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1. Kdo je v takové časové tísni, ţe 
nemůţe povolit svému srdci plakat, 
ten je na tom špatně. A kdo se uţ 
nedovede zasmát od srdce, je ztra-
cen. 

2. Jeţíšův základní pocit je radost 
ze ţivota. Tato radost pocházející  
od Boha je moţností, jak Boha po-
znat.   

3. Čas je cenný, protoţe je ohrani-
čený.  

4. Ţivotní čas stejně jako náš ţivot 
se nedá koupit, je to totiţ dar.  

5. Kdo by chtěl čas ušetřit a být stá-
le hektický a aktivní, ten ho moţná 
ztratí.  

6. Co pomůţe běh, kdyţ není člověk 
na správné cestě? 

7. Radost ze ţivota spočívá v tom, 
ţe přijmeme ţivot takový, jaký je.  

8. Pokud si nedopřeji čas, pak můj 
ţivot za nic nestojí. 

9. Křesťanství potřebuje více morál-
ky a méně moralizování. Křesťané 
by měli vypadat radostněji.  

10. Kdo se otevře radosti, kdo si ji 
dopřeje, kdo jí poskytne ve svém 
ţivotě prostor a čas, toho srdce se 

rozšíří.  

11. Kdyţ věřím, ţe jsem přijímán a 
milován takový, jaký jsem, nepotře-
buji se křečovitě snaţit nalézt sebe 
sama, abych se dokázal přijmout.  

12. Jsi na světě proto, abys miloval 
ţivot.   

13. Nic na této zemi nemá věčnou 
hodnotu. Vyuţívej čas, na ničem po-
zemském nelpi.  

14. Práce je kouskem smyslu ţivota: 
abych viděl, ţe jsem potřebný a uţi-
tečný také pro druhé.  

15. Je neuvěřitelně krásné mít       
pro druhé čas a být tu pro ně.  

16. Aby si člověk udrţel rovnováhu, 
musí se vţdycky znovu ukotvit.  

17. Jen pokud člověk vyzařuje klid, je 
pro druhé dobrodiním.  

18. Čas věnovaný Bohu se stává 
darem pro mě.  

19. Neúnavná lačnost po ţivotě, kte-
rá dnes ţene lidi, končí v pustině 
ztraceného ţivota.  

20. Kdo má strach z toho, zabývat se 
sebou samým, z tohoto vnímání se-
be, ten se pokouší „rozptýlit“. Málo-
kdo se umí sám zastavit.  
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21. Člověk nesmí být někde jinde, 
kdyţ je spolu s někým.  

22. Existuje pravý čas pro kaţdé dění 
a pro kaţdé činění. Umění spočívá 
jednoduše v tom, ţe postřehneme, co 
je kdy a pro koho to pravé. 

23. Protoţe má s námi Bůh trpělivost, 
nemáme být ani my příliš ukvapení, 
kdyţ jde o to, vyţadovat od druhých 
to nejlepší.  

24. Kdyţ si půjdeš večer lehnout, 
nech všechny své starosti před dveř-
mi své loţnice.  

25. Ten, kdo se upíná na zítřek, ztratí 
dnešek.  

26. Hodnota mého ţivotního času 
musí spočívat v tom, ţe v čase, kdy 
tu jsem, mohu udělat něco pro druhé, 
co bude dál působit.        

27. Lenost je nepřítelem duše.   

28. Buď dobrý ke svému tělu, aby 
měla duše chuť v něm přebývat.  

29. Čím je bohatší vnitřní svět člově-
ka, tím lépe je chráněn před manipu-
lací.  

30. Cesta ke štěstí vede vţdy přes 
odřeknutí se něčeho a vytrvalost.  

31. Můj ţivot leţí v Boţích rukou. A 
protoţe můj ţivot leţí v Jeho, a ne     
v mých rukou, mohu zůstat klidným. 

 

 

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě 
Velehrad v Itálii  ve spolupráci s Arcibiskupským 
gymnáziem v Kroměříži. 

 

 

Novoroční prosba 

Plyne čas jak řeky tok, opět je tu nový rok.  
Ku hrobu zas máme blíţe, někdo krůček, jiný skok. 
Nevíme, co přinese, komu štěstí vyhne se,  
ale všechno zlé i dobré v nenávratno odnese. 
Boţe, Otče tvorů všech, dle Tvé vůle ţít nás nech, 
bychom vţdycky setrvali věrně při Tvých zákonech! 
Ţehnej v novém roce nám, sluchu přej všem modlitbám, 
veď nás, Otče dobrotivý, cestou ctnosti v nebes chrám! 
 
