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1. Neobyčejnost Boha se zjevuje      
v těch nejobyčejnějších věcech.  

2. Bůh je Otcem všech - bez rozdílu. 

3. Ţivot má hodnotu sám o sobě, 
bez ohledu na inteligenci, rozumové 
schopnosti a krásu.  

4. Objevit, ţe jsme milováni, je 
smyslem celé naší existence.  

5. Pohled vyjadřuje to, co je v srdci, 
je prahem vnitřní pravdy.  

6. Bůh je nejvyšší Dobro, které dává 
hodnotu všemu, co je a je plností 
radosti, která nemizí ani smáčená 
slzami.  

7. Milovat někoho, znamená při-
jmout, ţe ho nikdy plně nepochopím, 
být ochotni se změnit a tedy trpět, 
vzdát se něčeho pro něj.  

8. Stojí za to ţít, jen kdyţ jsi ochoten 
opravdově milovat. 

9. Rozhodnutí k manţelství, stejně 
jako k zasvěcenému ţivotu, předpo-
kládá povolání. Není to jen přirozená 
lidská náklonnost, člověk musí odpo-
vědět na  Boţí volání.    

10. Je mimořádné být Boţími dětmi. 
Musíme si jen zvolit - buď budeme 

věřit Bohu, který nás miluje, nebo si 
donekonečna myslet, ţe ţivot je ná-
hoda.   

11. Jeţíš nás učí, jak vejít do vztahu 
s ním - jednoduše důvěřovat, nechat 
se vést stejně jako Maria, naučit se 
vnímat Boha jako osobu, ne někoho 
k našim sluţbám. 

12. Bůh nechává člověka dělat po-
stupně krok za krokem. S kaţdým 
zásahem se poslání stává jasnější. A 
zatímco se ukazuje, ţe to byl oprav-
du Bůh, je člověk stále víc schopný 
milovat.  

13. Jaký je smysl našeho ţivota, 
kdyţ ne ten, připravit se, dřív nebo 
později, na setkání s Jeţíšem Kris-
tem? 

14. Stát pod kříţem je rozhodně těţ-
ké. Ale ublíţíš si mnohem víc, kdyţ 
se mu budeš snaţit vyhnout. Nako-
nec tě někdo donutí na něj vystoupit.  

15. Raď se s kaţdým, kdo je moudrý, 
a nepohrdej uţitečnou radou.  

16. Neříkejme Bohu, co má dělat, jen 
ho ţádejme, aby nás připravil: aby 
nám pomohl chtít to, co chce on, a 
zhostit se toho, co vyţaduje.  
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17. Dar Boţí je dar Boţí a nikdo to 
nesmí měnit. Nejsme lidmi proto, 
abychom dosáhli úspěchu v práci, 
měli pěkný dům, dobré zdraví a po-
věst. Jsme lidmi, abychom milovali. 

18. Proţívat kříţ společně je dobré, 
stává se lehčím. 

19. Dejte svůj souhlas kaţdému dni, 
podstupujte své zkoušky, ţijte svůj 
autentický příběh. Důvěřujte Jeţíši, 
který říká: Neboj se! 

20. Pán mi dává jako dar kříţ a já ho 
musím přijmout. Protoţe v tom kříţi 
objevím něco, co mi Pán chce říct. 

21. Pokoj Vám! To není pozdrav, ani 
prosté přání, to je dar. Dokonce ne-
smírně cenný dar, který Kristus pře-
dává svým učedníkům poté, co pro-
šel smrtí a peklem. Zakouší jej ten, 
kdo se nechá milovat Bohem.  

22. K naslouchání Bohu je potřeba: 
přijmout, ţe nechápeme, být ochotni 
trpět, odmítnout zlo, a tedy si zvolit 
dobro.  

23.  Ţivot se neţije tehdy, kdyţ se 
dýchá, ale kdyţ se miluje. Ţivot má 
smysl, jen kdyţ se stravuješ pro dru-
hé.  

24. Boha potkáváme v těle s ranami 

po hřebech, v člověku přibitém          
na kříţi. Bůh je také v setkání s člově-
kem ţivým a vzkříšeným.  

