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1. Štěstí znamená nezabývat se 
stále dokola minulými událostmi a  
nepředvídat katastrofy. Štěstí zna-
mená dát přednost přítomnému oka-
mţiku.   

2. Dokonalé štěstí je mít naději, ţe 
jsem Boţím přítelem. 

3. Blahoslavení ti, kteří dovedou 
mlčet a naslouchat: naučí se nové 
věci.   

4. Skutečné štěstí je jeden z darů, 
které člověk dostane. Díky němu má 
kaţdý moţnost najít si v ţivotě místo, 
které mu vyhovuje. Je na nás, aby-
chom se ho pokusili hledat. 

5. Bůh je láska a pokoušet se touto 
láskou ţít je nádherné.    

6. Pokora znamená podporovat dru-
hého.  

7. Peklo nejsou ti druzí, můţeme jim 
však být my sami, kdyţ se nemáme 
rádi a zanedbáváme se.   

8. Hlavním receptem na štěstí je 
čerpat z prostých a přirozených věcí 
lidského ţivota a nechat je dusit      
na mírném ohni.    

9. Pokora nám pravdivě ukazuje, 
jací jsme. Pokora znamená odkrýt 
masku.  

10. Štěstí je umění, jemuţ je třeba se 
kaţdý den učit.   

11. Přejte si to, čeho můţete v rámci 
svých schopností dosáhnout. Buďte 
šťastní z toho, co máte, nehoňte se 
za nemoţným.   

12. Ticho má pro nás neocenitelný 
přínos - proměňuje nás tím, ţe nám 
dává jasný pohled na náš ţivot.  

13. Boţí milost působí jedině v pří-
tomném okamţiku. Pokud se rozhod-
neme, ţe ji přijmeme, čeká nás  nád-
herná a jedinečná cesta ke svatosti.  

14. I ten  nejmenší skutek lásky je 
Bohem poţehnaný.  

15. Kdyţ budeš všude šířit radost, 
jistě zbude i na tebe.  

16. Umět se radovat z radosti druhé-
ho: to je tajemství štěstí.  

17. Je důleţité rozvíjet pozitivní 
vztah k sobě samému. Sami se se-
bou budeme aţ do konce ţivota, 
takţe je třeba, abychom sami sebe 
akceptovali, byli rádi takoví, jací 
jsme.  

18. Můţeme mít obrovitou křesťan-
skou lásku, naději pevnou jak z beto-
nu, ohromnou víru, ovšem pokud 
nemáme pokoru, nejsme ničím. 
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19. Pokora znamená, ţe jsme tím, 
kým jsme, a jsme si toho vědomi. 
Vědět, kdo ve skutečnosti jsme, si 
ţádá velkou schopnost vhledu         
do vlastního nitra.    

20. Bůh je v nás kaţdičkou minutu 
našeho dne. V těţkých chvílích stej-
ně jako v okamţicích radosti. 

21. Kdyţ darujeme sami sebe, zna-
mená to, ţe známe Boţí lásku. Musí-
me se stát láskou, musíme se promě-
nit v dar.   

22. Jediné štěstí, které máme, vychá-
zí ze štěstí, které dáváme.  

23. Máme celý ţivot, abychom se 
naučili milovat.  

24. Rozmlouvejte s druhými, zdravte 
se s lidmi, dívejte se na ně ve vlaku. 
Můţe to být hlavní zdroj vašeho štěs-
tí.   

25. Kdyţ tě někdo zraní, napiš to     
do písku a vítr odpuštění to můţe 
smazat. Ale kdyţ pro tebe někdo 
udělá něco dobrého, vyryj to do ka-
mene  a nikdy to nevymizí.   

26. Napojení na Boţí srdce, to je 
modlitba v kterémkoli okamţiku; ta by 
se měla stát naší přirozeností.  

27. Modleme se a prosme Pána, aby-
chom kaţdý děn věnovali hlavní po-
zornost tomu, kdo se něčím odlišuje, 
kdo je nemocný, osamělý, kdo se cítí 
jako cizinec, je v depresi nebo se cho-
vá násilnicky. Jeţíš se díval na druhé 
celý svůj ţivot.  

