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Myšlenky na měsíc květen 

Svatý rok milosrdenství  

8. 12. 2015 - 20. 11. 2016 

1.Teprve kdyţ se zastavíš před Boţí 
tváří, nahlédneš pravou hodnotu věcí. 

2. Rány zvenčí člověka neponičí tolik 
jako neodpuštění a hořkost, kdyţ jim 
dovolíme, aby nás uvěznily ve vlastním 
srdci. 

3. Kaţdý z nás svým ţivotem zanechává  
ve světě stopu. Kéţ by ta naše byla po-
mocí pro ty, kdo hledají! 

4. Zaţije-li člověk slovo či gesto přijetí, 
jako by se v něm rozmnoţil ţivot.  

5. Doba čekání nemusí být vţdy neplod-
ná, vţdyť i zima potichu připravuje půdu     
na záplavu nového ţivota. 

6. Pamatovat v modlitbě občas i na sebe 
není sobectví, ale pokora. 

7. Má-li vzniknout něco zcela nového, je 
třeba se odváţit i radikálně bourat. 

8. Dobrý a radostný člověk občerstvuje 
lidská srdce uţ jen svou přítomností. 

9. Ne naše vlastní spravedlnost, ale 
důvěra  v milosrdenství z nás dělá před-
mět Boţí péče.  

10. Nezapomínejme na to, ţe Bůh se 

nikdy neunaví odpouštěním, to my se 
unavíme o odpuštění prosit. 

11. Víra se osvědčuje a roste právě       
ve zkouškách, proţitých s nadějí a lás-
kou. 

12. Člověk, který neztratil touhu učit se 
novým věcem, zůstane dlouho mladý 
duchem. 

13. Trvalá radost je výsadou toho, kdo se 
naučil s důvěrou odevzdávat své starosti 
Otci a nebrat se moc váţně. 

14. Vícekrát za ţivot jsme nuceni opouš-
tět hnízdečko svých dosavadních jistot. 
Jinak ani nelze dozrát. 

15. Nepošilhávej po ţivotní cestě dru-
hých. Boha potkáš na té své. 

16. Člověk potřebuje občas vystoupit      
z rutiny, aby si připomněl, ţe je stvořen 
pro nekonečné obzory.  

17. Ani ten nejmenší dobrý skutek, do-
konce ani jen dobrý úmysl se před Bo-
hem neztratí.  

18. Zralé klasy by se zdánlivě měly čím 
chlubit, ale místo toho se pokorně skláně-
jí.  
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2. května - sv. Atanáš 

19. S přítelem jsou i ty nejobyčejnější 
radosti dosti dvojnásobné. 

20. Vţdycky se stáváme více lidmi, kdyţ 
se nestaráme jen o sebe a učíme se 
lásku projevit. 

21. Bůh velmi rád staví velká díla na tom, 
co je nepatrné, co je v očích světa poklá-
dáno za nic. 

22. Je lepší riskovat, ţe se při chůzi tro-
chu ušpiníš, neţ zemřít vsedě. 

23. Nemáme za úkol bliţního jen respek-
tovat, ale milovat. V tom je ta potíţ. 

24. Leckdo skrývá pod jeţatou slupkou 
dobré a citlivé srdce. Jen důvěra druhých 
ho dokáţe vyvolat k ţivotu.  

25. Udělat si kvalitní čas pro své nejbliţší 
není nikdy ztráta času. Učme se na nich 
nešetřit - dokud je čas.  

26. Bez mrazu by nevzniklo sladké ledo-
vé víno a bez proţitých zkoušek by nikdo 
z nás neměl trpělivost a milosrdné srdce.  

27. Netrpělivý člověk a perfekcionista se 
v tomto nedokonalém světě hodně na-
trápí.  

28. Jsme královské děti, ale nezapo-
meňme, ţe náš král nese na svém těle 
stopy kříţe. 

29. Čisté srdce není jen luxus pro pár 
vyvolených. Je to Boţí nabídka těm, kdo 
touţí vidět Boha.  

