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SLŮVKO FARÁ ŘE 
Sen 

 

 Vracel jsem se domů a byl jsem už blízko kostela. Foukal 
jemný, ale přesto vnímatelný vítr. Chvílemi bylo slyšet jeho zvuk, 
tedy pokud člověk nebyl zrovna hluboce zamyšlen např. o 
smysluplnosti „chytání větru“ – k čemuž bych přirovnal dobu před 
svátky… 
 V jednu chvíli se mi zdálo, že jsem zaslechl velmi jemný zpěv. 
Ale to přece není možné, kdo by tady teď zpíval, vždyť je sobotní 
podvečer týden před Vánocemi a je už docela tma. To se mi asi 
zdálo. To určitě vítr kouzlí své umění… 
 Ale znovu, opravdu slyším známou melodii. A je to koleda. 
Teprve teď jsem si všiml nedovřených dveří na boční oratoř. Kdo to 
zase zapomněl zamknout, pomyslel jsem si naštvaně… 
 Pomalu a tiše stoupám po schodech nahoru. Není rozsvíceno, 
ale světýlka se na stěně mihotají. Za chvíli zjistím něco, co mě 
doslova rozhodí. V lavicích sedí Jirka, Verča, Terezka, Tomáš, 
Marek a další… a mají tzv. „čelovky“, kterými si svítí do textu 
koledy Tichá noc. Všichni nezpívají, někteří pouze sedí a dívají se na 
ostatní. Co je zvláštní, ale přitom asi nejkrásnější, je to, že zpívají 
slabě, jakoby potichu. Nikdo je nevede, slova slok jdou jaksi zevnitř, 
z jejich nitra. Nerozumím tomu… Ale poslouchám a ani nedutám… 
 Kdo je tady pustil? Kdo jim to dovolil? Ví o tom jejich rodiče? 
Jak dlouho už tady jsou? Nebude z toho průšvih? –  pár myšlenek 
tohoto typu se mi vkrádalo na mysl, ale tichý zpěv je zahnal, stejně 
jako další otázky. 
 Pak skončil zpěv, v tichosti se všichni zvedli a odešli… Já se 
ani nestačil zeptat, co to vlastně všechno bylo. Některé děti se při 
odchodu usmály a mně až za chvíli došlo, že tam stojím s otevřenou 
pusou, neschopen slova. Jediné, co se mi po chvíli povedlo, bylo 
podívat se tmavým kostelem směrem k „věčnému světlu“, které jako 
malý maják jasně říkalo, že vše je v pořádku a Pán také poslouchal a 
možná ani nedutal…   

                                   PKF 



SVĚTEC MĚSÍCE  
                                         Sv. František Xaverský, kn ěz 

Památka 3. prosince 
      Narodil se r. 1506 na zámku Javier (Xavier) v 
baskické rodině. Když studoval na univerzitě v Paříži, 
dostal se pod vliv sv. Ignáce z Loyoly a byl jedním ze 
sedmi prvních jezuitů, kteří se zasvětili Bohu na 
Montmartru v r. 1534. Roku 1537 přijal kněžské svěcení 
a pak pomáhal sv. Ignáci při sestavení prvních řádových 
konstitucí.  
     Z pověření papeže Pavla III. a portugalského krále se 
7. dubna 1541 vydal do Indie. Po cestě trvající třináct 
měsíců přistál v portugalském městě Goa. Dalších sedm 
let pracoval v tomto městě, mezi lovci perel na 
jihovýchodním konci Indie, na Cejlonu, na Malajském 
poloostrově a na Molukách. Utrpení, které domorodcům 
působili Portugalci i které si způsobovali navzájem, "trvale ranilo jeho duši", jak 
sám řekl. Otevřeně psal portugalskému králi o nespravedlivém vykořisťo-vání 
domorodých obyvatel Evropany. Měl velké misijní úspěchy, v jednom měsíci 
někdy pokřtil až deset tisíc lidí. Neměl ale pochopení pro indická náboženství, a 
proto zůstal bez úspěchu u bráhmánů.  
     Roku 1549 opustil Malakku v Malajsku a odebral se do Japonska. Když se v 
Kagošimě naučil trochu japonsky, vydal se spolu s druhy, z nichž tři byli 
japonskými křesťany, do Kjóta a Jmaguči, kde byl jako reprezentant 
portugalského krále dobře přijat a bylo mu dovoleno kázat a vyučovat. Po dvou 
letech ponechal své věřící pod dohledem portugalského kněze a znovu navštívil 
indickou misii.  
     Roku 1552 se rozhodl dostat se do Číny, aby i tam mohl misijně působit. Čína 
ovšem v té době pod přísnými tresty zakázala příjezd jakýchkoliv cizinců do 
země. Sv. František však neochvějně doufal, že se mu to nějak podaří. 
Portugalská loď ho vysadila na ostrově Sancian (San Čoan) poblíž Kantonu. 
Zatímco čekal na čínskou džunku, jejíž majitel souhlasil, že ho tajně dopraví na 
čínské pobřeží, onemocněl a po čtrnácti dnech 3.12.1552 zemřel.  
     Tělo sv. Františka bylo o několik měsíců později převezeno do Goa a tam 
pochováno v kostele Bom Jesus. Dnes je možné stříbrnou prosklenou rakev s 
tělem tohoto světce spatřit v kapli tohoto chrámu. Úřadující generál jezuitského 
řádu dosáhl v r. 1615 toho, že aspoň paže tohoto velkého misionáře byla 
přenesena do Říma a nachází se dnes v kostele Il Gesù na oltáři sv. Františka 
Xaverského. Další část této relikvie se nachází i na Macau. Zachovala se nám 
celá řada jeho dopisů zasílaných z jeho misijních stanic do Evropy.  
     Papež Pavel V. Františka Xaverského prohlásil r. 1619 za blahoslaveného, 
Řehoř XV. r. 1622 za svatého, Benedikt XIV. r. 1748 ochranným patronem Indie, 
Pius X. ho v r. 1904 jmenoval patronem šíření víry a Pius XI. V roce 1927 
patronem všech misií. Stal se tak patronem misionářů.     
(čerpáno: www. Jezuité.cz)            Marie Ohřálová 