28. Humor, to je přítomnost Krista      
v nás, která nám dává schopnost za-
smát se vlastnímu trápení.   

29.  Jste šťastní lidé, umíte-li s váţ-
ností nahlíţet na drobné věci a pokoj-
ně sledovat věci závaţné: dojdete      
v ţivotě daleko.  

30. Pracujte na své vnitřní síle - ta je 
důleţitější neţ síla svalů. Je to síla 
lásky, pokoje a milosrdenství.  

 

 

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

 

Blahopřání 

Boží požehnání a ochranu Panny Marie                                            
přejeme všem, kdo  v měsíci  dubnu                                                    
slaví své narozeniny nebo jmeniny.                                                                                                                 

Mše svatá za dubnové  oslavence bude sloužena                                                               
v neděli 15.4.2018 v 8.00 hod.                                                                 

ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. 

           … U mne nebudeš zapomenut… Iz 44, 21 
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Přání 

Milí farníci, sestry a bratři, 

vyprošuji Vám požehnané Velikonoce,  

ať radost z Ježíšova vítězství nad smrtí                                                            

zasáhne srdce Vaše a Vašich blízkých.  

S radostí v srdci žehnám  

P. Svatopluk Pavlica 
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Svatý měsíce 

S PASTÝŘSKOU NEOHROŽENOSTÍ 

Podle tradice pocházel z obce Szczepanow v Polsku a narodil se kolem roku 
1030. Své vzdělávání začínal asi u benediktinů v Krakově a pak pokračoval     
ve Hnězdně. Dál studoval v Liége v Belgii a pravděpodobně i v Paříţi. Vrátil se 
aţ po smrti rodičů a celé velké dědictví rozdal chudým. Přijal kněţské svěcení a 
projevil mimořádné duchovní, mravní i rozumové schopnosti. Biskup Lambert 
Zula ho jmenoval kanovníkem krakovské katedrály. Po smrti biskupa byl vybrán 
a potvrzen papeţem Alexandrem II. na jeho místo. V roce 1072 se konalo je-
ho  biskupské svěcení. 

     Stanislav s podporou krále dokončoval a prohluboval pokřesťanštění Polska. 
Podle reformních snah v Církvi se snaţil na prvním místě o duchovní obnovu 
kněţí. Sám vedl odříkavý ţivot a jeho sídlo se stalo útočištěm sirotků, vdov, 
chudiny a různě postiţených. 

     Vynikal pastýřskou neohroţeností a to zejména vůči králi Boleslavu II., který 
působil velké pohoršení. Podle polského historika Kadlubka konflikt mezi bisku-
pem a králem vznikl pro Boleslavovu nespravedlivost a krutost vůči poddaným. 
Stanislav ho však napomínal nejen pro ni, ale i pro zasahování do církevních 
věcí a vyvrcholením konfliktu byly Stanislavovy výtky pro nevázaný a veřejně 
pohoršlivý mravní ţivot krále. Ten, ač ţenatý, bral si za konkubíny další svobod-
né i vdané ţeny. Pro jeho zatvrzelost a zhýralost jej biskup exkomunikoval. Toto 
vyloučení z církve bylo trestem, který jím měl pohnout k nápravě ţivota. První 
královou reakcí však byla nenávist proti tomu, kdo se nebál mu říci pravdu a 
vlastně nejvíce usiloval o jeho dobro. 

     Král prohlásil biskupa Stanislava za zrádce, kterého je nutno zabít, ale nikdo 
ochotný k takovému zločinu se nenašel. A tak rozsudek, který nad ním vynesl, 
šel mečem vykonat do krakovského kostela sv. Michala osobně. Pak chtěl, aby 
usmrceného biskupa rozsekali a pohodili dravcům, ale marně. Nejdříve biskupa 
pohřbili na hřbitově u kostela sv. Michala a v roce 1088 byly jeho ostatky přene-
seny do krakovské katedrály. 