30. Síla charakteru se pozná i v tom, 
jestli se člověk umí postavit k problému 
čelem.  

31. Nikdy nebudeme dost ţasnout      
nad pokorou Boţího Syna, který se stal 
jedním z nás, aby mohl sdílet náš ţivot 
se vším všudy.  

  

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 

Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 

gymnáziem v Kroměříži. 

 

Svatý měsíce 

   Narodil se kolem roku 295 pravděpodobně v Alexandrii, která byla hlavním 
městem Egypta. V tomto městě se mu také dostalo toho nejlepšího vzdělání a 
jako dorůstající chlapec v letech 304 a 311 zaţil Diokleciánovo a Galériovo 
krvavé pronásledování křesťanů, kdy slabí odpadávali a hrdinní vyznavači cho-
dili na mučednickou smrt. 

   V mladém věku pak odešel do pouště, kde byl nějakou dobu ţákem sv. Anto-
nína Poustevníka. Je moţné, ţe jiţ při tomto pobytu v poušti napsal své první 
spisy: "Řeč proti pohanům" a "O vtělení Slova". 

   Kolem roku 316 začal alexandrijský kněz Arius hlásat svou bludnou nauku,       
v níţ popíral boţství Jeţíše Krista. Atanáš byl tehdy jáhnem a tajemníkem bis-
kupa Alexandra. Zřejmě se podílel na listu, v němţ tento biskup upozorňoval 
papeţe Silvestra a východní biskupy na Ariovy rozrůstající se bludy. Kvůli těmto 
bludům byl r. 325 svolán Nicejský všeobecný církevní sněm, kterého se v do-
provodu biskupa účastnil i Atanáš a patřil tam mezi nejhorlivější obránce pravo-
věrného učení. Koncil v slavnostním vyznání víry zdůraznil, ţe Jeţíš Kristus je 
jednorozený Boţí Syn, který se zrodil z Otce přede všemi věky; pravý Bůh        
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z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty z Otcem. Po koncilu se    
z Atanáše stal velmi aktivní bojovník proti arianismu. 

   Po smrti biskupa Alexandra byl Atanáš zvolen jeho nástupcem v r. 328. V do-
bě jeho první vizitace v rozsáhlé diecézi se rozkolní meleciáni chtěli zmocnit 
jeho biskupství. Melecián byl biskup, který se odtrhl od Církve pro její smířlivý 
postoj k slabým, kteří v době pronásledování zapřeli a později znovu ţádali        
o přijetí do Církve. Meleciáni se spojili s ariány proti Atanášovi. S obţalobou 
proti němu šli za císařem Konstantinem, ale protoţe se tam dostavil i Atanáš, 
poprvé neuspěli. Avšak nevzdali se, svolali proti němu jednostrannou synodu   
do Tyru, tam ho obvinili a odsoudili. Císař, ač zprvu rozsudek nepřijal, nakonec, 
aby měl pokoj, poslal Atanáše do vyhnanství v Trevíru. V roce 337, kdyţ císař 
zemřel, mohl se Atanáš zase vrátit. 

   Protivníci pak poţádali papeţe Julia I. o zásah proti Atanáši, ale nečekali         
na odpověď a na jeho místo zvolili Řehoře z Kapadocie, jemuţ v dalším roce 
pomohli usadit se ve městě. Vypukly krvavé nepokoje a Atanáš, opustiv Alexan-
drii, protestoval v okruţním listě proti násilí, jehoţ obětí se stalo jeho biskupství. 
Na předvolání papeţe Julia byl v Římě a tamní synoda v roce 340 potvrdila jeho 
práva na biskupský stolec v Alexandrii. Toto rozhodnutí však Řehoř odmítl při-
jmout a Atanáš proto zatím působil v Římě, kde hlásal nauku o ideálech mniš-
ského ţivota, jak je poznal u sv. Antonína Poustevníka, kterého měl v úctě a 
napsal i jeho ţivotopis. 

   Byl nazýván "Sloup církve", někde bylo později k jeho jménu přidáváno i 
"Veliký". Veliký byl svou věrností, vytrvalostí i láskou. Měl soucit s trpícími a ne-
šťastnými, uměl si podmaňovat srdce posluchačů. Pro víru získal i mnohé vý-
znamné osoby. Pro své myšlenky a působení byl ještě mnohokrát za svůj ţivot 
poslán do vyhnanství.  