RORÁTY 
 

 Započali jsme posvátnou dobu adventní. Advent je začátek 
liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba 
radostného očekávání příchodu Spasitele. 
 Jistě známe výrok: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ Je tím myšlen 
liturgický zpěv, který umocňuje slova modlitby. Platí to zvláště v adventní 
době, jež je pro nás neodmyslitelně spojena se zpěvem tzv. rorátů. Tyto 
zpěvy jsou charakteristické svou duchovní hloubkou, která pramení 
z věroučného obsahu textů, zaměřených především na tajemství Kristova 
vtělení v lůně blahoslavené Panny Marie – jádro křesťanské víry. Jsou 
vyznáním víry a chvalozpěvem oslavujícím Boží dobrotu a moudrost, jež 
se tak bohatě projevila příchodem Božího Syna mezi nás. 
 Od dávné minulosti se v naší zemi po celý advent přede mší svatou 
používá vstupní zpěv (introit) – Rorate coeli desuper neboli Rosu dejte 
nebesa shůry. Odtud název „roráty.“ Tato slova vstupní antifony-introitu 
byla vybrána z Izajášovy 45. kapitoly: „Nebesa vydejte krůpěje shůry, ať 
kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása 
a spravedlnost vyraší s ní....“. Tato upravena antifona se stala určitým 
mottem všech rorátních mší během celého adventu. Můžeme tedy říci, že 
roráty jsou liturgicko-hudební formou adventních ranních mší svatých.  
Tyto typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají 
v evropské kultuře obdobu a jsou ojedinělé. 
 Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. a prvního 
pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, z jehož antifonáře máme  také 
v našem kancionálu českou verzi „Ejhle Hospodin příjde.….“ . Panovník 
zavedl celoroční praxi votivní mše svaté (na zvláštní úmysl) k Panně Marii. 
K těmto mším se připojila tradice liturgického latinského zpěvu. 
Pod vlivem husitské doby dochází k přetváření gregoriánského chorálu do 
češtiny a vzniká Český chorál. Po husitských válkách se mnoho vzdělanců 
přiklání opět k latině. Současně se však k latinským písním pořizují zdařilé 
překlady nebo nové české texty. Svého vrcholu dosáhly tyto rorátní knihy 
v 16. století. Některé písně  z nich můžeme také najít v našem kancionálu. 
O rozvoj rorátů se přičinilo velkou měrou Literátské bratrstvo, což bylo 
sdružení se zvláštními stanovami, jehož hlavním úkolem bylo pěstovat 
chrámový zpěv. V té době byly pořizovány nádherné iluminované 
zpěvníky. Literátským zpěvům zasadila hlubokou ránu josefínská doba 



Šípková slavnost 2015 – sponzoři 
 
UniCredit Bank a.s. 
PFB Strojní omítky s.r.o. 
AUTOTIP Halfar s.r.o. 
PAVERA FASÁDY OMÍTKY 
s.r.o. 
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 
Restaurace Neptun Dolní 
Benešov 
Lékárna U kaple 
Lékárna U mistra Konráda 
Isotra a.s. 
K&K design s.r.o. 
Komárek Jiří 
Bazan Gerhard 
Tescoma pí. Krupicová 
Zahradnictví Vlastimil Mučka 
Kadeřnictví Petra Dombková 
Kosmetika Iveta Blokšová 
 

Myslivecké sdružení Dolní 
Benešov a Zábřeh 
Restaurace a kavárna PARK 
Bolatice 
Jaroslava Klemensová – 
MASOMA 
Kosmetika Dita Sniehottová 
Kadeřnictví Šárka Ševčíková 
Řeznictví Závěšický 
Truhlářství Muroň – Baránek 
Cukrárna Pudová 
Truhlářství Radim Hartoš 
Květinová a dárková síň – 
Sluníčko 
Šárka Matějová 
Pavel Jordan 
fa DiForm 
Anna Malchárková 

