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SLŮVKO FARÁŘE 
 

Mamince ke dni, který ji může potěšit 
 

Jak je to dávno, kdy jsi byla velmi malá? 
Jak je to dávno, cos na nožkách prvně stála? 

Jak je to dávno, kdy spatřila jsi anděla? 
Jak je to dávno, kdy poprvé ses zarděla? 
Byl to ten mladík, který velmi se ti líbil? 

Byl to ten muž, co lásku a věrnost ti slíbil? 
Byl to ten čas, kdy jste přes těžká léta mnohá, 

v době nesnází a tíhy vzývali pak Boha? 
Byly to též noci, kdy i ve stonáních všech, 
hlídali jste dětí spánek a neklidný dech? 
Častokrát vzpomenu na dávno prošlé časy, 

na období, kdy šedá usedla v tvé vlasy. 
A přesto, že ti tvé kadeře místy zřídly, 
tvá láska vítězí nad mocnějšími vřídly! 

Nad vřídly sobectví a lidské lhostejnosti, 
i nad vřídlem nelásky – té lávy tekuté, 

jsi naše maminka, máš lásky vždycky dosti, 
prosím tě mami, měj dlaně k nebi sepnuté… 

Přijmi od milých svých za obětí tvých vděčnost, 
a moc Nejvyššího dej tobě i nám věčnost. 

 
 
 
 
 

 
Za vše, cos mi dala, děkuji ti maminko… 

                                                                                         PKF 
 



Zápis ze schůze Pastorační a ekonomické rady 
 ŘKF Dolní Benešov ze dne 15. 4. 2013 

 
Přítomní: 
Pavel Kuchař - farář, Marie Bábíková, Terezie Kubíková, Magda Postulková,  
Monika Hudeczková, Iveta Vavřínková, Gerhard Bazan, Josef Zawadský,  
Maxmilián Pačka, Vilibald Švančar, Stanislav Poskočil, Jan Harazim 
Omluvena: 
Věra Dudová 
 

Po úvodní modlitbě p.farář poděkoval třem členům bývalé rady (M.Postulková, 
S.Poskočil, V.Švančar) za spolupráci a pomoc. Poté přivítal nové členy 
(M.Hudeczková, I.Vavřínková, J.Harazim). 
 

Objekty - současný stav a výhledy: 
 

Akce ve spolupráci s městem Dolní Benešov: 
 

Oprava hřbitovní kaple: informace p. Zawadského 
- dokončena střecha, v průběhu 1. poloviny května 2013 dokončení fasády a 

původního interiéru, způsobilého k možnosti využití k pohřebním obřadům 
- funkční zvon na hřbitovní kapli (po domluvě možnost zvonění) 
- zhotovit kopii klíče (zatím pouze u p. Lellka na MěÚ) 
 

Oprava Červené kaple: informace p. Zawadského 
- začátek prací od 2. týdne měsíce dubna 
- opravu provádí na základě výběr. řízení firma Slezské stavby s.r.o. 
- byla žádána dotace Moravskoslezského kraje, byla však zamítnuta 
- opravovat se bude především štít kaple, který je v havarijním stavu 
- termín dokončení je dle smlouvy do konce 5/2013  
- zvážení možnosti vytvoření větrání za oltářem kaple 
 

Akce, které si může farnost zajistit ve vlastní režii: 
 

Oprava varhan: současný stav - informace p. Zawadského 
- varhany jsou zkolaudované, drobné vady (pouze intonační a ladění) budou 

opraveny 
- po jejich odstranění proběhne v průběhu měsíce května poslední splátka 
- celková suma opravy varhan je 850 000 Kč 
- v havarijním stavu je strop v zadní části místnosti ve věži – z bezpečnostních 

důvodů nutno opravit (proběhne demontáž a výměna poškozených trámů) 
 

 
 
 



Farní sál 
- zhotovení nápisu nad vstupní dveře (po domluvě s p. Špilháčkovou) 
- pořízení žaluzií do 2 oken a dveří 
- vyřešit problém s teplou vodou v kuchyni a navrhnout umístění polic nebo 

skříněk na drobné nádobí 
- o pomoc při správě sálu byla požádána p. Jana Malchárková 
 

Ekonomika farnosti: 
 

  V letošním roce se budeme věnovat drobnějším opravám, v příštím roce opět 
plánovaná větší a finančně náročnější akce – odvodnění a nová dlažba kolem 
kostela sv. Martina. 
Zakoupení nového ozvučení k využití na hřbitov a do Červené kaple hodnotě asi 
13 000 Kč. 
  Oplatky farnosti Dolní Benešov – z celkového počtu 2000 vytištěných krabiček 
zůstává 490 krabiček, které se budou plnit čerstvými oplatky podle potřeb 
farnosti. Navržení možností, jak zbylé množství využít a jakou formu pro prodej 
zvolit. Např. při oslavách města v září 2013. 
  Diskuse a návrhy dalších možností, jak prezentovat „naší farnost“ formou 
uvedení loga.  
  Výhledově zpracovat návrh k rozšíření hřbitova o pozemek farní zahrady  – 
postupně vypracovat studii, projekt, atd.. 
 