   Klidu nalezl v době, kdy mu bylo přes 70 let. Zanechal mnoho různých spisů. 
Vedle trojdílného dogmatického díla "Řeči proti ariánům" i asketické spisy          
o mnišském ţivotě a o panenství, asi 4 teologické listy o Boţství Ducha Svatého 
a z posledních svých let komentáře k ţalmům.  

                                                                                                                                převzato z internetových zdrojů 

Blahopřání 

Hojné Boží požehnání  přejeme všem,                                        

kteří slaví v měsíci květnu své narozeniny. 

Mše svatá za květnové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 15.5.2016 v 8.00 hod.                                                

ve farním kostele  Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 
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1.5.2016 v 9.30 hod. 
(neděle) 

Medlov 
Mše svatá za motorkáře a ţehnání motorek a 
jednostopých vozidel 

1.5.2016 v 18.00 hod.      

(neděle) 
Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi  

4.5.2016 v 17.30 hod.    
(středa) 

Medlov 
Mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení 
Páně 

5.5.2016  v 9.00 hod.            
(čtvrtek) 

Uničov Návštěva nemocných 

 5.5.2016                 
(čtvrtek)           

Renoty Návštěva nemocných 

5.5.2016 v 17.00 hod.                      
(čtvrtek) 

Uničov Mše svatá - Slavnost Nanebevstoupení Páně 

5.5.2016 v 18.00 hod.                      
(čtvrtek) 

Renoty Mše svatá - Slavnost Nanebevstoupení Páně 

6.5.2016 v 8.00 hod.            
(pátek) 

Medlov Mše svatá a po ní návštěva nemocných 

6.5.2016 v 18.00 hod.             
(pátek) 

Uničov 
Mše svatá a poboţnost ke cti sv. Jana Sar-
kandra 

6.5.2016 v 19.00 hod.             
(pátek) 

Uničov Společenství dospívajících (2.stupeň ZŠ) 

7.5.2016 v 15.30 hod.     
(sobota) 

Uničov Mariánská poboţnost 

8.5.2016 v 9.30 hod. 
(neděle)                                 

Dětřichov Mše svatá ke cti sv. Floriána 

8.5.2016 v 11.00 hod. 
(neděle)                                 

Medlov 
Mše svatá za matky doprovázená pěveckým 
sborem z polského Borówa - „VENI LUMEN“ 

11.5.2016 v 17.30 hod.  
(středa) 

Medlov Mše svatá v DPS Medlov 

13.5.2016 v 16.30 hod. 
(pátek)                                 

Uničov Misijní klubko a schólička 

13.5.2016 v 20.00 hod. 
(pátek)                                 

Uničov Společenství mladých 

Co čeká naše farnosti v měsíci květnu: 

Májové pobožnosti budou v Uničově během týdne vždy přede mší svatou a      

v sobotu a v neděli po mši svaté. V Renotech budou začínat v 18.00 hod.            

V Medlově to bude v po-so v 17.00 hod. a v neděli přede mší svatou v 9.00 hod.  



 

 

14.5.2016                 
(sobota) 

Olomouc Ministrantský den v kněţském semináři 

15.5.2016 v 8.00 hod.              
(neděle)    

Uničov 
Mše svatá za všechny oslavence    v měsíci 
květnu a mše svatá pro rodiny s dětmi. Sbír-
ka na církevní školy v arcidiecézi 

15.5.2016 v 9.30 hod.             
(neděle) 

Medlov 
Mše svatá zvlášť pro rodiny s dětmi. Sbírka 
na církevní školy v arcidiecézi  

16.5.2016 v 18.00 hod.   
(pondělí) 

Uničov 
Mše svatá za Charitu, její pracovníky, dobro-
volníky a klienty 

16.5.2016 po mši svaté                 
(pondělí) 

Uničov 
„Katechismus pro dospělé aneb vzdělávání 
se ve víře“ na téma „Mše svatá“ 

19.5.2016 v 14.00 hod.                
(čtvrtek) 

