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                 Mamin činy kroky  
 (maminkám ke svátku) 
 
Za léta mnohá a za dlouhé roky, mohl jsem poznávat maminky kroky. 
Nažloutlá fotka m ůj pohled vždy zdolá, když v bílé pe řince leželas 
holá. 
O krůčku lidském nemohlo být řeči, vždy ť všichni kolem ti dávali 
péči. 
Tys ale rostla až velice kvapn ě, za první kr ůček ti nebylo trapn ě. 
Nebyl to sice žádný krok mílový, p řesto – jak říkali, byl velmi stylový. 
Pak přišla doba, kdy školní aktovka, kr ůček tvůj zpevnila jak noty 
taktovka. 
Nebyl jsem na sv ětě, když ješt ě nesm ělá, noha nohu mine jak v b ěhu 
gazela. 
Určitě vzpomínáš a v hlav ě se točí, když jednou vnímalas mládence 
oči. 
Oči, co s obdivem necelý rok, hltaly každý tv ůj lehounký krok. 
Oči, co p říčinou byly té fúze, na jejímž po čátku byla tvá ch ůze. 
Pohled m ůj pokaždé ovládne dojetí, když k fotce ze svatby 
vzpomínka zaletí. 
Na fotce svatební – tam ch ůze chyb ěla, jelikož ses na ní jakoby 
vznášela. 
Období krok ů z pod rostoucího b říška, já pak v n ěm schoulený jak 
tichá myška. 
Skoro b ěh jednou jsi, no – onam svedla, 
s úsm ěvem řeklas mi, žes n ěco sn ědla… 
Jak zázrak byl mami tv ůj krůček taneční, 
 když s tátou byli jste vždy v kole výte ční  
(Na jednom bále jsem srkal čaj mátový 
 a tiše sedíce závid ěl tátovi ). 
Tvé kroky chvátávaly, když stonával jsem, 
 a pak ty pomalé, kdy tátu skryla zem. 
Léta jsi řídila sv ůj krok do chrámu, pohled 
můj na tebe – pohled na dámu. 
Ať to byl krok nebo i kr ůček jediný,  
s úctou vždy pohladím mami tvé šediny 
Je jedna skute čnost – hlavu si lámu,  
kdo to kdy pochopí – p řijít o mámu? 
 
Za vše, cos mi dala, d ěkuji ti maminko…    PKF 

 



 
 

Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na květen 2014 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 5.5. 18.00 Za + Emila Harazima, doje rodiče a duše v očistci  
Ůt 6.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 7.5. 18.00 Za + Richarda Kocura (nedož.80 let)  
Čt 8.5. 7.00 Za + Eduarda Řehulku, manželku a rodiče z obou stran  
Pá 9.5.    
So 10.5. 7.00 Za + Martina Zajíce a manželku  
Ne 11.5. 7.00 Za + Dagmar Galvasovou – výroční  
Ne 11.5. Záb 8.30 Za rodiče Bogdalové, Kolečkové a přízeň  
Ne 11.5. 10.00 Na poděkování P.Bohu za 80 let života, dar víry a zdraví…  
Po 12.5. 18.00 Za + Petra Bartonce – výroční  
Út 13.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 14.5. 18.00 Za Emila Balarina a rodiče  
Čt 15.5. 18.00 Za Annu Pavlíkovou, manžela a za Antonii Blažkovou  
Pá 16.5. Záb 18.00 Za + Emilii Heinovou – výroční  
So 17.5. 7.00 Za + Renátu Herichovou, otce a švagra  
Ne 18.5. 7.00 Za rodiče Kubíkovy a Holečkovy  
Ne 18.5. Záb 8.30 Za děti, přistupující k 1.sv.přijímání a za jejich rodiče  
Ne 18.5. 10.00 Za členy Živého růžence  
Po 19.5. 18.00 Za Gertrudu Jiříkovou, + příbuzenstvo a duše v očistci  
Út 20.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 21.5. 18.00 Za Josefa a Marii Postulkovy, dvoje rodiče a živou rodinu  
Čt 22.5. 18.00 Za + Richarda Zeisse (nedož.90 let), manželku a rodiče z obou ...  
Pá 23.5. Záb 18.00 Za Emila Bořuckého, dvoje rodiče, sestru a švagry  
So 24.5. 7.00   
Ne 25.5. 7.00 Za + Jindřicha Onderku (nedož.100 let) a + Ludmilu Rieglovou  
Ne 25.5. Záb 8.30 Za Aloise Zdražilu,manželku,dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  
Ne 25.5. 10.00 Za děti, přistupující k 1.sv.přijímání a za jejich rodiče  
Po 26.5. 18.00 Za + Manfréda Kiese a rodiče  
Út 27.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 28.5. 18.00 Za + rodiče Jolanku a Štefana Horňáčkovy,zetě a rodiče z obou...  
Čt 29.5. 18.00 Za + Jana Mrkvu, manželku, dceru, sourozence a rodiče z obou...  
Pá 30.5.    
So 31.5. 7.00   
So 31.5. ČK 17.00 Za + Annu Štědroňovou, rodiče a sourozence  
Ne 1.6. 7.00 Za + rodiče, sestru a bratra  
Ne 1.6. Záb 8.30 Za rodiče Kostřicové, děti, zetě a vnuky  
Ne 1.6. 10.00   