     Šlechta, která dříve neměla odvahu k Boleslavovu chování cokoliv říci, se       
pro jeho poslední čin spojila a přinutila ho opustit Polsko. Boleslav pak odešel       
do Uher a i kdyţ jsou různé zprávy o jeho zoufalství, dle historické pravdy prý 
zemřel r. 1081 jako kajícník v klášteře. Ţivotopisci uvádí benediktinský klášter 
Ossiach v Korutánsku. 

     Biskup Stanislav byl za svatého prohlášen r. 1253 papeţem Inncentem IV.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                   

                                                                                           převzato z internetových zdrojů  

11. dubna - sv. Stanislav 
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Pastýřský list Velikonoce 2018 

Drazí bratři a sestry, 

Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad smrtí, když třetího dne po svém ukřižování 

vstal z mrtvých, ukázal se svým učedníkům a mnoha dalším. On zvítězil          

nad smrtí proto, že před tím přemohl ďábla a zvítězil nad hříchem. Jeho vítěz-

né tažení pokračuje ve všech, kteří křtem vstoupili do jeho smrti, byli zbaveni 

hříchu, který je příčinou smrti, dostali účast na jeho božském životě. On, vítěz    

nad hříchem i nad smrtí, už od křtu přebývá v nás. My jsme sice slabí a podlé-

háme různým pokušením, protože žijeme ve svém těle uprostřed světa, ale         

v nás žije Vítěz. 

     Jestliže jsme se v postní době cvičili v důvěrném vztahu k Bohu a často jsme 

k němu volali, aby nás v naší slabosti posilnil, aby v nás a skrze naše srdce, 

které jsme mu odevzdali, miloval ty, které sami milovat nedokážeme, aby           

s námi nesl kříže, které jsou pro nás těžké, pak v době velikonoční jsme pozvá-

ni, abychom měli podíl na Kristově vítězném tažení světem. Začít musíme opět 

u sebe. Především nově uvěřme, že Kristus, ten slavný vítěz nad smrtí a přemo-

žitel pekelných mocností, je v nás. Dejme mu v sobě prostor, dejme mu to mís-

to, které mu patří, aby byl středem naší pozornosti, ne zapomenutý někde          

v koutě, na něhož si vzpomeneme jen, když je nám zle. Vychutnávejme si tu 

čest, které se nám dostalo jeho přítomností. Nebojme se z toho radovat a ne-

styďme se o tom mluvit. 

     Nejsme ještě v nebi a každý si vlečeme své kříže a slabosti, zlozvyky. Přepa-

dají nás různá pokušení, jak už to k životu patří. Jako velikonoční lidé však            

na zkoušky a pokušení nemusíme být sami. Vítěz je nejen s námi, na naší stra-

ně, ale přímo v nás. Počítejme s ním. Nechejme ho zvítězit i v nás nade vším, 

co spoutává a omezuje. Už opravdu nemusíme být nesvobodnými otroky svých 

zlozvyků či starých chyb a špatných vztahů, už nemusíme tak často prohrávat  

v mravním boji a bát se překážek, které sami neumíme překonat. Stačí v každé 

těžké chvíli, kterou neumíme zvládnout dobře sami, říkat: Ježíši, který jsi abso-

lutním vítězem nad zlem, přemoz toto zlo ve mně. 

     Apoštolové dostali úkol vydávat svědectví o Zmrtvýchvstalém. Dnes je to 

úkol pro každého z nás. Jestli Kristus vítězí nad zlem v nás, stáváme se svědky 

jeho vítězství i pro naše okolí. Jeho vítězná přítomnost mění i naši tvář, která 

získává Kristovu podobu, a lidem z našeho okolí umožňuje setkání se 

Zmrtvýchvstalým v nás. 

 

 

POKOJ VÁM! 