(reforma Josefa II.). Ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty 
prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice. 
 Závěrem si můžeme říci, že tyto liturgické zpěvy nám podávají 
obraz víry našich předků a zároveň nás naplňují radostí, že hudba a zpěv 
byly na tak vysoké duchovní a kulturní úrovni. 
 Snad nám těchto několik řádků pojednání o rorátech pomůže 
k dalšímu nadšení při jejich zpěvu, a tím i k umocnění adventních 
modliteb, které jsou v nich obsaženy. Chceme se přece co nejlépe připravit 
na slavnost Narození našeho Spasitele. 
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Ostravská katedrála se po patnácti m ěsících 
otev řela lidem  

    
     „I když se říká, že je Ostrava černá, a to už dávno není, tak máme 
katedrálu hezkou,“ řekl biskup František Václav Lobkowicz na začátku 
děkovné mše svaté u příležitosti znovuotevření katedrály Božského 
Spasitele. Slavnost Krista Krále, která je pro ostravskou katedrálu poutí, 
se stala slavnostní oslavou dokončeného díla oprav, které trvaly patnáct 

měsíců. 
     Tisíce věřících, které se v neděli 22. 11. 
2015   mše svaté zúčastnily, se vrátily do 
chrámu, jež se během oprav výrazně proměnil. 
Vínově červenou fasádu nahradily odstíny 
béžové barvy. Světlejší je také interiér, do nějž 
se dostává více světla z oken za presbytářem, 
která byla desetiletí stíněna závěsem. 
 

Ostatky sv. Jana Pavla II. a adora ční 
kaple 

     Liturgický průvod čítající desítky kněží, ministranty, jáhny a pět biskupů 
vstoupil do katedrály hlavní branou za zpěvu písně „Ježíši Králi“. Trvalý 
jáhen Jan Breník nesl v ruce relikviář s ostatky sv. Jana Pavla II., které 
katedrála získala darem od krakovského kardinála Stanislava Dziwisze. 

Do bočního oltáře je po homilii olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, 
vložil biskup Lobkowicz, který také požehnal svatostánek nové adorační 
kaple naproti sakristie. 



     
      Novinkou nejen pro obyvatele Ostravy je možnost návštěvy kostela  
v čase mezi ranní a večerní bohoslužbou. Katedrála bude veřejnosti 
zpřístupněna celoročně vždy od úterý do soboty v čase od 8. 15 do 12.15 
a od 13. 15 do 17.15 hodin. Turistům bude k dispozici služba v nově 
vybudované recepci, kde bude možné získat informace, tiskoviny a pří-
padně si zapůjčit audioprůvodce.  
     Pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky katedrály jsou nově k 
dispozici toalety, které projektant rekonstrukce architekt Tomáš Šonovský 
nechal citlivě vestavět do prostoru původní velké předsíně.  
 

Digitální vitráže a vitríny s expozicí 
     Při slavnostním otevření byly poprvé veřejnosti spuštěny transparentní 
displeje umístěné v zadních oknech katedrály. „Jedná se o moderní 
technologii, která současnými technickými prostředky navazuje na tradiční 
vitráže v oknech kostelů. Transparentní displeje ve vypnutém stavu 
vypadají jako běžné sklo, avšak po spuštění programu dokáží zobrazovat 
výtvarný obsah,“ uvedl projektový manažer biskupství Miroslav Přikryl.        
     Šest oken promítá díla studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. 
Návštěvníci katedrály si mohli jako první „turisté“ prohlédnout v proskle-
ných vitrínách originály dokumentů z roku 1888 nalezených při sejmutí 
makovic z věží v průběhu rekonstrukce katedrály. Součástí stálé muzejní 
expozice jsou také originály výkresů pro stavbu katedrály od architekta 
Gustava Meretty z roku 1883 a originál dokladu o vysvěcení katedrály. 
„Interiér kostela je nově doplněn také o panely, jejichž obsah připomene 
nejen historii katedrály, ale také pestrou paletu historicky pozoruhodných 
církevních památek na území Ostravsko-opavské diecéze.“  
 

Financování oprav katedrály Božského Spasitele 
     Celkové výdaje na opravu a vybavení katedrály v letech 2014-2015 
dosáhly 68 mil. Kč, z čehož 65 mil. Kč tvoří výdaje stavební a 3 mil. Kč 
výdaje na vybavení, projekty a související činnosti. Na pokrytí výdajů se 
významnou částí podílí Evropská unie: 30,5 mil. Kč bylo poskytnuto z 
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a 11,5 mil. Kč z 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika, díky spolupráci s katedrálou v Opoli. Statutární město 
Ostrava přispělo částkou 1,5 mil. Kč a v jednání je ještě dotace městského 
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  
     Ze strany církve zbývá na dokrytí nákladů částka 22,5 mil. Kč, která se 
skládá z mnoha darů věřících i podporovatelů, dále z vyhlášené veřejné 
sbírky a z finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání mezi státem a 
církvemi. 
 



(www.doo.cz)                                                                            připravila Marie Ohřálová 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 
8. prosince – 20. listopadu 2016  

 

List papeže Františka 
k Svatému roku milosrdenství  

 

     Nadcházející svatý rok má být pro věřící příležitostí setkat se s 
Božím milosrdenstvím, píše papež František v dopise k roku, který 
začne 8. prosince 2015 a uzavře se 20. listopadu 2016. List, který 
např. popisuje mimořádné odpustky pro poutníky, nemocné, 
nemohoucí a vězně, zveřejňujeme v plném znění. 
     
