o svou domácnost.
Ester, hledající útěchu a posilu v modlitbě – příklad vyznání víry činem.
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Kterýkoliv z těch textů vypravujících o ženách je možné vhodně použít k tomu,
aby rozvíjel , prohloubil podobné odhodlání. Snadno se můžeme v úvahách a
rozjímání vracet do podobných situací a nacházet inspiraci. Zvlášť ve společenství
rodiny je k tomu vhodná příležitost, stačí vzít do ruky obrázkovou Bibl i . Můžeme tu
vidět Deboru, Juditu, jak bojuje a zápasí se zlem, naslouchat jásavému zpěvu
radostné matky Chany a sdílet s ní její radost; mít soucit s tím, kdo pláče a dovolává
se pomoci, sledovat a vážit si poctivé práce, umět a naučit se vyslovit prosbu
o odpuštění – to všechno je svět, do kterého je možné dítě pozvat, když otevřeme
Písmo. Tím vším můžeme rozvíjet schopnost opravdově slavit eucharisti i .

Podobně jako nás před mnoha lety Helga Mondscheinová upozornila na sochu
Marie s dítětem a tak nám připomněla důležitou rol i Matky Boží – tedy ukázat Krista,
zaměřila nás i na pravidla slavení eucharistie s dětmi. Slavení eucharistie se nemůže
obejít bez zapojení l idské přirozenosti a je důležitým úkolem katecheze od dětství
rozvíjet i přirozenou stránku lidské osobnosti.

V Direktoriu pro mše s dětmi z října 1 973 se naléhavě připomíná, že jestl iže
„pokřtění mají vrůstat do společenství s Kristem a bratry“, a znamením a zárukou
tohoto společenství je účast na eucharistické hostině, tak při tom toto „vrůstání nesmí
být odděleno od obecné, l idské a křesťanské výchovy. Bez tohoto základu by mohla
dokonce uškodit. “ (srov. čl. 8)

V nádherných scénách bibl ických textů, v jej ich obrazech a příbězích, máme
jedinečný pramen výchovy těchto základních l idských hodnot.

Matka Boží, která se v pokoře nazývá služebnicí Páně, ať nám pomáhá!

Vtipy...

Prohlásil Otík:

"Nejraději mám sobotu, to nemusím ani

do školy, ani do kostela."

Katecheta říká na počátku hodiny

náboženství:

"Zahájíme jako obvykle modlitbou.

Ondřeji, začni!"

"Děkujeme Ti, Pane, že jsme se zde

mohli sejít k výuce a dej, abychom to

vydrželi až do konce."

U svatého Matěje říká kostelník:

"Tuto sobotu nemusíme uklízet. Zítra

v neděli budeme zpívat Pozdvihni se

duše z prachu, tak ať se má z čeho

zdvíhat."

Zpracováno z: www.nek2015.cz
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Milí farníci,
V návaznosti na článek uvedený ve farním časopise č. 1 1 /201 4 týkající se opravy

hracího stolu varhan našeho farního kostela je nanejvýš vhodné vás informovat
o rozpracovanosti tohoto díla. A to také z důvodu opakujících se sbírek na opravu
varhan, do kterých přispíváte tak štědře svými prostředky.

Jistě jste radostně postřehl i , že j iž počátkem Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně jsou
naše varhany již ve zkušebním provozu. Dokončení opravy stolu si vyžádalo j isté
zdržení také z důvodu nečekaných víceprací na elektroinstalaci, termín dokončení
bylo nutné dodatkem ke smlouvě o dílo posunout téměř o tři měsíce, oproti původně
očekávanému termínu.