25. Kdo se otevře milosti, bude jí na-
plněn.  

26. Jeţíš nabídl z kříţe pomoc všemu 
lidu: svou Matku jako hvězdu k násle-
dování, k níţ máme hledět v neklid-
ných dobách.  

27. Svatostánek nás vybízí: podívej 
se, jak Bůh změní ţivoty těch, kteří 
jsou mu nablízku. 

28. Cílem našeho ţivota je milovat a 
být neustále připraveni učit se milovat 
ostatní tak, jak jen Bůh ti to můţe 
ukázat a naučit tě to.  

29. Bůh přebývá ve společenství. 

30. Pán Tě odjakţiva chtěl a ukáţe ti 
cestu, po které se dát, kdyţ mu ote-
vřeš své srdce. Důvěřuj mu, stojí to   
za to.  

 

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Vele-
hrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem 
v Kroměříži. 

 

 

                      

Boží požehnání a ochranu Panny Marie                                            
přejeme všem, kdo  v měsíci  listopadu                                                       

slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za říjnové oslavence bude sloužena                                                             
v neděli 19.11.2017  v 8.00 hod.                                                                

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

           … U mne nebudeš zapomenut… Iz 44, 21 

 

Blahopřání 
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10. listopadu - sv. Lev Veliký 

Svatý měsíce 

SPRAVEDLNOST, ZODPOVĚDNOST A LÁSKA 

Od mládí působil v Římě. Za papeţů Celestina I. a Sixta III. byl veden jako arci-
jáhen. V čele církve stanul 29. 9. 440. Svědomitě postupoval proti všem bludům, 
vyskytujícím se za jeho pontifikátu. Zvláště bolestně jej zasáhl blud Eutycha 
(neuznávající, ţe Kristus je pravý Bůh i pravý člověk), který měl později za ná-
sledek i krveprolití. Lev I. horlivě bránil primát sv. Petra proti Cařihradu i své 
město před jeho nepřáteli. Hunského vůdce Attilu odvrátil od taţení na Řím a  
při vpádu vandalů šel opět jednat s nepřátelským vůdcem, ale u Gensericha 
dosáhl jen toho, ţe nedošlo k prolévání krve a k vypálení Říma. Aţ do smrti se 
cítil zodpovědný za čistotu víry i svěřený lid. 

     To byly hlavní ctnosti papeţe, který se narodil koncem 4. století jako syn 
Quintiniánův, asi v Římě, ač jeho rodiče byli z Toskánska. První zmínka, ozna-
čující ho za římského jáhna je z r. 418. Působil ve správě církve a bránil se 
vyššímu postavení. Vynikal znalostmi písemnictví starých Řeků a Římanů i teo-
logie. Byl sebevědomého ducha a měl důvěru v Boţí pomoc. 

     Kdyţ v r. 440 zemřel papeţ Sixtus III., římským duchovenstvem byl pak jed-
nomyslně na Petrův stolec zvolen Lev I., který byl uveden do úřadu 29. září. 
Dalo by se říci, ţe se v té době občané Říma jiţ hromadně hlásili ke křesťanství, 
ale jejich ţivot byl nepřesvědčivý a navíc nechávali prostor zhoubným ţivlům a 
bludům. 

     Papeţ Lev I. stále hájil nauku církve proti nesprávným učením. Vybídl dokon-
ce i vládu k obnově zákonů proti manichejcům, jako osobám nebezpečným 
církvi i státu. Všechny, kdo se odřekli bludů, přijímal zpět do církve. Zatvrzelí a 
neústupní museli opouštět Řím. 