Strana 6 

     Ani z apoštolů se nestali andělé, ale zkušenost osobní proměny učinila je-

jich svědectví věrohodným. Petr, který Krista zapřel, nejen zakusil odpuštění, 

ale přijal dokonce pověření vést společenství církve. Opakovaná zkušenost 

odpuštění, Kristovy lásky a jeho vítězství nad naší ubohostí je i dnes pozváním          

do společenství církve. Když emauzští učedníci potkali na cestě Krista a pozna-

li ho při lámání chleba, spěchali do společenství. Každá pravá zkušenost se 

Zmrtvýchvstalým přivádí do církve a zve k aktivnímu zapojení do farnosti. 

Tam nás, stejně jako emauzské učedníky, čeká nové setkání s vítězným Kris-

tem. Ten, který řekl, že bude uprostřed těch, kteří jsou v jeho jménu, se           

po vzkříšení opakovaně zjevuje ve společenství apoštolů. Velikonoční církev je 

pak společenstvím nejen v rovině lidské, přátelské, ale i božské, protože je ta-

jemným tělem Kristovým a znamením jeho přítomnosti pro svět. 

     Setkání se Zmrtvýchvstalým ve společenství přitahovalo věřící v Krista kaž-

dou neděli. I Vás si dovoluji pozvat do shromáždění církve nejen kvůli tomu, 

že jde o naši nedělní povinnost, ale především kvůli příležitosti setkat se           

s Kristem a vytvářet spolu s ostatními svaté společenství církve, tajemného 

Kristova těla, které je pro okolní svět viditelným znamením Kristovy přítom-

nosti a živým svědectvím jeho vítězství, které přináší naději světu. Pokud se 

bez vážného důvodu nepodílíme na vytváření živého společenství církve, osla-

bujeme její přítomnost ve světě. Přitom musíme uznat, že svět má na naše 

svědectví právo. Rád bych Vás proto pozval ke mši svaté i v jiné dny, než nedě-

le, abyste    pro sebe čerpali posilu a povzbuzení a zároveň vydávali světu svě-

dectví. Na naší aktivitě bude záležet, jestli současný svět uvidí živou církev a 

bude mít možnost setkat se v našem společenství s vítězným Kristem. I to je 

misie, i to je velikonoční svědectví o Zmrtvýchvstalém, které jsme posláni vy-

dávat. 

     Blahopřeji Vám ke vznešenému úkolu vydávat svědectví o přítomnosti ví-

tězného Krista a pověření přinášet dnešnímu světu skutečnou naději. Děkuji 

všem, kteří se umějí radovat z přítomnosti Zmrtvýchvstalého ve svém srdci a 

nechávají ho v sobě vítězit nad zlem. Všem přeji mnoho radostných zkušeností          

z vítězství Krista v nás. Těším se na Vaši spolupráci při vydávání svědectví               

o Zmrtvýchvstalém našemu okolí. Velikonoční radost ať naplní každého z Vás 

a radost z Hospodina ať je Vaší silou! 

     K tomu ze srdce žehná 

                                                                                                  

                                                                                                    arcibiskup Jan 
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Co čeká naše farnosti v dubnu 

1.4.2018                         
(neděle) 

Uničov      
Medlov     
Renoty 

Zmrtvýchvstání Páně - ţehnání pokrmů a 
sbírka na kněţský seminář v Olomouci 

1.4.2018 v 18:00 hod.      
(neděle) Uničov Adorace doprovázená rytmickými písněmi 

2.4.2018                         
(pondělí) 

Uničov         
Medlov         
Renoty 

Velikonoční pondělí  - mše svaté:           
Uničov - 8:00 hod.                                       
Medlov - 9:30 hod.                                       
Renoty - 11:00 hod. 

4.4.2018 v 9:00 hod.          
(středa) Uničov Návštěva nemocných - skupina I. 

4.4.2018 v 17:30 hod.       
(středa) DPS Medlov Mše svatá 

4.4., 11.4., 18.4. a 25.4. 2018             
ve 14:00 hod.                 