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

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI KV ĚTNU 

 

Sbírka NA OPRAVY        – neděle 11.5.2014 
 

Sbírka NA TV NOE          – neděle 18.5.2014 
odesílá se v plné výši pro potřebu nekomerční křesťanské televize 



 
Koncert pro Verunku  

 
…Zvoní na kostele. To už je podvečer. V těchto dnech jsem si 
vzpomněla, proč zvoní. Říkal nám to před pár lety kněz 
v náboženství, že je to připomínka Vtělení – tedy, že Ježíšova 
Matka Panna Maria kývla na poselství anděla, že v jejím těle 
začne být a růst boží Syn Ježíš Kristus. 
Zvoní u nás v Benešově ráno, v poledne a večer. Nikdy jsem 
takto neposlouchala zvony. Teď mám vlastně více času, hlavně 
tehdy, když mě mamka nebo někdo jiný vyveze na vozíku… 
 Dnes to bylo moc krásné. Moje jméno bylo velkými 
písmeny zobrazeno nad pódiem našeho kulturáku. Bylo to 
zvláštní dívat se na vlastní jméno. 
Pan ředitel kulturního domu přivítal všechny přítomné a řekl, že 
vědí, proč jsou tam – kvůli mně. Sklopila jsem hlavu. Nevěděla 
jsem v tu chvíli, co mám dělat, jak se tvářit. Ještě, že se mnou 
byla mamka… 
 A pak vystoupili moji spolužáci – šesťáci. Stále se s nimi 
setkávám ve škole, jak jen to jde, i když teď jezdím na 
rehabilitace. Mám své spolužáky ráda. Zpívali krásně. Po nich 
pak Iskérka – to byla cimbálová muzika bez cimbálu ☺. Po ní 
vystoupili mladší žáci, starší žáci, prostě se prostřídali. Zpívalo 
se, tančilo – bylo to tak krásné. Taky ráda zpívám ve sboru, ve 
schole, ráda tančím. Ale teď ještě nemůžu. Cvičím, posiluju, 
rehabilituju, prostě dělám všechno proto, abych znovu mohla. 
Hodně lidí mě podporuje. 
Občas jsem se podívala kolem sebe. Bylo možné zahlédnout, že 
někteří lidé jsou naměkko. Mám z celé dnešní akce radost. 
Dokonce jsem si i trochu zazpívala na pódiu s Nezmarem… 
Pak jsme jely s mamkou domů. Vozík prozradí některé 
nerovnosti na chodníku nebo i na silnici. Teď mě napadlo, že je 
to vlastně taková masáž ☺. 



 
Zajely jsme i ke kostelu a udělaly kolem něj kolečko. Při 
výjezdu z kostelního nádvoří u toho křížku jsme potkaly 
maminky kamarádku. Začaly se bavit. Ptala se i na mně, jak se 
mi daří (lidé se teď často ptají). 
 Pak se zapovídaly a já se začala více rozhlížet. Zvedla 
jsem hlavu a na kříži jsem uviděla Pána Ježíše. Visel tam, 
nehýbal se. Ani trochu. Vím, že jeho tělo je z nějakého kovu, ale 
v tu chvíli, jako by bylo lidské. Nemohl se hýbat, byl pevně 
připevněn ke kříži. 
 V duchu jsem se ho zeptala: „Pane Ježíši, jak se ti vede?“ 
Nepohnul se. Možná mi něco řekl, ale z té výšky jsem nic 
nezaslechla. V jednu kratičkou chvíli se mi zdálo, jako by se na 
mě usmál, ale to se mi asi opravdu jen zdálo. Vždyť jeho tělo na 
tomto kříži je z kovu… 
 Dojely jsme s mamkou domů. Byly jsme spolu. Doma. 
Jůů, ještě jsem si vzpomněla, že jedna třída při svém vystoupení 
zvedla nad hlavu srdce. Bylo z papíru, ale v tu chvíli bylo živé. 
Cítila jsem, jak tluče… 
 Děkuji vám. 
        VB + PKF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZA TAJEMSTVÍM  BIBLE – NOVÝ ZÁKON  
      