Varhanářská firma Jan Rameš, v souladu se zadáním dle smlouvy, dodala dílo
ve výtečné kvalitě. Ze starého hracího stolu nebylo možno prakticky použít žádný díl ,
krom klaviatur a pedálu, které byly pečlivě repasovány a doplněny moderními
optickými a magnetickými bezkontaktními spínači. Firma proto dohotovila nový
elektrický hrací stůl vybavený elektromagnetickými rejstříkovými sklopkami a spínači
pro pohodlné ovládání, dodanými americkou varhanářskou firmou Peterson, viz
obr.1 . Mozkem celého stolu je digitální systém téže firmy, který na české, ba
evropské zvyklosti , umožňuje nevídané možnosti ovládání. Systém hracího stolu nyní
umí např. zapamatovat si 256 rejstříkových kombinací, umí transpozici nástroje
do jiné tóniny, systém umožňuje nahrávat i přehrávat hrané skladby, rejstříkové
kombinace ukládat na USB paměť, atd. Barevné provedení stolu je nyní víceméně
přizpůsobeno barvě skříně varhan. S varhanní skříní, kde jsou umístěné píšťaly, je
hrací stůl spojen tenkým počítačovým kabelem ke druhé, si lové části systému. Tato
j iž ovládá samotné elektromagnetické venti ly píšťal. Varhanářská firma Rameš také
pečlivě zregulovala všechny píšťalové a rejstříkové elektroventi ly, aby nákladný
systém fungoval optimálně a nehlučně.

Celkové náklady prozatím odpovídají nabídkové ceně, tj . bezmála 750 tis. Kč.
Některé související práce a dodávky, např. kompletní nová elektroinstalace,
spočívající ve vlastních elektrorozvodech a v nových napájecích zdrojích pro systém
a také krycí zatahovací roleta stolu, se kterými se původně nepočítalo, budou
hrazeny zvlášť. Podstatnou částku, jak bylo zmíněno, získala farnost darem od města
Uničova, ze sbírek farníků je doposud vybráno k dnešnímu dni 87.330 Kč. Všem
šlechetným dárcům z řad farníků je nutno upřímně poděkovat za jej ich ochotu podílet
se na takovém velkém díle, jenž zůstane trvalou součástí farnosti , bude tak vytvořena
hodnota na dlouhé roky. Díky aktivitě a zájmu také získáme v osobě varhanáře Jana
Rameše servis varhan nejen po celou dobu záruky.

V další fázi dokončení bude nutno vyčistit a vyladit celý píšťalový fond, jak bylo
zmíněno v předchozím článku.

Varhany nyní procházejí testovacím provozem, jsou vychytávány provozní
drobnosti , až do kolaudace organologem olomouckého arcibiskupství. Varhany budou
po té opět požehnány a předány do provozu. Jako malé poděkování zastupitelům

Oprava hracího stolu varhan II.
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města a všem šlechetným dárcům z řad farníků farnost organizuje inaugurační
koncert, a to v neděli 24. května v 1 7.00. Účinkovat bude arcidiecézní organolog
Jan Gottwald na varhany a Jaroslav Kocůrek ml. na trubku.

Ještě se sluší vás informovat o tom, že po celou dobu odstávky píšťalových
varhan, tj od podzimu 201 4, byly mše doprovázeny velmi raritním užitím
sofistikovaného počítačového programu, který ve výkonném počítači umí přehrávat
originální kopie varhanního zvuku reálných varhan. Od podzimu to byla zvuková
kopie renesančních varhan ze Smečna, ale z důvodu velmi archaického zvuku
a ladění těchto smečenských varhan byly později nahrazeny kopií barokních varhan
bachovského typu z Velesova, viz. obr.2, a to ve velmi jakostní intonaci a ladění.
Zvuk takto dočasně provozovaných varhan byl a je velmi věrný, jen velmi cvičené
ucho posluchače rozpoznalo, že se nejedná o zvuk varhan originálních. Případní
zájemci o exkurzi a živé předvedení obou systémů, tj . náhradního „trenažéru“
i nového hracího stolu jsou vítáni.

JK

obr. 1

obr. 2



POKOJ VÁM!

Strana 7

Rok zasvěceného života

Komunita Blahoslavenství

Komunitu Blahoslavenství založi l v roce 1 973 Gerard Efraim Croissant, ženatý,
stálý jáhen, spolu se svou manželkou Jo. Patří mezi tzv. nové komunity, které
vznikaly po I I . Vatikánském koncilu v katol ické církvi. Jako první při jal komunitu
do své diecéze kardinál Robert Coffy, arcibiskup v Albi (j ižní Francie) a v roce 1 979
schváli l první stanovy.