     V roce 449 se na východě objevily spory týkající se především bludu Eu-
tycha, který byl archimandritou cařihradského kláštera a hlásal, ţe Kristova při-
rozenost boţská a lidská splynuly a v převaţující boţské přirozenosti zmizela 
lidská (jedná se o tzv. monofysitismus). Eutychovi přátelé si u císaře vyţádali 
svolání sněmu do Efezu v r. 449. Papeţ Lev na něm měl dva vyslance. Mezi 
stoupenci protichůdných názorů se strhla bitka a zvítězila zde Eutychova strana. 
Papeţ Lev I. pochopitelně usnesení sněmu neuznal a označil ho za „zbojnickou 
synodu.“ Potom svolal r. 451 obecný sněm do Chalcedonu. Zde byl eutychián-
ský blud odsouzen a Lev I. ve věroučném listu, poslaném shromáţděným bisku-
pům, objasnil katolickou nauku o boţské a lidské přirozenosti Krista.  

     Kdyţ v roce 455 k hradbám Říma dorazil Vandal Geiserich, vyšel mu papeţ      
v ústrety, aby s ním jednal ve prospěch Říma. Obsazení města sice nezabránil, 
ale zmírnil dopad. Dosáhl slibu, ţe Vandalové ušetří ţivoty Římanů, město ne-
bude spáleno a zajatci nebudou mučeni. Po 14 dnech Vandalové odpluli k Afri-
ce. 
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     Svým celoţivotním působením si zaslouţil, ţe se mu od jeho nástupců, jako 
prvnímu dostalo přídomku Veliký. Vynikal ctnostmi, moudrostí i kazatelskou 
činností.       

     Lev I. zemřel 10. listopadu a věřící, povaţujíce ho za světce, mu prokazovali 
úctu od jeho smrti. Dochovalo se 96 jeho vynikajících kázání a 173 dopisů. Při-
čítá se mu také zásluha o zkvalitnění liturgických textů. Jeho ostatky byly údajně 
koncem 7. století uloţeny v basilice sv. Petra. Někde se uvádí, ţe jiţ předtím byl 
pohřben v její předsíni. V roce 1754 byl papeţem Benediktem XIV. prohlášen   
za učitele církve. 

 
                                                                  převzato z internetových zdrojů 

Dopis prezidenta a ředitele Arcidiecézní Charity Olomouc                         

ke sbírce na Charitu 

Bratři a sestry, 

příští neděli 5. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na Charitu. Charitní dílo 
je podstatnou částí služby církve a je i přirozeným projevem osobní víry každého křesťana.         
S pomocí Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší diecézi skutečně velkým a 
dobrým dílem církve. Není možné vyjmenovat všechny služby a druhy pomoci, to by bylo          
na mnoho stran. Ale alespoň pro lepší představu – ve více než 200 registrovaných zdravotních a 
sociálních službách pomáháme ročně téměř třiceti tisícům potřebných všech věkových kategorií, 
od seniorů a lidí s postižením, přes matky s dětmi, až po lidi na okraji společnosti. Tuto pomoc 
zajišťuje na 1500 pracovníků a stovky dobrovolníků. K zabezpečení takového díla je zapotřebí 
velké množství finančních prostředků, ročně celkem více než 700 milionů korun a sbírka na Cha-

ritu je důležitou součástí. Především tam, kde není možné získat prostředky jinou cestou. 

Každý rok Vám trochu více představujeme jednu z mnoha činností. Letos bychom Vás chtěli 
seznámit s tím, že Charita zasahuje i při mimořádných událostech. V posledních třech letech 
řešila 27 takových situací. Pomáhala například lidem ve dvou případech při lokálních povodních, 
patnáctkrát spolupracovala na pomoci lidem po požárech rodinných domů, pětkrát pomáhala     
po havárii čí výbuchu v domě. Charita Uherský Brod významně spolupracovala s Hasičským 
záchranným sborem při odstraňování následků výbuchu ve Vrběticích. Řada charitních pracovní-
ků je speciálně proškolena pro zvládání pomoci v mimořádných situacích i v rovině psychologic-

ké. Charity jsou zapojeny do Integrovaného záchranného systému. 

Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští neděli na Charitu, protože se bez Vaší po-
moci neobejdeme. Rádi bychom Vás povzbudili ke štědrosti heslem, které nás oslovilo u našich 

přátel na Ukrajině: „Když bereš, naplňuješ ruku, když dáváš, naplňuješ srdce“. 

Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na vás pamatovat 
při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc v každé úterý                 

v 7.30 hod. 

Jménem Arcidiecézní Charity a celého charitního díla 

Mons. Bohumír Vitásek, prezident a Václav Keprt, ředitel 
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Co čeká naše farnosti v měsíci listopadu 

1.11.2017 v 9.00 hod.       
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I 

1.11.2017 v 15.30 hod.      
(středa) Medlov  Slavnost Všech svatých  

1.11.2017 v 17.00 hod.      
(středa) Uničov Slavnost Všech svatých  

1.11.2017 v 18.00 hod.      
(středa) Renoty Slavnost Všech svatých  

2.11.2017 v 15.30 hod.      
(čtvrtek) Medlov  Památka zesnulých - po mši svaté poboţ-

nost za zemřelé na hřbitově 

2.11.2017 v 17.00 hod.      
(čtvrtek) Uničov Památka zesnulých 

2.11.2017 v 18.00 hod.      
(čtvrtek) Renoty Památka zesnulých 

2.11.2017 v 9.00 hod.        
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II. 

3.11.2017 v 8.00  hod.      
(pátek)    Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

4.11.2017 v 15.00 hod.     
(sobota) Ţelechovice Poboţnost za zemřelé na hřbitově 

4.11.2017 v 15.30 hod.     
(sobota) Uničov Mariánská poboţnost 

5.11.2017 v 8.00 hod.   
(neděle) Uničov          Mše svatá za zemřelé z roku 2017, sbírka 

při mši svaté na Charitu 

5.11.2017 v 9.30 hod.   
(neděle) Medlov Sbírka při mši svaté na Charitu 

5.11.2017 v 11.00 hod.   
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté na Charitu, po mši 

svaté poboţnost za zemřelé na hřbitově 

5.11.2017 v 15.00 hod.      
(neděle) Uničov Poboţnost za zemřelé na hřbitově 

5.11.2017 v 17.00 hod.      
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

8.11.2017 v 16.30 hod.      
(středa) DPS Medlov Mše svatá 

11.11.2017 v 8.00 hod.    
(sobota) Uničov Ministrantská schůzka 

16.11.2017 ve 14.00 hod.      
(čtvrtek) 

DPS           
Dolní Sukolom  Mše svatá 

17.11.-19.11.2017            
(pátek-neděle) Medlov Víkend pro ţáky náboţenství 2. stupně  

19.11.2017 v 8.00 hod.                             
(neděle) Uničov 

Mše svatá za oslavence v měsíci listopa-
du, sbírka při mši svaté je určena na opra-
vu obvodové stěny fary 

19.11.2017 v 9.30 hod.                             
(neděle) Medlov Mše svatá pro rodiny s dětmi, sbírka při 

mši sv. je určena na opravu věţe kostela 

19.11.2017 v 11.00 hod.                             
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby 

farnosti 

20.11.2017                    
(pondělí) Uničov Katechismus pro dospělé aneb Vzdělává-

me se ve víře - po večerní mši svaté 

24.11.2017 v 16.00 hod.    
(pátek) Uničov Misijní klubko a schólička pro děti 
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Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 
 

V Uničově 

6.11.2017   
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově na téma Naši národní světci              
-  po večerní mši svaté  

6.11.2017 
(pondělí)  Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

10.11.2017  
(pátek)  Setkání dětí a rodičů na faře v Uničově od 16.00 hod.  

14.11.2017 
(úterý) 

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

20.11.2017 
(pondělí)   Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

27.11.2017 
(pondělí) 

 Pečení perníčků na Mikulášskou nadílku na faře v Uničově          
od 16.00 hod. 

29.11.2017     
(středa)  Pletení adventních věnců na faře v Uničově od 17.00 hod. 

V Medlově 

8.11.2017    
(středa)  

 Setkání seniorů  na téma Naši národní světci na faře v Medlově       
a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

14.11.2017   
(úterý)    Modlitby matek – skupina 1, na faře v Medlově od 19.30 hod. 