           Nový zákon neboli evangelijní zákon naplňuje přikázání, zjemňuje, 
překonává a přivádí k dokonalosti morální tradici Starého zákona. Nový zákon je 
sbírkou 27 knih, která tvoří tuto druhou část křesťanské Bible a je oproti sbírce 
Starého zákona velmi útlá. Originály novozákonních knih byly sepsány v druhé 
polovině prvního století, a to zřejmě na papyrusových svitcích, krátké knihy na 
listech. Pozdější opisy byly pořizovány na papyrusových nebo pergamenových 
listech spojovaných v knihy (kodexy). Kromě papyru se psalo i na hrnčířské střepy 
zvané ostraka. Protože papyrus velmi trpí opotřebováním a vlivy vlhkostí, 
nezachoval se žádný z originálů.  
Existuje asi 4000 novozákonních rukopisů, ale ne všechny obsahují celý Nový 
zákon. Jen málo z nich lze označit jako úplný. Přesto je Nový zákon nejlépe 
doloženou knihou středověku.  
Nejstarší opisy bible jsou ty nejdůležitější a pergamenové rukopisy jsou naštěstí 
úplnými nebo téměř úplnými opisy Nového zákona, které se dochovaly v suchém 
písku v egyptské poušti. 
Existují tři tyto známé kopie a jsou pod názvy: Codex Vatacanus, Codex Sinaiticus 
a Codex Alexandrinus. Spadají do doby 4. - 5.stol. po Kristu. Zestárlé, vybledlé, 
přesto jsou největšími poklady křesťanství, nejstaršími biblemi světa. Žádná 
středověká kniha se nezachovala v rukopisech tak starých a tak početných jako 
Nový zákon. Jednotlivé knihy Nového zákona vznikaly v Palestině(dnes Izrael),  
Malé Asii, Makedonii, Řecku a Římě. 
      

Všechny novozákonní knihy byly napsány řecky, tehdejším běžně 
používaným typem řečtiny (koiné) – obecným jazykem. Jazyková úroveň 
jednotlivých knih je různá. Nejlepší řečtinou  jsou psány:    
List Židům, List Jakubův a Skutky apoštolů. 
 
Nový Zákon se všeobecně dělí do tří částí: 
 
1.  knihy historické:   - čtyři evangelia  - Matouše, Marka, Lukáše a Jana 

                             - Skutky apoštolů a obecné dopisy 
 
2.  knihy poučné:    - Pavlovy listy a jsou to: List Římanům, První a Druhý list 
Korintským, List  Galatským, List Efezským, List Filipským, List Koloským, První 
a Druhý List Thesalonickým (Soluňanům), První a Druhý List Timoteovi, List 
Titovi, List Filemonovi, List Židům, List Jakubův, První a Druhý List Petrův, 
První, Druhý a Třetí List Janův, List Judův  
 



3.   knihy prorocké:   -  Zjevení JanovoVe čtyřech evangeliích apoštolové nebo 
jejich učedníci podávají to, co Ježíš konal a čemu učil. Kristus je jejich středem. 
Evangelia jsou srdcem celého Písma svatého, neboť jsou hlavním svědectvím o 
životě a učení  vtěleného Slova, našeho Spasitele. Evangelia ve čtyřech podáních 
zaujímají v církvi jedinečné místo. Dosvědčuje to úcta, se kterou jsou zahrnuty do 
liturgie, a mají zcela zvláštní přitažlivost, jež v každé době působila na věřící. 

• Skutky apoštolů vypravují o počátcích církve a o jejím rozšíření. Předně se 
tu mluví o činech apoštolů. V první části je zde převážně zmínka o Petrovi, 
druhá část Skutků je věnována Pavlovi, kterého si autor velmi váži, i když 
jej mezi apoštoly nepočítá. Skutky apoštolů jsou dílem Lukáše, který 
předtím již napsal  evangelium. 

• Listy Pavlovy a jiné apoštolské spisy potvrzují poselství o Kristu, objasňují 
jeho učení a hlásají spasitelnou moc jeho díla. Pavel píše výklady, které 
jsou určeny konkrétním čtenářům a přes ně všem věřícím. 

• Kniha Zjevení Janovo je jediným novozákonním zástupcem literárního 
druhu, zvaného „apokalypsa“. Předpovídá dovršení Kristova díla a konečné 
vítězství Boží i těch, kdo věrně vytrvají ve spojení s Kristem. Kniha 
Zjevení bouřlivě zakončuje Bibli a předpovídá budoucnost křesťanů. Podle 
staré církevní tradice je autor Zjevení ztotožňován s apoštolem Janem, 
čtvrtým evangelistou. 
 

  Jak jsme si řekli v úvodu, Nový zákon obsahuje 27 knih, které byly 
shromážděny jako závazný soubor (kánon). 