Komunita sdružuje l idi všech životních stavů: manželské páry s dětmi (na děti se
nevztahují závazky jej ich rodičů, když dospějí, sami si svobodně volí svou životní
cestu), bratry a sestry žijící zasvěceným životem, kněze a stálé jáhny. Ti, kteří
zaslechl i Boží volání k životu v Komunitě a odpověděli na něj, se po čase nezbytné
formace zavazují k životu v komunitě podle svého životního stavu, v duchu
schválených stanov.

Život komunity je kontemplativně apoštolský. Základem našeho života je společné
slavení l iturgie a eucharistie a každodenní tichá eucharistická adorace a práce.
Ze života modlitby se rodí náš apoštolát, který může být různý, podle potřeb místní
církve (evangelizace, duchovní obnovy, péče o nemocné, postižené, publikační
činnost atd.). Komunita ži je z práce vlastních rukou, ze svých apoštolátů a služby
druhým.

Základním prvkem naší spiritual ity je modlitební život v duchu karmelské tradice
a snaha o neustálou modlitbu. Jako hlavní učitelku duchovního života jsme při jal i sv.
Terezii z Lisieux. Ve spiritual itě komunity je hluboce zakořeněné úsilí předjímat Boží
království j iž tady na zemi skrze modlitbu chvály, krásu l iturgie a bratrský život.
Pro komunitu je též typická otevřenost k charismatickým darům Ducha Svatého
a účast na obnově církve, především různými formami re-evangelizace a nové
evangelizace. Zvláštní místo zaujímá uvědomování si a oživování židovských kořenů
naší víry, z toho vychází modlitba za Izrael a za jednotu křesťanů.

Dnes má komunita 60 domů: ve Francii , v západní a střední Evropě, v zemích
blízkého východu, Africe, Jižní Americe, Severní Americe, Oceánii a v Asii .

Dům Panny Marie Matky Jednoty v Dolanech
V České Republice při jal Komunitu Blahoslavenství do olomoucké arcidiecéze

mons. František Vaňák v roce 1 991 . Poskytl prostory dolanské fary, která by jinak
zůstala prázdná. I přes skromné podmínky našeho života k nám začali přicházet l idé,
aby s námi strávil i několik dní při práci i modlitbě. Mohli tak poznávat náš život
a zároveň nám pomáhali s opravami budovy. Tak vznikala vzácná přátelství a mnozí
také objevil i své místo v naší Komunitě a rozhodli se do ní vstoupit.

Postupně nám byla svěřena správa dolanské farnosti . Začali jsme se věnovat
dětem a mládeži při výuce náboženství, několikrát do roka jsme pro ně připravil i
celodenní sobotní setkání na různá bibl ická témata formou her a soutěží a nechyběl
ani letní tábor někde v přírodě. Děti, kterým jsme se začali věnovat, jsou dnes
dospělí a pomáhají nám s přípravou těchto aktivit pro další generaci dětí.

Poměrně brzy po našem příchodu do Dolan, jsme byli zváni do různých farností
a společenství věřících v ČR i SR, pro které jsme připravovali duchovní program –
přednášky, svědectví z našich životů, čas společné modlitby, mši svatou. Této službě
se věnujeme podle našich možností i dnes. Zpracováno z: www.blahoslavenstvi.cz



Svatý měsíce

Svatý Florián
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Pocházel z Norika, území dnešního Rakouska,
tehdy náležícího k Římské říši. Tam také začínala jeho
působnost. Florián se stal významným důstojníkem
římské armády. Jeho sídlo bylo v jejím hlavním městě
v Lauriacum (což je dnešní Enns v Rakousku). V Římě
tehdy vládl Dioklecián, známý a krutý pronásledovatel
křesťanů, k nimž Florián patři l . O jeho životě je plno
legend a pověstí.