          Blížící se mimořádný Svatý rok milosrdenství mi dovoluje zaměřit se 
na několik otázek, které, jak věřím, vyžadují zvláštní pozornost, aby 
oslava svatého roku byla pro všechny věřící skutečným setkáním s Božím 
milosrdenstvím. Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností s 
blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se 
tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji 
vydávat svědectví. 
     Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí 
milost tohoto svatého roku – ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci do 
Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly odpustky souvi-
sející s tímto svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, 
jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně 
zapomíná na spáchaný hřích. K tomu, aby věřící mohli zakusit 
shovívavost a získat odpustky, jsou povoláni vykonat krátkou pouť ke 
Svaté bráně, jež se otevře v každé katedrále a v kostelech stanovených 
diecézním biskupem a ve čtyřech papežských bazilikách v Římě – má to 
být znamení jejich hluboké touhy po skutečném obrácení. Zároveň 
stanovuji, že odpustky je možné získat ve svatyních, kde je otevřena 
Brána milosrdenství, a v kostelech, které jsou tradičně označovány jako 
„jubilejní“. Je důležité, aby tato příležitost byla spojována zejména se 
svátostí smíření a slavením eucharistie se zamyšlením na téma 
milosrdenství. Slavení těchto svátostí bude třeba doplnit vyznáním víry a 
modlitbou za mě a na úmysly, které nosím v srdci pro dobro církve a 
celého světa. 
     Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nebudou moci ke 
Svaté bráně vydat sami, zejména na nemocné a na ty, kdo jsou staří a žijí 
sami, takže mnohdy nemohou opouštět svůj domov. Těmto všem velice 
pomůže, pokud budou nemoc a trápení prožívat jako zkušenost Pánovy 
blízkosti. On nám tajemstvím svého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání ukázal 



jedinečnou cestu, jež dává bolesti a samotě smysl. Když budou tyto chvíle 
zkoušky prožívat s vírou a radostnou nadějí a přitom přijímat eucharistii 
nebo se účastnit mše svaté a společné modlitby, a to i prostřednictvím 
nejrůznějších sdělovacích prostředků, mohou tak i oni získat odpustky 
tohoto svatého roku. Mé myšlenky se obracejí rovněž k vězněným, kteří 
zakoušejí omezení své svobody. Rok milosrdenství byl vždy také příležito-
stí k velké amnestii, která se má týkat těch, kdo si sice zaslouží trest, ale 
zároveň jsou si vědomi spáchané nespravedlnosti a upřímně si přejí 
zapojit se znovu do společnosti a být pro ni skutečným přínosem. Kéž se 
jich všech konkrétním způsobem dotkne milosrdenství Otce, který chce 
být nablízku každému, kdo jeho odpuštění zvláště potřebuje. Tito lidé 
mohou získat odpustky ve vězeňských kaplích a vždy, když s myšlenkou 
na Otce a modlitbou k němu přejdou přes práh své cely, kéž jim to 
připomene průchod Svatou branou, neboť Boží milosrdenství, které 
dokáže proměnit srdce, může také proměnit mříže a z pobytu za nimi 
učinit zkušenost svobody. 
     Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila 
bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. 
Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím 
konkrétních projevů, jak nás to naučil Ježíš. Vždy, když některý věřící 
osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i 
odpustky spojené s tímto svatým rokem. Z toho plyne úkol žít podle 
milosrdenství, a tak obdržet milost úplného a naprostého odpuštění z moci 
Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá. Odpustky svatého roku se tím naplní 
a stanou se plodem této události, která se slaví a prožívá s vírou, nadějí a 
láskou. 
     Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro zemřelé. 
Jsme s nimi spojeni svědectvím víry a lásky, které nám předali. Jako na 
ně pamatujeme při slavení eucharistie, tak se můžeme za ně, účastni 
nezměrného tajemství společenství svatých, modlit a prosit, aby milosrdná 
tvář Otcova osvobodila každého z nich od všech pozůstatků viny a mohla 
je přivinout k sobě v nekonečné blaženosti. 
     Jedním z nejzávažnějších problémů naší doby je bezpochyby proměna 
vztahu k životu. Je rozšířena mentalita, která vede k tomu, že se vytrácí 
náležitá osobní i společenská citlivost k přijetí nového života. Drama 
potratu prožívají někteří jen povrchně, jako by si neuvědomovali nesmírné 
škody, které působí takový čin. Mnozí další sice tento skutek vnímají jako 
prohru, jsou ale přesvědčeni, že nemají jinou možnost. Zvláště myslím 
zejména na všechny ženy, které se uchýlily k potratu. Znám dobře 
okolnosti, které je přivedly k tomuto rozhodnutí. Vím, že prožívají těžké 
existenční i mravní drama. Setkal jsem se s řadou žen, které ve svém 
srdci nosí šrám tohoto mučivého a bolestného rozhodnutí. To, co se stalo, 