Dolní      
Sukolom 

Mše svatá v Domově pro seniory 

20.5.2016                   
(pátek) 

Újezd            
u Uničova 

Děkanátní setkání dětí navštěvujících nábo-
ţenství, odjezd autobusu v 8.00 hod.          
od supermarketu Albert v Uničově 

22.5.2016 v 8.00 hod.    
(neděle) 

Střelice Mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého 

22.5.2016 v 9.30 hod.  
(neděle) 

Medlov 
Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 
farnosti 

22.5.2016 v 11.00 hod.  
(neděle) 

Uničov 
Mše svatá, sbírka je určena na potřeby far-
nosti 

25.5.2016 v 17.30 hod.    
(středa) 

Medlov Mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně 

25.5.2016 v 18.30 hod.   
(středa) 

Medlov Pastorační rada farnosti 

26.5.2016 v 18.00 hod.   
(čtvrtek) 

Uničov 
Slavnost Těla a Krve Páně - mše svatá a 
průvod s Nejsvětější svátostí k oltářům  

28.5.2016                
(sobota) 

Krakov 
Národní pouť k Boţímu milosrdenství, od-
jezd autobusu ve 4.30 hod. od supermarketu 
Albert v Uničově 

13.5. a 27.5.2016              
ve 20.00 hod.             

Uničov Adorace pro mladé 
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

V Uničově 

2.5.2016 
(pondělí) 

 Rukodělný krouţek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod. na faře 
v Uničově  

2.5.2016  
(pondělí) 

 Setkání seniorů  na faře v Uničově na téma „Svatý rok milosrdenství  
se svatými řeholníky“ – po  modlitbě svatého růţence 

4.5.2016
(středa)  

 Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30 hod.  

10.5.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

16.5.2016  
(pondělí) 

 Rukodělný krouţek dětí a maminek od 16.00 do 17.00 hod. na faře 
v Uničově  

17.5.2016
(úterý) 

 Modlitby matek pro zaměstnané ţeny na faře v Uničově od 19.00 hod.  

18.5.2016 
(středa) 

 Setkání maminek na MD na faře v Uničově od 10.00 do 11.30 hod.  

20.5.2016  
(pátek) 

 Děkanátní setkání dětí navštěvujících náboţenství v Újezdě u Uničova 

24.5.2016 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

V Medlově 

4.5.2016 
(středa)  

 Setkání seniorů na faře v Medlově na téma „Svatý rok milosrdenství se 
svatými řeholníky“ a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

10.5.2016
(úterý)   

 Modlitby matek – skupina 1, na faře v Medlově od 19.30 hod. 

11.5.2016
(středa)   

 Setkání maminek na MD na faře v Medlově od 10.00 do 11.30 hod.  

18.5.2016 
(středa) 

 Setkání seniorů na faře v Medlově a Modlitby matek – skupina 2,       
od 9.30 do 11.00 hod.  
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Pozvánka 

Vtipy 

30 000 roků před narozením Krista. 
Pračlověk si prohlíží vysvědčení svého syna a naštvaně říká:  
- To, že máš trojku z lovu, dovedu pochopit, jsi ještě malý, 
ale že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě stránky, to je 
skutečně hanba!  

Děda přijde ke zpovědi a přiznává se:  
- Pane faráři, zhřešil jsem. Přes válku jsem schovával na půdě 
jednoho Žida.  
- Ale, synu, to není hřích, pomoci člověku, ať už je jakékoliv víry. 
- Pane faráři, ale já jsem od něho žádal za každý den 20 korun. 
- Nóó... to už tak pěkné nebylo, ale to není velký hřích. 
- To se mi ulevilo, pane faráři. A neměl bych mu už říci, že válka 
skončila?  
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Pro děti 

SETKÁNÍ S DUCHEM SVATÝM 

Ţít jako křesťan není lehké. Proto nám Pán Jeţíš dává svého Ducha, aby 

nám pomáhal v kaţdodenním ţivotě. Mimořádnou posilou je setkání s Du-

chem Svatým, kdy člověk dostává plnost jeho darů a stává se dospělým 

křesťanem. Víš, jak se toto „setkání„ jmenuje? 