Do Lorch bylo uvězněno asi 40 křesťanů. Florián je
chtěl zachránit a skončil u soudu, kde neohroženě
vyznal svou víru. Císařský náměstek Akvilín
ho odsoudil k smrti . Legendární pojednání hovoří o jeho
dvojím bičování, kterým se nepodaři lo zlomit jeho
věrnost ani oslabit jeho lásku. Proto mu pak prý ještě
ze zad kleštěmi odtrhávali maso, někde se hovoří
o stažení z kůže. Nakonec byl usmrcen tím způsobem,
že mu k hrdlu byl uvázán těžký mlýnský kámen a byl

shozen do řeky Emže, v níž se utopil .
Dle legendy voda poponesla tělo ke skále, kde na ně upozornil orel. Uvádí se

také, že tělo bylo nalezeno křesťankou Valerií, která se postarala o pohřeb na území
svého statku. Později došlo k přenesení ostatků. Nad hrobem sv. Floriána u Lince
postavil i pasovští biskupové v VI I I . stol. kanovnický klášter s kostelem sv. Floriána.
Později byly kosterní ostatky mučedníka přeneseny do Říma. Části rel ikvií
sv. Floriána se nacházejí v chrámu sv. Víta v Praze, v Olomouci u sv. Václava
a v Havlíčkově Brodě. V kryptě klášterního kostela sv. Floriána u Lince je snad dosud
vystaven mlýnský kámen vytažený z Emže jako rel ikvie.

Jako patron našich měst je často zobrazován na obecních pečetích, na věžích
i branách měst, na zvoničkách i na hospodářských objektech. K prvním jeho
atributům patří palma a meč, pak se přidávaly další: kříž na prsou a praporec.

Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů,
hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografi i je představován obvykle v oblečení
římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl
značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu
proti požáru.

Katol ická církev si jeho památku připomíná 4. května.

O jedné z posledních tradic je zmínka z Hané, kde ještě na začátku první poloviny
století hlási l ponocný:

Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý
Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně5
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Co nás čeká v měsíci květnu???
Májové pobožnosti - Uničov - během týdne přede mší svatou a v sobotu a v neděli

po mši svaté
- Renoty - 1 8:00 hod.
- Medlov - 1 7:30 hod.

• 3. 5. - neděle - 11 :00 hod. - Dětřichov - mše svatá ke cti sv. Floriána

• 3. 5. - neděle - 1 8:00 hod. - Uničov - Modlitba chval

• 6. 5. - středa - 1 6:30 hod. - mše svatá v DPS Medlov

• 6. 5. - středa - 1 8:00 hod. - Uničov - mše svatá a pobožnost ke cti sv. J. Sarkandra

• 7. 5. - čtvrtek - 9:00 hod. - Uničov - návštěva nemocných

• 7. 5. - čtvrtek - Renoty - návštěva nemocných

• 8. 5. - pátek - 9:00 hod. - Medlov - návštěva nemocných

• 9. 5. - sobota - 8:00hod. - Medlov - ministrantská schůzka

• 11 . 5. - pondělí - 1 9:00 hod. - Uničov - ekonomická rada farnosti

• 1 3. 5. - středa - 1 8:30 hod. - Medlov - pastorační rada farnosti

• 1 4. 5. - čtvrtek - Slavnost Nanebevstoupení Páně - Uničov - 1 7:00 hod.
- Renoty - 1 8:00 hod.

• 1 5. 5. - pátek - Olomouc - Diecézní eucharistický kongres - program pro děti
- 20:00 hod. - Uničov - společenství mladých

• 1 6. 5. - sobota - Olomouc - Diecézní eucharistický kongres –
program pro všechny věřící

• 1 7. 5. - neděle - Uničov - mše svatá za všechny oslavence v měsíci květnu
- Medlov – mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi
- Střel ice – 8:00 hod. – mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého
- sbírka v Uničově na opravu varhan
a v Medlově na potřeby farnosti

• 1 8. 5. - pondělí - Uničov - po mši svaté „Katechismus pro dospělé aneb
vzdělávání se ve víře“ – téma – „Liturgie“

• 20. 5. - středa - 1 8:30 hod. - Medlov - ekonomická rada farnosti

• 22. 5. - pátek - 1 6:00 hod. - Uničov - Misi jní klubko, schólička a mše svatá
pro rodiny s dětmi

- 1 9:00 hod. - Uničov - příprava biřmovanců

• 23. 5. - sobota - 8:00 hod. - Uničov - ministrantská schůzka



Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá...