je hluboce nespravedlivé; a přece může být člověku umožněno neztrácet 
naději, ale jen tehdy, když pochopí tento svůj čin v pravdě. Boží odpuštění 
nelze upřít nikomu, kdo činí pokání, a to zejména tehdy, když přistupuje 
ke svátosti smíření s upřímným srdcem, aby dosáhl usmíření s Otcem. 
Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl, bez ohledu na veškerá opačná 
ustanovení, svěřit všem kněžím po dobu Roku milosrdenství pravomoc 
udělit rozhřešení od hříchu potratu těm, kdo ho vykonali a kdo s kajícím 
srdcem prosí o odpuštění. Ať se kněží na tento veliký úkol připraví a 
dokážou ho konat slovy vyjadřujícími skutečné přijetí, doplňují je 
zamyšlením, které pomůže pochopit spáchaný hřích a ukázat cestu 
pravého obrácení, aby dospěli k přijetí pravého a štědrého odpuštění od 
Otce, který svou přítomností všechno obnovuje. 
     Závěrečná úvaha se týká věřících, kteří se z nejrůznějších důvodů 
rozhodli navštěvovat kostely spravované kněžími z Bratrstva svatého Pia 
X. Tento Rok milosrdenství nikoho nevylučuje. Někteří spolubratři 
biskupové z nejrůznějších míst mě zpravili o jejich dobré víře i svátostné 
praxi, ale také o jejich situaci, která je z pastoračního hlediska nesnadná. 
Důvěřuji tomu, že v blízké budoucnosti bude nalezeno řešení, jak obnovit 
plné společenství s kněžími a představenými tohoto bratrstva. Do doby, 
než se tak stane, veden potřebou péče o dobro těchto věřících, ze svého 
vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti, kdo během Roku milosrdenství 
vyhledají kněze náležející k Bratrstvu svatého Pia X., aby přijali svátost 
smíření, přijímají rozhřešení svých hříchů platně a dovoleně. 
     S důvěrou v přímluvu Matky milosrdenství svěřuji přípravy tohoto 
mimořádného roku do její ochrany. 
  

Dáno ve Vatikánu 1. září 2015. 
  

Otevřenými branami 
do Svatého roku 

milosrdenství 
 

8. prosince 2015 začíná mimořádný Svatý 
rok milosrdenství (Milosrdní jako Otec), který 
je na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých 
bran. Letos 
 a počátkem roku 2016 toho můžete být 
poprvé účastni na různých místech ve vašich 
diecézích.  
V předstihu přinášíme ucelený přehled  
o těchto událostech napříč celou republikou.  



¨                       
  Ostravsko-opavská diecéze  
 

Ostrava, katedrála Božského Spasitele  
13. prosince 2015 v 9.30 hodin (ostravsko-opavský biskup František 
Václav Lobkowicz 
 

Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie  
13. prosince 2015 od 8.30 hodin (generální vikář Mons. Martin David) 
Hlavní náplní Roku milosrdenství je víra a to, že má navracet církev k 
jejímu prvořadému poslání, totiž být ve všech aspektech svého 
pastoračního života znamením a svědectvím milosrdenství. Papež 
František k tomu napsal: „Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou 
Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, 
opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá 
v poskytování útěchy a odpuštění.“  
 

Kalendá ř hlavních událostí 
Svatého roku milosrdenství v diecézi 

  
8. 12. 2015         Zahájení Svatého roku milosrdenství  
                           18. 00 v katedrále v Ostravě 
                           18. 00 v konkatedrále v Opavě 
13. 12.2015        Otevření  brány milosrdenství  
   9. 30 v katedrále v Ostravě 
   8. 30 v konkatedrále v Opavě 
 4.- 5. 3. 2016      24 hodin pro Pána  
14. 5. 2016          Pouť k Panně Marii,  Matce milosrdenství  v Opavě 
28. 5. 2016          Národní pou ť Svatého roku , Bazilika Božího       
                             milosrdenství, Kraków – Lagiewniki 
5. - 12. 6. 2016    Dny víry v ostravsko-opavské diecézi 
25.- 30. 9. 2016   Diecézní pou ť do Říma 
20.11. 2016          Zakončení Svatého roku milosrdenství v katedrále 
 

    Mimořádný svatý rok je tedy příležitostí, abychom v každodenním životě 
prožívali milosrdenství, kterým nás Otec od věků zahrnuje. Nechme se 
během tohoto roku milosrdenství Bohem překvapovat. Nikdy jej neunaví 
otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám opakoval, že nás má rád  
a že chce s námi sdílet svůj život. (Misericordiae Vultus 25) 
 
Všechny dostupné informace na jednom místě hledejte ve speciální sekci webu 
tisk.cirkev.cz.                                                                     



                                                                                          Připravila Marie Ohřálová 

Pomoc pro Azylový dům Samaritán 
     Vážení farníci, 
utekl rok a znovu se naskytla příležitost pomoci potřebným lidem 
v Azylových domech v Opavě. Jedná se pouze o tyto druhy věcí: 
 

• Pánské kalhoty (rifle jsou nejvyhledávanější) 
• Pánské zimní bundy 
• Pánské zimní boty 
• Ručníky 
• Hrníčky 
• Bílá technika – především kdyby se našla malá lednička 

s výparníkem (ne velká a mrazákem) 
• Lůžkoviny 
• Záclony 
• Trvanlivé potraviny (těstoviny, rýže, polévky v sáčku, paštiky) 

 

!!!VÝB ĚR BUDE VYPADAT TAKTO!!!  
 