 

„Boží slovo,“ které je Boží silou k spáse pro každého věřícího, je 
vynikajícím způsobem podáno a projevuje svou sílu ve spisech Nového zákona. 
Tyto knihy nám podávají definitivní pravdu Božího zjevení. Jejich ústředním 
námětem je Ježíš Kristus, vtělený Boží syn, jeho skutky, jeho učení, jeho utrpení a 
oslavení a také počátky jeho církve pod vedením Ducha svatého. 
V tomto smyslu je svědectví evangelií a apoštolských listů o životě a kázání 
Ježíšově „novým zákonem,“ je to naplnění ducha ne litery zákona. Církev měla 
v celých svých dějinách  k Písmu svatému úctu, neboť věří, že se v jeho textech  
setkává s Božím slovem. Písmo svaté je tedy nevyčerpatelnou klenotnicí bohatství 
naší víry. 

Nový zákon nemůžeme bez Starého zákona nikdy pochopit. Nový zákon je 
bez Starého zákona pouhým zlomkem. Pravdy Starého zákona jsou právě tak 
důležité jako pravdy Nového zákona. Oba jsou částí nedělitelného celku. 
 

    Dnes můžeme říci, že žádná kniha starověku se nám nedochovala v tak 
přesném znění a žádná  kniha nebyla prostudována do takových podrobností jako 
Nový zákon. Po celé 19. století byl text Nového zákona zkoumán odborníky 
(filology, archeology …) a byla vědecky potvrzena naprostá spolehlivost 
novozákonního textu. Nejnovější nálezy papyrusových textů ze 20. století a další 
archeologické objevy tuto věrnost ještě potvrdily. Nelze tedy než souhlasit 



s konstatováním,  že Bůh nám nedal v Bibli jenom Slovo Boží, nýbrž i bděl, aby 
toto Slovo došlo v podstatě neporušené až do naší doby. 

 
 (Pavel Římanům 15, 4) 

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom 
z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává  Písmo, čerpali  naději.“ 

 
                                                                                                    av 

Příště: evangelisté a evangelia 
 
Použita literatura: Ekumenický překlad Bible 
                              Katechismus katolické církve 

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

PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ – KV ĚTEN 
 

SOBOTA 3.5.2014 v 18.00 na faře 
 
 

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

                          VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 
  
      Téma setkání:          Štědrost – lakomství 
 

      Termín setkání:         Středa 7. května 2014 
 

      Čas a místo setkání:      18:45 ve Farním sále 
 

Biblický text:  
• 2 Kor 9,6-15   Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude sklízet 

Biblické odkazy: 
• Kaz 5,9-18            Pomíjivost bohatství 
• Sir 14,3-13           Lakomec strádá za svým stolem 
• Mt 5,42           Kdo tě prosí, tomu dej 
• Mt 6,20           Ukládejte si poklady v nebi 
• Lk 16,19-25           Boháč a Lazar 
• Sk 5,1-11           Ananiáš a Safira – pokrytecká štědrost 
• 1 Kor 16,2           Praktická rada apoštola Pavla 
• 1 Tim 6,9-10           Kořenem zla je láska k penězům 

 



Modlitba papeže Františka k Panně Marii 

 „Blahoslavená Panno Maria Fatimská 
S novou vděčností za tvoji mateřskou účast 
spojujeme svůj hlas s hlasem všech pokolení, 
která tě blahoslaví. 

Oslavujeme v tobě veliké skutky Boha, 
který se nikdy neunaví sklánět se milosrdně 
k lidstvu, souženému zlem a zraněnému hříchem, 
aby jej uzdravil a zachránil. 

Přijmi s mateřskou laskavostí 
úkon zasvěcení, který dnes s důvěrou konáme, 
před touto nám tak drahou soškou. 

Jsme si jisti, že každý z nás je v tvých očích cenný 
a že ti nic není cizího z toho, co je v našich srdcích. 
Necháváme se dosáhnout tvým něžným pohledem 
a dostává se nám útěšného pohlazení tvého úsměvu. 

Střež náš život ve svých rukou: 
požehnej a posil každou touhu 
po dobru; 
oživuj a syť víru; 
podporuj a osvěcuj naději; 
vzbuzuj a vdechuj lásku; 
veď nás všechny cestou svatosti. 

Nauč nás své přednostní lásce 
vůči maličkým a chudým, 
vyloučeným a trpícím, 
vůči hříšníkům a zbloudilým 
srdcím: 
všechny shromáždi pod svoji 
ochranu 
a všechny přiveď ke svému milovanému Synu Ježíši, našemu 
Pánu.“ 

Modlitba , kterou se papež František obrátil k Panně Marii po pontifikální mši svaté (svatořečení 
Jana Pavla II. a Jana XXIII.) na náměstí sv. Petra (zdroj Rádio Vatikán)                                                        

                                                                                        Vybrala Věra Dudová 



 

Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady 

 ŘKF Dolní Benešov ze dne 28.4.2014 
 
Přítomní: 
Pavel Kuchař - farář, Marie Bábíková, Terezie Kubíková, Věra Dudová, 
Monika Hudeczková, Iveta Vavřínková, Gerhard Bazan, Josef Zawadský, 
Maxmilián Pačka, Jan Harazim 
 