22.11.2017 
(středa) 

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

30.11.2017    
(čtvrtek)  Pletení adventních věnců na faře v Medlově od 17.00 hod. 

Charita Šternberk, středisko Uničov 

Výběrové řízení – pastorační asistent (asistentka)  
Charita Š ternberk vypisuje vy be rove  r í zení  na pozici pastorac ní ho asistenta 
(asistentky) pro středisko Uničov a mikroregion Uničovsko (pracovní  u vazek 10 
hodin ty dne ). 

Poz adavky:  

Vysokos kolske  bakala r ske  nebo magisterske  studium v teologicke m oboru 
(doporuc ene ) nebo kurz v oboru teologicke m (minima lní  poz adavek), r idic sky  
pru kaz skupiny B, vy pis z rejstr í ku trestu .  

Profesní  z ivotopis, motivac ní  dopis a doporuc ení  mí stní ho kne ze zasí lejte na adre-
su: pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz nebo pos tou na adresu Charity 
Š ternberk, Opavska  13, 785 01 Š ternberk. Ž ivotopis mu z ete take  pr edat osobne   
na Charitu Š ternberk - str edisko Unic ov, Š ternberska  497 v Unic ove .  

Ukonc ení  pr ihla s ek: 30. 11. 2017 

25.11.2017 v 8.00 hod.    
(sobota) Medlov Ministrantská schůzka 

29.11.2017 v 16.30 hod.    
(středa) DPS Medlov Mše svatá 

30.11.2017 v 16.00 hod.     
(čtvrtek) Uničov Modlitby matek 

Změna programu vyhrazena !!! 

mailto:pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz
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Odpustky 

Vtipy 

Přiblížil se podzim a s ním také čas, kdy pamatujeme v církvi více na naše zemřelé. Navštěvuje-
me hroby, které zdobíme květinami, zapalujeme svíčky a také se za naše zemřelé modlíme. Ty 
dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta třetí je nejdůležitější pro spásu našich zemřelých.         
V těchto dnech častěji slyšíme slovo „odpustek“. 
     Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla 
zahlazena, je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zása-
hem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučině-
ní Krista a svatých. / KKC 1471 /. Zkusme to více pochopit na přikladu: Člověk někomu ve vzteku 
rozbije okno. Je to špatná věc. Poškozeného požádá o odpuštění. Je mu odpuštěna vina, ale… 
okno zůstává stále rozbité. I když je bez hříchu v této konkrétní věci, má ještě určitý dluh vůči 
tomu, koho svým skutkem poškodil. A právě tyto „dluhy " jsou předmětem odpustků. 
     Je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství           
s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života, být zbaven věčného života se 
nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné lpění 
na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá 
očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá "časný trest" za hřích. Obrácení, jež pochází 
z vroucí lásky, můžeme dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný 
trest.  / KKC 1472 / 
     Protože žádné narušeni vztahů v rodině nezůstává bez vlivu na ostatní členy, snažili se křesťa-
né vždy odčiňovat nejen vlastni, ale i cizí hříchy.  
     My tedy máme na základě církevního rozhodnuti MOC pomoci těm, kteří jsou bez MOCI se 
vlastním přičiněním dostat z očistce do Boži přítomnosti, do nebe. 
     Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje       
od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. / KKC 
1471 / 

     Plnomocné odpustky může získat každý pouze jednou denně. 

     Ve dnech od 25.října do 8.listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek 
denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov 
a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé a na úmysl Svatého otce. V ostatních dnech 

během roku lze takto získat odpustky částečné.  

Povídají si dva kamarádi: 
"Ty nemáš nepříjemnosti s manželkou, když se vrátíš domů 
pozdě v noci?" 
"Ne. Já se s ní vždycky vsadím, že přijdu brzo, a ona má pak 
radost, že vyhrála."  

Pan farář ke kostelníkovi: "Tentokrát obejdeš věřící s kasičkou 
ještě před kázáním." 
"Ale pročpak, vždycky přece děláme sbírku až na závěr bohosluž-
by," diví se kostelník, "protože dnes budu kázat o spořivosti."  
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