CO?  Výše uvedené věci 
JAK?  Věci dejte do igelitového pytle nebo krabice 
KDY?  STŘEDA 16.12. a ČTVRTEK 17.12.2015 
ČAS?  Od 16:00 do 17:30 
KDE?  Farní sál (naproti fary) po schodech nahoru nebo nechte 
  věci pod schody 
 

Děkuji předem za vaši vstřícnost a pomoc.                                 PKF 
===================================================== 

Brašna ješt ě není plná 
     
        Uběhlo již šest měsíců od doby, co byl majitel malého krámku 
na rozcestí jmenován poštmistrem, a ještě z vesnice neodešel jediný 
dopis. Když hluboce znepokojeni poštovní úředníci ve Washingtonu 
začali pátrat po příčině, poštmistr jim vysvětlil: „To je prosté. 
Nemám ještě plnou brašnu!“ 
        Naše brašna nemusí být plná, abychom se o svá požehnání mohli dělit 
s druhými. I když vaše brašna není plná, nevadí. Využijte, co máte, podělte se o 
to, co vám tak štědře bylo dáno. Obohaťte životy druhých tím, co máte teď, a brzy 
zjistíte, že váš pohár přetéká radostí!  
 
( Z knihy „Kam patří mořské panny?“ autor Brain Cavanaugh, vydalo Karmel. 



 Nakl. Kostelní Vydři v  roce 2004, Přeložila Magdaléna Tázlarová)                       vybrala M. Ohřálová 

                            PRO ZASMÁNÍ       
 

 

 
Anička říká Pepíkovi: „Víš, že mě přinesl čáp?“ 
„To bude asi u každého jiné,“ povídá Pepík, „ mi řekla maminka, že jsem 
vypadl tatínkovi z oka.“ 
 
 

Policejní kontrola: „ Tak, a bude se foukat, pane řidiči!“ 
„ Ale s radostí,“ povídá řidič, „ a kdepak vás bolí?“ 
 
 
„Ta černá slepice je nějaká smutná. Uděláme z ní v neděli polévku.“ 
„ No… můžu to zkusit...jestli myslíš, že ji to rozesměje.“ 
 
 
Malý chlapec požádal tatínka, aby mu  pomohl s domácím početním 
úkolem. Měl najít nejmenší společný jmenovatel. 
„To ho ještě nenašli?“ zeptal se otec. „Hledal se už tehdy, když jsem do 
školy chodil já.“ 
 
 

Klárčina babička se vrátila od kadeřnice s nakrátko ostříhanými vlasy. 
Hned se předvedla malé Klárce: „ Že už nevypadám jako babička, viď?“ 
„ No…ani ne… teď vypadáš jako dědeček.“ 
 



(S laskavým svolením -  časopisu Nezbeda)                                              Marie Ohřálová   

NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ  
PANENKA 

( smutný vánoční příběh) 
      Den před Vánocemi jsem šla do supermarketu dokoupit dárky, které 
jsem nestihla. 
     Když jsem uviděla ten dav lidí, přešla mě chuť a začala jsem si říkat 
pro sebe: „Můžu tu čekat věčnost, nic nestíhám, a ještě co všechno  
musím vyřídit..." 
     Vánoce začínají být čím dál tím stresovanější, kdyby se tak dal celý 
shon přespat!"  
     Nakonec sem se přece jenom probojovala do oddělení s hračkami       
a začala jsem nadávat na ceny, říkajíc, jestli si vůbec moje děti budou 
s těmito hračkami hrát!!! 
     Když jsem tak bloudila po regálech, uviděla jsem jednoho  pětiletého 
chlapečka, který si k sobě tulil jednu panenku. Měl strašně smutný pohled 
přitom, když hladil panenku po vlasech. 
     Potom se otočil k jedné starší dámě a říkal jí: ,,Babi, jseš si jistá že 
mám dost peněz, abych koupil tuto panenku?''  
     Starší dáma mu odpověděla: „ Víš ty sám, že nemáš dost peněz, 
zlatíčko!!'' Potom poprosila vnuka, aby na ní chvilku počkal, že se jde na 

něco podívat. Rychle odešla.  
     Chlapeček ještě stále měl v náručí tu 
panenku.  Šla jsem k němu  a zeptala se 
ho:,,Komu chceš koupit tu panenku?'' 
    „Tuto panenku chtěla moje sestřička k 
Vánocům ze všeho nejvíc, byla si jistá, že jí 
panenku Ježíšek přinese pod stromeček.“ 
„Tak když jí tak chtěla, tak jí to 
Ježíšek přinese k Vánocům.'“ Ne, ne, tam 
kde je, už nemůže Ježíšek  přinést dárky. 
 Aby panenku dostala, musím jí dát 
mamince, aby jí sestřičce odevzdala, až 
tam půjde.“      
    