Objekty - současný stav a výhledy: 
 

Akce ve spolupráci s městem Dolní Benešov: 
 

Hřbitov - rozšíření a úpravy: informace u  p. Zawadského 
 Byla odstraněna hřbitovní zeď a akce pokračuje. Je zpracovaná projektová 
dokumentace a bylo požádáno o územní řízení k rozšíření hřbitova, které 
již probíhá. 
 Byly provedeny hydrogeologické sondy - na vodu se na stávajících 
místech téměř nenarazilo, voda je především v nově rozšířené části a zde je 
nutné provést odvodnění – zpracováno v projektové dokumentaci. Práce 
začnou po územním a vodoprávním řízení. Spodní voda bude svedena do 
bývalé Mlýnské strouhy a bude realizována v roce 2015 nebo 2016. 

 

Akce, které si může farnost zajistit ve vlastní režii: 
 

Topení do lavic 
 Díky mírné zimě nebyla možnost získat zkušenosti s různými typy topení 
v lavicích na místech, kde je již využíváno. 
 Do letošního podzimu se budou získávat reference ohledně spotřeby a 
spokojenosti z farností, kde jsou nabízené typy topení již v provozu. 
Následně budou zpracovány cenové návrhy a bude rozhodnuto o 
konkrétním typu vhodném pro náš kostel. 
 Realizace by měla proběhnout do začátku letošní zimy. 

 

Odvodnění kostela 
  V letošním roce se na základě rozhodnutí farní rady nebude realizovat. 

 

Ekonomika farnosti: 
 

  Opět dojde k jednání o prodeji oplatků, budou se objednávat po částech, 
v omezeném množství, tentokrát ve spolupráci s městem. Bude zpracován  
 



 
nový grafický návrh pro prezentaci farnosti i města (jedna strana krabičky 
farnost, druhá strana město). 
  Znovu zopakovat prodej svící a mýdel, který proběhl před Velikonocemi 
při jiné příležitosti (např. na Poděkování za úrodu). 
  Postní almužna vynesla částku 4790,- Kč (letos 3350,- Kč + 1440,- Kč 
z loňského roku), kterou zatím ponecháme a použijeme pro aktuální 
charitativní účely, které se mohou naskytnout v průběhu roku. 

 

Pastorace + logistika: 
 

Možnost oslovit dalšího muže k přípravě pro podávání sv. přijímání. 
Zatím nebylo uskutečněno využívání farního sálu oddílem menších dětí. 
Nabídnuta možnost občasného promítnutí tematického, zajímavého filmu. 
Proběhly drobné změny a úpravy na webových stránkách. 
Návrh tématu nového seriálu do Nedělníčku pro příští rok, týkající se 
historie kostelů 
a farních objektů v Dolním Benešově a Zábřehu. 
FR navrženo požádat obec o opravu padající zdi pod farní zahradou. 

 

Akce farnosti: 
 

Fotbal kněží s Kolovratovou ligou  
- proběhne 22.6.2014 v 16.30 hod. na hřišti v Zábřehu 
Pietní akt – 100 let od začátku 1.světové války 
- možnost připojení i jiných organizačních složek, bude také sloužena 

mše svatá za oběti 1. světové války  
Svatováclavský hudební festival   
- koncert proběhne ve čtvrtek 11.9.2014, bude předprodej vstupenek 
- již je domluven účinkující orchestr a schválen příspěvek města 
Poděkování za úrodu – termín – sobota 6.9.2014 
 Poutě 2014 - nabídka poutí je ve vývěsce u brány  

        -  možnost hlásit se u p. Kubíkové a p. Švančara 
Nabídnout starším farníkům možnost setkat se např. při promítání filmu, u 
kuželek, atd.. 
                                                               (Zpracovala VV, redakčně upravil PKF) 
===================================================== 
 

Řekli svatí a to platí!  Aneb…Citáty blahoslavených a svatých. 
 

 Žádné slovo, kterým můžeme napomenout svého bližního, aby si plnil 
svoji povinnost, není tak účinné jako příklad.         sv. Vincec z Pauly 
 



           Svatí Jan XXIII. a Jan Pavel II.  

Oba zanechali v život ě církve 20. i 21. století výraznou stopu.        
Jist ě je tedy p říhodné, p řipomenout si na n ěkolika řádcích klí čové 

okamžiky jejich život ů. Zde naleznete životopis Jana Pavla II. 