Medlov:Uničov:

• v pondělí 1 1 . , 1 8. a 25. 5. 201 5 bude

v době od 1 5.30 do 1 7.00 hod. – na faře

v Uničově rukodělný kroužek maminek

a dětí

• v pondělí 1 1 . 5. 201 5 – po večerní mši

svaté – Setkání seniorů na téma „Kdo

zpívá, dvakrát se modlí“ na faře

v Uničově

• v úterý 5. 5. a 1 9. 5. 201 5 – Modlitby

otců na faře v Uničově od 1 9.00 hod.

• v úterý 1 2. 5. 201 5 – Modlitby matek

na faře v Uničově od 1 9.00 hod.

• ve středu 6. a 20. 5. 201 5 – setkání

maminek na MD na faře v Uničově

v době od 1 0.00 do 11 .30 hod.

• v úterý 5. 5. 201 5 - Modlitby matek -

skupina 1 – na faře v Medlově

od 1 9.30 hod.

• ve středu 6. a 20. 5. 201 5 – Setkání

seniorů na faře v Medlově na téma

„Kdo zpívá, dvakrát se modlí“

a Modlitby matek – skupina 2 v době

od 9.30 do 11 .00 hod.

• ve středu 1 3. a 27. 5. 201 5 setkání

maminek na MD na faře v Medlově

od 1 0.00 do 11 .30 hod.

POKOJ VÁM!
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• 24. 5. - neděle - sbírka na církevní školy v diecézi
- Uničov - 1 7:00 hod. - Inaugurační koncert na poděkování

za finanční pomoc při opravě hracího stolu varhan -
Jan Gottwald - varhany a Jaroslav Kocůrek J.R - trubka

• 29. 5. - pátek - 1 8:00 hod. - Uničov - Noc kostelů 201 5

• 6. 5., 1 3. 5., 20. 5. a 27. 5. - středa - 1 4:00 hod. - Uničov - příprava dětí
na 1 . sv. při jímání

• 7. 5., 1 4. 5., 21 . 5. a 28. 5.- čtvrtek - 1 4:00 hod. – Medlov - příprava dětí
na 1 .sv.při jímání

• 1 . 5., 8. 5.,1 5. 5., 22. 5. - pátek - 20:00 hod. - Uničov - adorace pro mladé



Pro děti

POKOJ VÁM!

EUCHARISTIE - NEJVĚTŠÍ DAR
Největším darem, který nám Ježíš zanechal a který máme díky kněžím, je

Eucharistie. V ní při jímáme Ježíše samotného a učíme se, aby také náš život byl
darem. K Eucharisti i máme velkou úctu, vždyť v proměněné hosti i je sám Ježíš.

K vystavení hostie slouží jeden krásný posvátný předmět, jehož název se dozvíš
z tajenky. Pak ho můžeš namalovat.

Tajenku vyluštíš takto: pojmenuj věc na obrázku a zapiš vždy tol ikáté písmeno
z názvu, jaké číslo je u obrázku. Postupuj zleva doprava a shora dolů.
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pro děti
pátek 15. 5. 2015 10–15 hod. Korunní pevnůstka

pro mládež (s možností přespání)
pátek 15. 5. 2015 katedrála
19.00 mše svatá
20.00 adorace řeholníků
21.00 večer chval

pro všechny
sobota 16. 5. 2015
10.00 přednášky, svědectví a adorace v olomouckých kostelích

• Slavení eucharistie (P. František Kunetka)
• Plody svatého přijímání (P. Adam Rucki)
• Eucharistie buduje společenství církve (P. Pavel Stuška)
• Adorace jako chvála (P. Vojtěch Koukal)
• Rodina a eucharistie (P. Rudofl Smahel)

15.00 mše svatá

Diecézní
eucharistický kongres

15. - 16. 5. 2015 Olomouc

"Smlouva nová a věčná"