Rok nový nastupuje zas, tu zeptejme se kaţdý z nás: 
„Co ţádáš Boţe v tomto roce od horlitelů Tvého srdce?“  
A v odpověď je slyšet hlas: „Lásku jsem z nebe na svět přines, 
nuţ vy ji rozsévejte zas, aby vás mile oblaţila, aţ vašich ţní nadejde čas.“ 
O Králi věčný, k tomu přání nám dovol prosbu přiloţit. 
Svého nám uděl poţehnání, bychom vše mohli vyplnit. 
My, majíce Tvé poţehnání, chceme splnit Tvé vroucí přání. 
 
Nedá-li Bůh hned, zač prosíš, zkouší tvoji důvěru, 
připoutává tě víc k sobě, čistí z marných záměrů. 
Věřícímu do všech nocí svítí hvězdná obloha, 
v pravdě nešťastná a chudá je jen duše bez Boha.  
 
                                                                                         zaznamenala Anna Svobodová 
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2. ledna - sv. Basil Veliký  

Svatý měsíce 

     Sv. Basil pocházel z 10 dětí svatých rodičů, Basila staršího a Emmelie. Ne-
jen Basil mladší (Veliký), ale i jeho dva rodní bratři se stali biskupy a světci.    
Za svatou byla prohlášena i jejich sestra. Svatí rodiče - svaté děti. Z dvanácti-
členné rodiny šest svatořečených.  
     Na výchově Basila Velikého se vedle rodičů podílela další světice, jeho ba-
bička, Makrina Starší. Jeho otec, věhlasný právník a učitel rétoriky (řečnictví)    
v Césareji mu vtiskl základy vědeckého vzdělání a dal vysoce solidní rodičov-
skou výchovu. Basil pokračoval na vysoké škole v Cařihradě, své vzdělání pak 
odešel dovršit do Athén, kde se opět sešel s Řehořem Naziánským a kde se 
pro shodné zájmy velmi prohloubilo jejich přátelství.  
     Po studiích Basil nastoupil dráhu úspěšného právníka. Vzrušujícího zaměst-
nání v soudních síních se však brzy nabaţil a dal na rady své zboţné sestry 
Makríny, aby se snaţil uplatňovat své schopnosti k vyššímu cíli. S pomocí Du-
cha svatého se zaměřil na studium teologie a sebepřemáháním upevňoval svůj 
ţivot ve správném směru. Neučil se jen ve škole, ale i při návštěvách klášterů a 
poustevníků, kde jej silně oslovila jejich askeze a modlitební ţivot. Po dvoule-
tém cestování si zřídil vlastní poustevnu, nedaleko kláštera, v němţ ţila jeho 
sestra s matkou. K sobě přizval Řehoře Naziánského, společně se modlili a ţili 
asketickým ţivotem v blízkosti řeky Iridy. K nim se začali přidávat další a Basil 
proto začal s budováním kláštera. 
     Celé společenství kolem Basila a pod jeho vedením čerpalo z rozjímavých 
modliteb, z četby Písma svatého a z církevních otců. Sami skládali také zpěvy a 
duchovní spisy. Kolem kláštera obdělávali půdu a zakládali cesty. 
     Na základě svých vědomostí Basil sepsal klášterní pravidla, velkou a malou 
řeholi. Pro ně je nazýván zakladatelem řeholního ţivota na Východě. 
     Basil ţil dle pravidel řehole a cítil se šťastně a spokojeně. Ale Bůh ho volal        
k dalším náročnějším úkolům. Roku 364 proto vyhověl ţádosti Césarejského 
biskupa Eusébia, přijal lektorskou sluţbu ve stoličním chrámu a po dvou letech, 
ač to nebylo jeho přáním, přijal kněţské svěcení. Bylo to právě v době, kdy     
za velkého přispění císaře Valense se začaly šířit ariánské bludy. Zde se  uplat-
nily Basilovy řečnické schopnosti a ohnivé srdce, takţe z Césareje učinil tvrz   
na obranu katolického učení proti ariánským bludům. V roce 370, po smrti Eu-
sébia, byl zvolen arcibiskupem i přes nespokojenost ariánců. 
     Basil odzbrojoval svou pokorou a dobrotivostí. I přes svoji novou hodnost 
nadále ţil prostě a asketicky, jak si zvykl na poušti. Arcibiskupské příjmy pouţí-
val ve prospěch církve a k všeobecnému dobru. Svědčí o tom i ústav křesťan-
ského milosrdenství, pojmenovaný po zakladateli na "Basilias". Zakládal nová 
biskupství a Řehoře Naziánského přiměl k přijetí svěcení a k převzetí biskup-
ského úřadu. Po posledním vysvěcení nových kněţí Basil ulehl, aby se připravil 
na smrt a s posledními slovy odevzdání se Pánu ukončil pozemský ţivot v ne-
celých 50 letech.                                            
                                                                                  převzato z internetových zdrojů 
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Co čeká naše farnosti v měsíci lednu 