(středa) 
Uničov Příprava dětí k 1. svatému přijímání 

5.4.2018 v 9:00 hod.       
(čtvrtek) Uničov Návštěva nemocných - skupina II.  

6.4.2018 v 8:00 hod.        
(pátek) Medlov Mše svatá a návštěva nemocných 

7.4.2018 v 15:30 hod.       
(sobota) Uničov Mariánská poboţnost 

8.4.2018 v 8:00 hod.       
(neděle) Uničov Při mši svaté - ţehnání obrazu Boţího 

milosrdenství 

8.4.2018 v 15:00 hod.       
(neděle) Uničov Velikonoční poboţnost - Cesta světla a 

Korunka k Boţímu milosrdenství  

11.4.2018 v18:30 hod.      
(středa) Uničov Pastorační rada ŘKF Uničov 

15.4.2018 v 8:00 hod.      
(neděle) Uničov 

Mše svatá za všechny oslavence v měsíci 
dubnu, sbírka na pomoc při obnově domo-
vů obyvatel zemí Středního a Blízkého 
východu  

15.4.2018 v 9:30 hod.       
(neděle) Medlov 

Mše svatá s udílením svátosti pomazání 
nemocných, sbírka na pomoc při obnově 
domovů obyvatel zemí Středního a Blízké-
ho východu  

15.4.2018 v 11:00 hod.     
(neděle) Renoty 

Sbírka při mši svaté je určena na pomoc 
při obnově domovů obyvatel zemí Střední-
ho a Blízkého východu  

19.4.2018 ve 14:00 hod.     
(čtvrtek) 

DPS             
Dolní Sukolom Mše svatá 

20.4.2018 v 17:00 hod.      
(pátek) Uničov Misijní klubko  
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Uničov - v pondělí a pátek - 18:00 hod. 

Medlov - středa - 17:30 hod. 

Želechovice - sobota - 18:30 hod.  

Změna času bohoslužeb 

Změna programu vyhrazena !!! 

20.4.2018 v 18:45 hod.                      
(pátek) Uničov Společenství pro ţáky 2. stupně 

21.4.2018 v 8:00 hod.         
(sobota) Medlov Ministrantská schůzka 

22.4.2018 v 8:00 hod.                     
(neděle) Uničov     

Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, 
sbírka určená na opravu obvodové stěny 
fary 

22.4.2018 v 9:30 hod.                     
(neděle) Medlov Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi, 

sbírka určená na opravu fasády kostela 

22.4.2018 v 11:00 hod.                     
(neděle) Renoty Sbírka při mši svaté je určena na nátěr 

střechy kostela 

22.4.2018 v 15:00 hod.                     
(neděle) Medlov Procesí za letošní úrodu ke cti sv. Marka - 

od kaple ze Zadního Újezdu na Holubici 

23.4.2018                       
(pondělí) Uničov 

„Katechismus pro dospělé aneb vzdělává-
me se ve víře“ na téma „Svátost oltářní“ -   
po mši svaté 

26.4.2018 v 17:00 hod.     
(čtvrtek) Uničov Modlitby matek 

28.4.2018 v 8:00 hod.       
(sobota) Uničov Ministrantská schůzka 



 

 

 Vězeňský kaplan promlouvá k recidivistovi, který 
už potřetí vyloupil pokladnu: "Můj synu, až se 
dostaneš na svobodu, rád ti budu pomáhat." 
"Moc děkuji za nabídku, důstojnosti," povídá vě-
zeň. "Ale na to musí být odborník."  

Vtipy 
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 Na mši svaté se kněz ptá: „Kolik z vás odpustilo svým nepřá-
telům?“ Ruku zvednou všichni kromě paní (98). „Vy neod-
pustíte?“ pokračuje kněz. „Já žádné nemám.“ Jak někdo mů-
že žít 98 let a nemít na světě nepřítele?“ Paní se otočí k shro-
máždění a praví: „Já je všechny přežila...“  

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá  

 
V Uničově 

9.4.2018     
(pondělí) 

 Setkání seniorů na faře v Uničově na téma „Příklady táhnou          
-  i manţelské“ -  po večerní mši svaté  

9.4.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

23.4.2018      
(pondělí) 

 Modlitby otců na faře v Uničově od 19.00 hod. 