Jan Pavel II.         
            Karol Józef Wojtyła se narodil v polských Wadowicích      
18. května 1920 jako mladší ze dvou synů Karola Wojtyły a Emilie, rozené 
Kaczorowské, která zemřela, když mu bylo devět let. Jeho starší bratr 
Edmund, povoláním lékař, zemřel roku 1932 a jejich otec, voják polské 
armády, v roce 1941.        
 Karol začal studovat na Jagellonské univerzitě v Krakově, ta ale 
byla o rok později, po vpádu nacistických vojsk do země na podzim 1939, 
uzavřena. Od roku 1940 pracoval jako dělník v lomu, a poté v chemickém 
závodě, aby si vydělal na živobytí a také se vyhnul deportacím na nucené 
práce do Německa.       
 Později začal navštěvovat kurzy tajného kněžského semináře v 
Krakově a po válce, 1. listopadu 1946, byl vysvěcen na kněze. Byl poslán 
do Říma, kde získal doktorát teologie poté, co obhájil svou práci na téma 
víry v díle sv. Jana od Kříže.       
 Roku 1948 se vrátil do Polska a působil v několika menších 
farnostech i jako univerzitní kaplan, a to až do roku 1951, kdy navázal na 
svá filozofická a teologická studia. Dne 4. července 1958 ho papež Pius 
XII. jmenoval světícím biskupem krakovským. Biskupské svěcení Wojtyła 
přijal 28. září 1958. Dne 13. ledna 1964 ho papež Pavel VI. jmenoval 
arcibiskupem krakovským a 26. června 1967 kardinálem.    



 

              Účastnil se Druhého vatikánského koncilu (1962–1965)                  
a významně přispěl k vypracování jeho konstituce Gaudium et spes. Před 
svým zvolením za papeže se také zúčastni pěti zasedání Synody biskupů.
  Karol Wojtyła byl zvolen papežem 16. října 1978. Zvolil si jméno 
Jan Pavel II. a úřadu nejvyššího pastýře světové církve se ujal 22. října. 
Během svého pontifikátu vykonal 146 pastoračních návštěv v Itálii a jako 
římský biskup navštívil 317 z celkem 332 existujících farností města Řím. 
Apoštolských cest po celém světě, které byly projevem jeho trvalé 
pastorační péče o místní církve, vykonal celkem 104.   
 Mezi jeho nejvýznamnější dokumenty patří celkem 14 encyklik,   
15 apoštolských exhortací, 11 apoštolských konstitucí a 45 apoštolských 
listů. Jako papež napsal také pět knih. Předsedal celkem 147 
beatifikačním obřadům, během nichž blahořečil 1338 mužů a žen, a také 
51 kanonizacím, při nichž svatořečil 482 osob.    
        Dne 13. května 1981 na něj byl na Svatopetrském náměstí 
spáchán atentát. Poté, co byl následkem zranění dlouhou dobu 
hospitalizován, svému útočníkovi odpustil a s vědomím, že jeho život byl 
zázračně zachráněn, ještě zintenzivnil své pastorační úsilí. Jeho péči        
o církev dosvědčuje založení mnoha nových diecézí, vyhlášení nových 
Kodexů kanonického práva pro latinskou církev i pro církve východní,       
a uskutečněná revize Katechismu katolické církve. Vyhlásil také zvláštní 
roky věnované Panně Marii a Eucharistii i Jubilejní rok 2000. Generacím 
mladých křesťanů dal možnost setkat se při oslavách Světových dní 
mládeže.  

 Zemřel v Apoštolském paláci v Římě v sobotu 2. dubna 2005 ve 21.37 
hodin, v předvečer druhé neděle velikonoční, neděle Božího 
milosrdenství, jejíž slavení sám ustanovil. Pohřební mše svatá na náměstí 
sv. Petra a následné uložení do krypty vatikánské baziliky se uskutečnily 
8. dubna. 



Jan XXIII.                       

Vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli se narodil 25. listopadu 1881 
ve městě Sotto il Monte v italské provincii Bergamo. Už od útlého věku 
tíhnul ke kněžství. Roku 1892 vstoupil do semináře v Bergamu a roku 
1901 přešel do semináře sv. Apolináře v Římě. Na kněze byl vysvěcen 
roku 1904 v římském kostele Santa Maria di Monte Santo.   
 V roce 1905 si ho jako svého sekretáře vybral nový bergamský 
biskup Mons. Giacomo Radini-Tedeschi. O rok později začal Roncalli 
vyučovat v místním kněžském semináři církevní dějiny, patristiku a 
apologetiku. Působil také jako šéfredaktor diecézního časopisu La Vita 
Diocesana a od roku 1910 jako spolupracovník Unie katolických žen.
 Po vypuknutí první světové války mu byla roku 1915 svěřena 
duchovní péče o raněné vojáky v bergamských nemocnicích a v této 
službě strávil následující tři roky. V červenci 1918 souhlasil s tím, že bude 
pečovat o vojáky nakažené tuberkulózou, ačkoliv věděl, že se tak 
vystavuje nebezpečí nákazy a riskuje vlastní život.    
  V prosinci 1920 ho papež Benedikt XV. povolal do Říma, 
aby předsedal společnosti pro šíření víry v Itálii. Roku 1925 byl Roncalli 
jmenován apoštolským vizitátorem v Bulharsku a přijal biskupské svěcení, 
čímž začalo období jeho diplomatické služby pro Svatý stolec. Koncem 
roku 1934 byl vyslán jako apoštolský delegát do Turecka a Řecka, zemí, 
kde katolíci neměli snadný život. Během druhé světové války dokázal 
zachovávat přísnou neutralitu, což mu umožnilo efektivně napomáhat jak 
tisícům Židů, které tak zachránil před smrtí, tak hladovějícím obyvatelům 
Řecka. Dne 30. prosince 1944 byl poslán jako apoštolský nuncius do 
Paříže. Jeho diplomatická služba měla i silný pastorační rozměr, který se 