  Oči mu přitom ještě víc zesmutněly. Moje 
sestřička šla k Ježíškovi, aby byla s ním. 
      A tatínek mi povídal, že i maminka za 

chvilku půjde za Ježíškem, tak jsem si myslel, že by jí tu panenku mohla 
vzít. Potom mi ještě ukázal  
 



jednu milou fotku, na které se usmíval. Tuto fotku by sem jí chtěl též 
poslat, aby na mě nikdy nezapomněla.  
     Mám velmi rád svou maminku a chci, aby neodešla, ale tatínek 
říkal, že musí odejít, aby mojí sestřičce nebylo smutno. Potom se 
zase podíval s těma jeho smutnýma očima na panenku.  Rychle jsem si 
vyndala peněženku a nepozorovaně jsem si z ní vybrala peníze 
a řekla jsem chlapečkovi: Pojď, přepočítáme tvoje peníze, jestli budou 
stačit na tu panenku. 
     Rychle jsem přidala k penězům, které mi podával, ty svoje, tak aby si 
toho nevšimnul a začali jsem počítat. Bylo dost peněz na panenku  
a ještě mu i zůstalo. 
     Chlapeček zavolal :“Děkuji Ti Bože, že si mi dal dost peněz.“ Pak se 
na mě podíval a řekl: „Víte, včera jsem poprosil Boha, aby mi dal dostatek 
peněz na panenku, aby jí mohla vzít moje maminka sestřičce a on mě 
vyslechnul. Ještě jsem chtěl koupit mamince jednu bílou růžičku, ale to už 
sem se neodvážil žádat od Boha. Ale on dal mi víc, abych mohl koupit i 
panenku i růžičku. Víte, moje maminka má moc ráda bílé růže.“  
     O pár minut se chlapečkova babička vrátila a odešli. 
  

     Po setkání s chlapečkem sem pokračovala  
v nákupech, ale už v jiné náladě, stále 
jsem na něj musela myslet.  
 

     Vzpomněla jsem si na článek, který jsem 
četla před dvěma dny. Psalo se tam o opilém 
řidiči, který se srazil s jiným autem, ve kterém seděla mladá žena se 
svojí dcerkou. Děvčátko na místě zemřelo a matka byla ve velmi kritickém 
stavu.  
     Dva dny na to psali v novinách, že i žena, chlapečkova maminka,  
následky nehody nepřežila. Zemřela.  
     Běžela jsem do květinářství koupit kytici bílých růží a šla jsem na 
pohřeb. Na místě, kde se můžou příbuzní naposledy rozloučit se svojí 
nejmilejší, ležela mladá žena v rakvi, v ruce měla kytici bílých růží, vedle 
sebe měla položenou chlapečkovu fotku a panenku.  
         

     S pláčem jsem opustila hřbitov, s pocitem, že se můj život změnil.       
     Láska, kterou chlapeček cítil ke své mamince a sestřičce byla 
neuvěřitelná a nepředstavitelná. 
         

 A jeden opilý řidič mu za setinu sekundy sebral maminku i sestřičku, 
které tak velmi miloval.  
  
Z internetové pošty Marie Ohřálová 



Dětem -  Najdi 8  rozdíl ů . 

 

!!! SOUTĚŽ !!!                                                                  
 

DOPLŇOVAČKA -  Tajenka skrývá část lidové pranostiky:  

Jaké je po časí na…( tajenka¨)…, takové bude po celý advent. 
1.části kostry;  2. řemeslník, 
pracující se železem; 3. pla-
vecký styl; 4. nezvaný host 
na zahrádce; 5. části 
střechy; 6. geometrické 
tvary; 7. svrchní oděv;    
8.květenství obilí; 9.tenisová 
hřiště; 10. tropický had; 
11.někdo;12.mužské jméno; 
13. symbol olympijských her 
 

 

Své odpov ědi vho ďte do krabi čky „SOUT ĚŽ“ v kostele, nebo zašlete 
emailem  nas.nedelnicek@seznam.cz   do ned ěle  27. prosince!!!  
 

Správná odpov ěď z minulé sout ěže: 
Tajenka minulé doplňovačky zní „ HUSA P ŘES LED“ .  
Z 11. správných odpovědí, (3 z D.Benešova, 5 ze Zábřehu, 3 přespolní/   
7 v krabičce a 4 elektronicky) vylosoval pan farář  tyto výherce:  
1. cena  –andělský kalendář 2016 -  Jakub Komárek 9 let, Bohuslavice; 
2. cena  – stolní hra – Gabriela Králová 11 . let, Studénka ; 3. cena – 
modlitební kostka (skládačka) –  Honza Vav řínek  10 let  - Dolní Benešov  
     Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře.                                 
                                                                         Výherc ům blahop řejeme   
 



Adventní bonus nejen d ětem 



 



 



Vyškrtej všechna slova osmism ěrky a dovíš , 
co znamená slovo advent 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
============================================================================ 
 

Každé kole čko na adventním v ěnci znamená jeden den do vánoc.  
Vybarvuj a t ěš se na narození Ježíška 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Adventní p říběh 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Stránky dětem  připravila Marie Ohřálová 
 
 
(črpáno z www.víra a Bbiskupství brněnsbé dieceze  



ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI PROSINCI  
 

Sbírka NA KATEDRÁLU  
– neděle 6.12.2015 – odesílá se v plné výši na generální opravu hlavního 

kostela diecéze 
 

Sbírka NA OPRAVY – odvodnění kostela sv. Martina 
– neděle 20.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ - PROSINEC  
 

Další příprava k biřmování se uskuteční v pátek 11.12.2015 v 19.00 ve 
Farním sále. 