1.1.2017 v 8.00 hod.                 
(neděle) Uničov   Nový rok - Slavnost Matky Boţí, Panny Marie - 

mše svatá 

1.1.2017 v 9.30 hod.                
(neděle) Medlov  Nový rok - Slavnost Matky Boţí, Panny Marie - 

mše svatá 

1.1.2017 v 11.00 hod.   
(neděle) Renoty Nový rok - Slavnost Matky Boţí, Panny Marie - 

mše svatá 

1.1.2017 v 18.00 hod.   
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

4.1.2017 v 9.00 hod.    
(středa) Uničov Návštěva nemocných  - skupina I. 

4.1.2017 v 16.30 hod.    
(středa) Medlov Mše svatá - DPS Medlov 

5.1.2017 v 9.00 hod.   
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných  - skupina II. 

5.1.2017                   
(čtvrtek) Renoty Návštěva nemocných   

6.1.2017 v 9.00 hod.  
(pátek)                                 Medlov Návštěva nemocných   

6.1.2017 v 15.30 hod.  
(pátek)                                 Medlov Slavnost Zjevení Páně - mše svatá 

6.1.2017 v 17.00 hod.  
(pátek)                                 Uničov Slavnost Zjevení Páně - mše svatá 

7.1.2017 v 8.30 hod.                        
(sobota)                                 Uničov Tříkrálová sbírka - ţehnání koledníkům 

 7.1.2017 v 9.15 hod.                        
(sobota)                                 Medlov Tříkrálová sbírka - ţehnání koledníkům 

 8.1.2017 v 15.00 hod.   
(neděle) Medlov 

Tříkrálový koncert -  účinkuje Smíšený pěvec. 
sbor Senzakord Litovel, ţáci ZŠ Medlov, schóla 
farnosti Medlov a pěvec. seskupení Medhúza 

11.1.2017 v 17.15 hod.   
(středa) Medlov Setkání Pastorační rady  

12.1.2017 v 19.00 hod.   
(čtvrtek) Uničov Setkání Pastorační rady  

14.1.2017 v 8.00 hod.   
(sobota)  Uničov Ministrantská schůzka 

16.1.2017               
(pondělí) Uničov 

Po mši svaté „Katechismus pro dospělé aneb 
vzděláváme se ve víře“ - téma - „Modlitba Otče 
náš“ 

18.1.2017 v 17.15 hod.    
(středa) Medlov Setkání rodičů dětí, které se budou připravovat    

k 1. svatému přijímání  

19.1.2017 ve 14.00hod.
(čtvrtek) Dolní Sukolom Mše svatá - DPS Dolní Sukolom 

19.1.2017 ve 16.30 hod.    
(čtvrtek) Uničov Setkání rodičů dětí, které se budou připravovat    

k 1. svatému přijímání  
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20.1.2017 v 16.00 hod.   
(pátek) Uničov Misijní klubko a scholička pro děti 

 22.1.2017 v 8.00 hod.   
(neděle) Uničov Mše sv. za lednové  oslavence, pro rodiny s dět-

mi, sbírka je určena na potřeby farnosti 

22.1.2017 v 9.30 hod.  
(neděle) Medlov Mše svatá pro rodiny s dětmi, sbírka při mši svaté 

je určena na opravu věţe kostela 

22.1.2017 v 11.00 hod.  
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na potřeby farnosti 

28.1.2017 v 8.00 hod. 
(sobota) Medlov Ministrantská schůzka 

29.1.2017 14.00-17.00hod. 
(neděle) Medlov Adorační den farnosti 

6.1.,13.1.,20.1. a 27.1.2017 
v 18.45 hod. Uničov Adorace pro mladé 

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá: 

V Uničově 

4.1.2016
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

6.1.2017
(pátek) 

 Setkání dětí a maminek v rukodělném krouţku na faře v Uničově        
od 16.00  do 17.00 hod. 