projevoval návštěvami mnoha diecézí ve Francii i Alžírsku. 
 Při poslední konsistoři svolané papežem Piem XII. byl Roncalli 
ustanoven kardinálem a souhlasil se svým jmenováním do úřadu 
benátského patriarchy, kterého se ujal 5. března 1953. Jeho působení v 
čele diecéze charakterizovalo horlivé pastorační úsilí, mimo jiné svolal 
diecézní synodu. 



    Když byl Roncalli 28. října 1958 zvolen papežem, vybral si jméno Jan 
XXIII. Navzdory očekáváním mnohých, podle nichž mělo jít jen o pře-
chodný pontifikát, od počátku uplatňoval zcela nový styl. Ten vyvěral z po-
vahy jeho lidské a kněžské osobnosti, kterou utvářela řada významných 
životních zkušeností. Konsolidoval řádné fungování jednotlivých úřadů 
kurie a dával si záležet na tom, aby jeho služba nesla výrazný pastorační 
charakter – zintenzivnil kontakt s věřícími při návštěvách farností, nemoc-
nic a vězení.        

 Dne 25. ledna 1959 ohlásil Jan XXIII. svolání Druhého vatikánské-
ho koncilu. Jeho cílem, jak ho definoval ve své zahajovací řeči 11. října 
1962, nebylo vyhlašovat nové pravdy víry, ale vyjádřit tradiční učení církve 
způsobem odpovídajícím moderní době. Jan XXIII. povzbudil církev k 
tomu, aby před odsuzováním a opozicí vůči okolnímu světu dala přednost 
milosrdenství a dialogu s obnoveným vědomím, že její poslání zahrnuje 
všechny lidi.                                                                                   
          Vytrvale také usiloval o 
podporu míru, což je patrné jak 
z encyklik Mater et Magistra 
(„Matka a učitelka“, 1961) a 
Pacem in terris („Mír na zemi“, 
1963), tak z jeho intervence 
během kubánské krize na 
podzim roku 1962. Pověst Jana 
XXIII. a obdiv k němu dosvědčuj 
i poslední týdny jeho života, kdy 
se celý svět shromáždil kolem 
lůžka umírajícího papeže a s 
hlubokou bolestí přijal zprávu 
 o jeho smrti, k níž došlo večer 3. června 1963.                             
                                                    
Text - web. str. České biskupské konference, foto pořízeno z televizní  obrazovky přímého 
přenosu Tv. Noe.   

                                                                                                                Marie Oh řálová                 



 

    NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ  

Řeka a pouš ť 
 Jedna řeka narazila při poklidném toku směrem k moři na poušť. 
Všude kolem byly jen skály rozryté hlubokými stržemi, podzemní jeskyně 
a písečné duny. Řeku sevřela úzkost.    
 „To je můj konec. Přes tu poušť se nikdy nedostanu. Všechna moje 
voda se vsákne do písku a já úplně zmizím. Nikdy neuvidím moře. Mám 
nadobro zkažený život,“ zoufala si.      
 A její voda se pomaličku začala zakalovat. Řeka umírala a stávala 
se z ní bažina.       
 Její nářek však uslyšel vítr. Rozhodl se, že jí zachrání život.  
 Poradil jí: „Nech se prohřát sluncem, pak vystoupíš na nebe 
v podobě vodní páry a o zbytek se postarám já.“    
  Řeka se vyděsila ještě víc: „Já přece mám téct mezi dvěma břehy, 
po pevné zemi, mám být klidná, honosná, mohutná. Na létání vzduchem 
nejsem stavěná.“       
 Vítr jí odpověděl: „Neboj se. Až vystoupíš v podobě vodní páry na 
nebe, stane se z tebe oblak. A já tě přenesu přes poušť, abys znovu 
mohla dopadnout na zem v podobě dešťových kapek. Potom z tebe zase 
bude řeka a poplyneš dál do moře.      
 Ale řeka měla příliš velký strach, proto ji nakonec pozřela poušť. 
   