 
Předvánoční  svátost  smíření 

 

         DB – Zábřeh:       Pátek  18. 12. 2015:  od 14.00 – 17.30 
 

        Dolní Benešov:    Úterý 22.12.2015: 
              od 08.30 – 11.30 (2 cizí zpovědníci) 
              od 14.00 – 17.30 (2 cizí zpovědníci) 

 



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dol. Benešov na prosinec 2015 
 

(Níže uvedené údaje jsou POUZE informativní, v daném období může dojít ke změnám!!!)  
 

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 7.12. 17.30 Poděkování za dar života a prosba o ochranu P.Marie  
Ůt 8.12. 6.30 Za živé a + farníky  
St 9.12. 17.30 Za + Josefa Vybírala (nedož.80 let) a za + Marii Klosovou…  
Čt 10.12. 17.30 Za + manžela, za rodiče z obou stran a za živou rodinu  
Pá 11.12. Záb 17.30 Za Helenu Vrchoveckou, manžela, rodinu Vavrečkovou a děti  
So 12.12. 7.00 Za Edmunda Holletschka, rodiče z obou stran a přízeň  
Ne 13.12. 7.00 Za+ Lukáše Weczerka – výroční  
Ne 13.12. Záb 8.30 Za Hildegardu Slaninovou, manžela, vnuka a duše v očistci  
Ne 13.12. 10.00 Za Karla Gemsu a otce  
Po 14.12. 17.30 Za + Františka Štefka a za živou rodinu  
Út 15.12. 6.30 Za živé a + farníky  
St 16.12. 17.30 Za + Jana Nováka a za živou rodinu  
Čt 17.12. 17.30 Za + Aloise Buhlu a manželku  
Pá 18.12. Záb 17.30 Za Juditu Vaškovou, manžela a dvoje rodiče  
So 19.12. 7.00 Za + Marii Moravcovou a dva manžely  
So 19.12. ČK 16.00 Za + Alfreda Postulku – měsíční  
Ne 20.12. 7.00   
Ne 20.12. Záb 8.30 Za Josefa Vinárka, manželku, dvoje rodiče a zetě  
Ne 20.12. 10.00 Za + Marii Gregorovou, + manžela a dceru  
Po 21.12. 17.30 Na poděkování P.Bohu za 75 let života,za živou rodinu a + rod...  
Út 22.12. 17.30 Za + Antonína a Štěpánku Závěšické,Osvalda Ricku a za živou...  
St 23.12. 7.00 Poděk. P.Bohu za dar života,víry,kněžství; prosba o věrnost a ...  
Čt 24.12. Záb 21.00 Za rodiny naší farnosti  
Čt 24.12. 23.00 Za živé a + farníky  
Pá 25.12. 7.00  Zasv.sv. 
Pá 25.12. Záb 8.30 Za Karla Seidlera, zetě a duše v očistci Zasv.sv. 
Pá 25.12. 10.00  Zasv.sv. 
So 26.12. 7.00   
So 26.12. Záb 8.30   
So 26.12. 10.00 Za Karla Osmančíka, manželku, dva syny a za živou rodinu  
Ne 27.12. 7.00 Za Josefa Michalíka, manželku, syna a vnuka  
Ne 27.12. Záb 8.30 Za Aleše Harasima, otce a duše v očistci  
Ne 27.12. 10.00   
Po 28.12. 17.30 Za + rodiče Klimečkové, Kuchařové a za živé rodiny  
Út 29.12. 6.30 Za živé a + farníky  
Čt 31.12. 16.00 Poděkování P.Bohu za přijaté milosti a dary v končícím roce a  
Pá 1.1. 7.00  Zasv.sv. 
Pá 1.1. Záb 8.30 Za mír a pokoj ve světě Zasv.sv. 
Pá 1.1. 10.00 Za členy Živého růžence Zasv.sv. 
Pá 1.1. ČK 16.00 Za + rodiče, příbuzenstvo a duše, na které nikdo nepamatuje Zasv.sv. 
So 2.1. 7.00 Za + Gerharda a Janu Lellkovy  
Ne 3.1. 7.00 Za + Marii Koskovou, manžela a děti  
Ne 3.1. Záb 8.30   
Ne 3.1. 10.00   

 
Poznámka: Kde byl úmysl textem delší, je jeho pokračování znázorněno třemi tečkami. 
 
 
 
 



Ať „ NEDĚLNÍČEK“ vnese do Vašich rodin 
příjemné, pokojné a sváteční chvíle 
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