24.4.2018 
(úterý)  

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

V Medlově 

4.4.2018    
(středa)  

 Setkání seniorů  na téma „Příklady táhnou - i manţelské“ na faře 
v Medlově a Modlitby matek – skupina 2, od 9.30 do 11.00 hod.  

18.4.2018   
(středa) 

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

18.4.2018   
(středa) 

 Modlitby matek – skupina 1, na faře v Medlově od 19.30 hod. 
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Obec 2018 

Uničov 6.311,- 

Želechovice 2.607,- 

Medlov 3.699,- 

Renoty 634,- 

Postní almužna v našich farnostech v letošním roce 

Charita Šternberk, středisko Uničov vyhlašuje výběrové řízení     
na pozici pracovníka v sociálních službách pro Charitní pe-
čovatelskou službu Uničov na částečný úvazek (tj. 20hodin 
týdně), nástup duben 2018: 
   Poţadavky: 
-          ŘP sk. B (aktivní řidič) 
-          Kurz pracovníka v sociálních sluţbách -  výhodou 
-          Bezúhonnost, flexibilita 
-          Schopnost pracovat se seniory 
Více informací na tel.: 739500407 - Bc. Alena Charouzová,    
vedoucí střediska Uničov 

Výběrové řízení – pastorační asistent (asistentka)  

Charita Šternberk vypisuje výběrové řízení na pozici pastoračního asisten-
ta (asistentky) pro středisko Uničov a mikroregion Uničovsko (pracovní 
úvazek 10 hodin týdně). 
     Poţadavky:  
Vysokoškolské bakalářské nebo magisterské studium v teologickém oboru 
(doporučené) nebo kurz v oboru teologickém (minimální poţadavek), řidič-
ský průkaz skupiny B, výpis   z rejstříku trestů.  
     Profesní ţivotopis, motivační dopis a doporučení místního kněze zasí-
lejte na adresu pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz nebo poštou       
na adresu Charity Šternberk, Opavská 13, 785 01 Šternberk. Ţivotopis 
můţete také předat osobně na Charitu Šternberk - středisko Uničov, 
Šternberská 497 v Uničově.  

mailto:pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz
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Díky za to, co před nás čas staví, 
díky za úspěch i selhání, 
díky za naše pevné zdraví, 
díky za všechna setkání. 
 
Dík za děti i za manžela, 
díky za domova zázemí, 
díky za stín, co zmizel z čela, 
díky za chvíle mlčení. 
 
Díky za radu i pochopení, 
díky za stisk ruky v kostele, 
díky za příslib vykoupení, 
díky za křížek na čele. 
 
Díky za hodiny odpočinku, 
díky za to, že se umím smát, 
díky Ti vzdávám za maminku, 
díky Ti šeptám a jdu spát. 

 

Večerní dík 

Z Cyrilometodějského kalendáře z roku 1984 vybrala Anna Svobodová 
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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. Římskokatolická farnost Uničov, Kostelní nám. 153, 783 91 Uničov,                  
tel.: 737213468. E-mail: faunicov@ado.cz, www.farnostunicov.cz, fb: Farnost Uničov, Renoty a Medlov 

VELIKONOČNÍ VAJÍČKA 

Proč o Velikonocích zdobíme a barvíme vajíčka? Vejce vypadá jako neţivé, 

ale má v sobě velkou sílu. V křesťanství nám připomíná zavřený hrob, z ně-

hoţ vstal ţivý Kristus. Vejce jsou tedy symbolem … (dokončení v tajence).  

Dosaď ke kraslicím písmena podle klíče. Kdyţ je přečteš za sebou podle čísel 

na pentlích, získáš tajenku.  