 Mnoho lidí zapomíná, že nenadále pouště citů a krutou vyprahlost, 
které někdy sužují poklidný tok lidského života, lze překonat jediným 
způsobem.        
 Je jím duchovní život. Znamená to nechat se proměnit sluncem, 
jímž je Bůh, a přenést větrem, jímž je Duch. Ale jen málokdo se odváží na 
toto riziko přistoupit. Protože, jak říká Ježíš: „Vítr vane, kam chce: člověk 
ho slyší, ale neví, ani odkud přichází, ani kam směřuje.“ 

Z knihy Bruna Ferrera  „ Paprsek slunce pro duši“ přeložila Ivana Hlaváčová,         
Vydalo nakl. Portál v roce 2009                                

                                                                                                  Marie Ohřálová 



 

Pro zasmání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

„Ahoj Karle. Jak se ti vede?“ 
„Skvěle. Prodávám poštovní holuby.“ 
„Jo ?...To máš určitě veliký chov…“ 

„To ne, mám jich jen deset. Ráno je dobře prodám a večer jsou zpátky.“ 
----- 

Žák nemohl pochopit slovo kanibal. 
Zoufalý učitel mu položil otázku: 

„Kdybys snědl tatínka a maminku, co bys potom byl?“ 
„ Sirotek,“ odpověděl upřímně kluk. 

----- 
 Přijde host do restaurace a poručí si divokou kachnu. Vrchní mu 
odpoví: „Divokou kachnu nemáme. Máme jen domácí, ale pro vás ji 
můžeme rozzuřit.“  

----- 
„Taky ti vichřice poškodila stodolu?“ 
„ To nevím, já jsem ji ještě nenašel.“ 

                                                                                     
                                        Připravila  Marie Ohřálová  
 

Z knihy  Nezbedův humor. Vydala redakce dětského časopisu Nezbeda. Zlín  2007.) 



Dětem:   
 

Vymaluj a poznej,  
co se na obrázku 
stalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================          

 

SOUTĚŽ !!!  
DOPLŇOVAČKA -  Vylušti tajenku  

 
          1.dřevěná stavba na seno 
pro lesní zvěř; 2. snížení ceny; 
3. dobře zabezpečené pokladny;  
4. světlá semínka často používa-
ná jako posyp pečiva; 5. ochuco-
vat solí; 6. chobotnatci;7.chladná 
část Ruska; 8. výměšek úst; 
 9. světová strana; 10. odvážně; 

11. zbloudit (odbočit z původní cesty); 12. školní potřeba, do které se píše;  
13. neosvětlené oblasti. 

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

nejpozd ěji do ned ěle 25. května !!!                                                                    
============================================================================= 
 

Správná odpov ěď z minulé sout ěže: 
Tajenka dubnové doplňovačky zní „JARO JE TADY“ .  Ze 14 správných 
odpovědí (11 v krabičce, 3 elektronicky) vylosoval pan farář  tyto výherce:  
1. cena  -kniha – Lucie Dudová 9 let – Dolní Benešov; 2. cena  – biblické 
karty  - Lucie Oh řálová 8 let - Vřesina; 3. cena  - pexeso - Nela 
Chmurová 7 let -Zábřeh.  Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře 
v sakristii, nebo na faře.                                   Výherc ům blahop řejeme .                                                  



Rodi če, pomozte svým d ětem modlit se !!!  
 

 
 

„Cti otce svého i matku svou…aby se ti 
dob ře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi“ 

    Efezským 6: 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Děkuji, Ti, Ježíši 
  za moji maminku.  
  Tys měl také maminku, že? 
  Nejsou maminky 
  ÚŽASNÉ? 
  Děkuji, Ti, Ježíši, 
  za moji maminku. 
 
   Rodiče: Řekněte svému dítěti, jak má  
   mamince projevovat lásku. 
 
 
Z Knihy modliteb pro děti. Napsala Christiane Harder Tangvald                                              
  ilustr. Frances Hook) Vydáno v r.1987.                                       Marie Ohřálová 
   



 
Ať „ NEDĚLNÍČEK“ vnese do Vašich rodin 

příjemné, pokojné  a sváteční chvíle.  

Zelený čtvrtek 17.4 2014 - Missa Chrismatis – Biskup během této bohoslužby světí oleje, 
které se používají při liturgii a udělování svátostí, a kněží  diecéze obnovují  kněžské sliby.  
 
     Vydavatel:                                                                             
Římskokatolická  farnost  Dolní  Benešov,  Nám. Cypriána Lellka  74,   Dolní Benešov  747 22  
Připravuje pro vás „Tým Nedělníčku P.Mgr. Pavel Kuchař, farář, Věra Dudová , Marie Ohřálová     
email:  nas.nedelnicek@seznam.cz internetové stránky: http://farnost-dolnibenesov.webnode.cz/ 
vychází první neděli v měsíci za dobrovolný příspěvek  
 Zapsáno do evidence periodického tisku Ministerstva kultury  pod číslem  MK ČR E 19917. 

 