9.1.2017
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově po večerní mši svaté  

17.1.2017 
(úterý) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

24.1.2017 
(úterý) 

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

26.1.2017 
(čtvrtek) 

 Modlitby matek na faře v Uničově od 16.30 hod. 

V Medlově 

4.1.2017
(středa)  

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

10.1.2017
(úterý)   

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

11.1.2017  
(středa) 

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

18.1.2017 
(středa) 

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

Změna programu vyhrazena !!! 
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Pozvánka Nový rok 

     Do nového roku si přejeme mno-
ho štěstí a zdraví. Píšeme nový 
letopočet, ale nevíme, kolik jich 
ještě zaţijeme. Od Boha budeme 
přijímat den ze dnem. Kaţdý den 
se k nám rozběhne z Boţí lásky. 
Kdo má Boha, tomu nic nechybí, 
Bůh sám stačí.                                                                                                                                             
     Tři náboţní mudrci, z východ-
ních zemí, viděli hvězdu zvěstující 
jim narození Boţího Syna. Ten je 
pravé světlo a náš cíl. Pronesl těţká 
slova o tom, kdo můţe být jeho 
učedníkem. Těm, kdo jim porozu-
mí, se stanou světlem a velkou 
pomocí.  
     Kdykoliv jsem z nějakého důvo-
du musela pobývat  mimo svůj 
domov, moc se mi stýskalo. Nedo-
čkavě jsem se těšila na návrat do-
mů. Jednou bych se tak ráda a 
šťastně vrátila ke svému Otci           
v nebi; a k novému ţivotu opět 
okřála.                         
                                                         
                                  
                                                                                                                                      
                                    Dana Lukasová 

Blahopřání 

                      

Všem lednovým oslavencům                                                     

ať Pán žehná a chrání je.                                                                

Mše svatá za lednové oslavence bude sloužena                                                             

v neděli 22.1.2017  v 8.00 hod.                                                         

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 
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Vtipy 

Adam a Eva se procházejí v zahradě Edenu. Tu vzdychne Eva:  
„Adame, máš mě rád?“ Adam zabručí:  „A koho jiného bych 
měl mít rád?“  
 

Charita Šternberk, středisko Uničov 

Paní Macháčková šla po náměstí a potkal jí kněz Opička: "Jak se máme, 
paní Macháčková, neoddával jsem vás před dvěma lety?" "Ano, otče, 
byl jste to vy. Mám se dobře." "A co nějaké ratolesti, už máte?" "Ještě 
ne, otče." "Jedu příští týden na konferenci do Vatikánu, tak tam za vás 
zapálím svíci. "Děkuji mnohokrát, otče." Minulo několik let a potkali se 
znova. Kněz se ptá: "Dobrý den, paní Macháčková. Tak co, jak se ve-
de?" "Ale, docela to ujde, otče." "A co dětičky, už nějaké máte?" "Ano, 
otče. Mám dvoje dvojčata a k tomu čtyři další. Dohromady osm." "To je 
báječné. A co váš pan manžel?" "Včera jel do Vatikánu, sfouknout tu 
pitomou svíci!“ 

Charita Šternberk, středisko Uničov pořádá v sobotu 18.2.2017 

charitní ples v Újezdě u Uničova, na který srdečně zve všechny své 

příznivce.  

                                        Bc. Alena Charouzová, vedoucí střediska Uničov 
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Pro děti 

Jednoměsíčník POKOJ VÁM! vydává Římskokatolická farnost Uničov. Neprodejné! Určeno pro vnitřní 
potřebu farnosti. Své příspěvky posílejte do 20. dne měsíce psanou formou, elektronickou poštou. 
Nevyţádané příspěvky se nevracejí. Redakční rada: P. Mgr. Svatopluk Pavlica, farář;                       
Ing. Soňa Šlosarová; Jana Šlosarová. Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 153, 783 91 
Uničov, tel. 737 213 468. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz 

MARIA - MATKA CÍRKVE 

Panna Maria se stala matkou Jeţíše Krista a byla s ním celý jeho ţivot. Kdyţ ji 

Jeţíš před svou smrtí na kříţi svěřil učedníku Janovi, svěřil ji tím také celé 

církvi. Doplň správná písmena do tajenky podle čísel a dozvíš se, co pro nás 

znamená, ţe Panna Maria je Matkou církve.  