Pastorace + logistika: 
 

  Úvaha o zavedení mši svatých v sobotu odpoledne (s nedělní platností) místo 
rána, pokud by byly kladné ohlasy, změna by proběhla od nového roku. 
   Možnost pozvání školitele pro naše lektory (farníci, kteří čtou biblické texty při 
bohoslužbách) na 2 večery. 
  Zajištění obědů pro zpovědníky (2x ročně). Po vzájemné domluvě se budou 
nadále střídat paní Kubíková a paní Bábíková, případně jiná oslovená 
hospodyňka☺ 
 

Akce farnosti: 
 

  „Exhibiční“ fotbalový zápas kněží proti mužům z farnosti proběhne v Zábřehu 
na hřišti dne 2.6.2013 v odpoledních hodinách (přesný čas bude ještě upřesněn). 
  Rozpis poutí pro letošní rok byl zveřejněn v dubnovém Nedělníčku. 
  Během 5 a 6/2013 budou přijímány přihlášky k biřmování, které bude 
 8.listopadu 2014. 
   
 
Charitativní a misijní aktivity : Bratrstvo sv. Josefa - poslední akce - sbírka 
brýlí. 



Předány časopisy Misionář malomocných a Křesťanská mezinárodní solidarita 
k nahlédnutí a vyhledání vhodných témat návrhů, jakou zvolit další užitečnou 
formu pomoci. 
  Možnost zapojení farnosti do Svatováclavského hudebního festivalu v roce 
2014 – možnosti, jakou formou koncipovat a co konkrétně by obnášelo. 
 

Úklid kostela: 
  Bylo by vhodné zvolit jednu nebo dvě osoby, které by zodpovídaly za úklid, 
uzamčení kostela po úklidu, atd.. 
  V létě budou svolány úklidové skupiny, kde toto bude konkrétně projednáno. 
 

Nedělníček: 
  Po ukončení seriálu o Svaté zemi (koncem tohoto roku) bude nové téma, a to o 
poutních místech a např. o historii našich kostelů a kostelů v našem okolí. 
 

Ostatní: 
 

• Ve vývěsce u kostela je nově umístěna historie farního kostela sv. Martina 
• Bude provedena oprava oplechování na faře na římse od kostela a pod 

pergolou 
• Nutno opravit sokl u vstupních dveří do farního kostela sv. Martina 
• Požádat o prohlídku a následnou opravu hlavních vstupních dveří kostela 

(špatně se otevírají) „zručné“ muže z farnosti. 
• Úvaha o výmalbě kostela v Zábřehu – oslovení firem pro nejvýhodnější 

nabídku. 
• Byl předložen letáček s nabídkou topení do lavic - popřemýšlet, jaký typ 

by byl  nejvhodnější do příští schůze, kde bude toto téma projednáno a 
dořešeno. 

• Úklid na kůru provádět pouze „suchou“ formou – vyluxovat, zametat. 
Vlhko škodí varhanám! 

 

(ze zápisu I.V. upravil a zkrátil P.Kuchař) 
============================================ 

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI KV ĚTNU 

 
 

Sbírka NA CHARITU –  neděle 19.5.2013 – odesílá se v plné výši       
                                     pro potřebu naší Diecézní charity 

 

Sbírka NA OPRAVY  –  neděle 26.5.2013 

  



 
 

Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na květen 2013 
 

 
 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 6.5. 18.00 Za Helenu Zavadskou, manžela, syna a rodiče z obou stran  
Ůt 7.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 8.5. 18.00 Za Josefa Bilíka a manželku  
Čt 9.5. 18.00 Za Annu Pavlíkovou, manžela, děti a přízeň  
Pá 10.5. Záb 18.00 Na jistý úmysl, za + manžela a děti  
So 11.5. 7.00 Za Jindřicha Nováka, manželku, 2 dcery a zetě  
Ne 12.5. 7.00 Za jana Hankeho, manželku a dvoje rodiče  
Ne 12.5. Záb 8.30 Za Elišku Hoškovou, manžela a dvoje rodiče  
Ne 12.5. 10.00 Za členy Živého růžence  
Po 13.5. 18.00 Za + Františka Blokšu a manželku  
Út 14.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 15.5. 18.00 Za + rodiče Kubíkové a Holečkové  
Čt 16.5. 18.00 Za Josefa a Marii Postulkovy a dvoje rodiče  
Pá 17.5. Záb 18.00 Za Dorotu Kravčíkovou, manžela a dvoje rodiče  
So 18.5. 7.00 Za + preláta Viléma Thiemla a duše v očistci  
Ne 19.5. 7.00 Za Martu Kozlovou (nedož.90 let),manžela, syna, rodinu Bílou...  
Ne 19.5. Záb 8.30 Poděkování za přijaté milosti, dar zdraví a za sestru  
Ne 19.5. 10.00 Za + Martina Zajíce a manželku  
Po 20.5. 18.00 Za + Jiřího Galíčka, sestru a dvoje rodiče  
Út 21.5. 6.30   
St 22.5. 18.00 Za + Jiřího Kalužu, otce a prarodiče z obou stran  
Čt 23.5. 18.00 Za + Alžbětu Ranošovou – měsíční  
Pá 24.5. Záb 18.00 Za Rozálii Galvasovou, rodiče, sourozence a přízeň  
So 25.5. 7.00 Na poděkování za dar zdraví a boží pomoc  
So 25.5. 17.00 Za + Otílii Adámkovou – měsíční  
Ne 26.5. 7.00 Za + Jana Kalužu, manželku a + děti  
Ne 26.5. Záb 8.30 Za živé a + farníky a za dobrodince kostela Odpust 
Ne 26.5. 10.00 Za děti, přistupující k 1.sv.přijímání a za jejich rodiče  
Po 27.5. 18.00 Za + Manfreda Kiese – výroční  
Út 28.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 29.5. 18.00 Poděkování za přijaté milosti a dobrodiní,za dar zdraví u příl.70..  
Čt 30.5. Záb 16.00  B. Tělo 
Čt 30.5. 18.00 Za + Aloisii Porubovou – výroční  
Pá 31.5. Záb 18.00   
So 1.6. 7.00 Za + Kristinu Kozelkovou – měsíční  
Ne 2.6. 7.00 Za + rodiče a sestru  
Ne 2.6. 9.00 Za + Danuši Kotlářovou – výroční B. Tělo 

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

 



Sbírka brýlí – ukončení akce 
 
Vážení spoluobčané, 
 touto zpravodajskou cestou ještě 
jednou děkujeme za Vámi darované 
dioptrické brýle, které se v pondělí 15.4. 
dopoledne odeslaly přes Misijní stanici 
v italském Arenzanu na konečné místo určení – do Středoafrické 
republiky. Nakonec se počet brýlí ustálil na 487 kusech. Původní 
záměr pro Zambii byl změněn, jelikož obyvatelé výše zmíněné 
africké země jsou možná ještě „potřebnější“a dioptrické brýle jsou 
pro ně jednoduše nedosažitelný luxus. 

      Chci poděkovat i členkám Bratrstva sv. Josefa, které pečlivě 
vyčištěné a proměřené dioptrické brýle zabalily do celkem tří krabic. 
Při tomto procesu v jednu chvíli farář zpozorněl, jelikož jedny brýle 
zůstaly ležet na stole, ale ihned se ohradila jedna z pomocnic, že 
jsou její – tedy nemisijní☺. 
  
                                                          
                                                        S velkou pravděpodobností         
                                                     bychom tuto sbírku brýlí znovu       
                                                     zopakovali za rok nebo rok a půl. 
      
                                                             Za Bratrstvo sv. Josefa         
                                                              v Dolním Benešově  
                                            
                                                                                                 PK 



Poděkování za krásný koncert 
 
 Rádi bychom poděkovali všem, kteří se přičinili o zdárný průběh 
Varhanního inauguračního koncertu v kostele sv. Martina v Dolním 
Benešově, který se uskutečnil v neděli 7.4.2013 v 16.00.  

Varhaník doc. Jaroslav Tůma nám připravil krásné chvíle s varhanní 
hudbou, ale i napětí, kdy si na chvíli při drobné poruše zkusil místo 
varhaníka funkci varhanáře☺. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Kéž tedy opravené varhany zdárně a krásně hrají, kéž v rámci záruky 
jsou nalezeny všechny drobné závady a kéž máme možnost i v budoucnu 
prožít další varhanní koncert. Toto jistě není přání pouze jednotlivců.                                                        
 
                                                                                                          PK 



Biřmování – podzim  2014 
 
 Od května předloňského roku už utekl zase nějaký čas, a proto jsme 
se na jednání Pastorační rady farnosti rozhodli, že začneme přípravu 
k biřmování. To by se uskutečnilo v listopadu příštího roku kolem data 
našeho krmáše (termín se bude odvíjet podle časových možností 
biřmujícího). 
Základní podmínky a časový harmonogram bude následující: 

• Během května a června 2013 je zapotřebí se přihlásit (přihlášky je 
možné si vyzvednout v zákristii nebo na faře ve výše uvedeném 
období) 

• Přihlásit se může pokřtěný katolík (dovršený věk 17 let do konce 
roku 2013!) 

• Pokřtěný(á) v jiné farnosti musí dodat potvrzení o křtu do konce 
srpna 2013! 

• Biřmovanec si zvolí biřmovací jméno např. podle světce, který je 
mu blízký nebo jinak hodný následování 

• Biřmovanec má mít biřmovacího kmotra, který je pokřtěný a žije 
podle katolické víry, ženatý nebo vdaná má církevní sňatek 

• Příprava k biřmování začne od nového školního roku, tedy od září 
2013, a to 1 až 2x v měsíci (během července a srpna 2014 nebude 
probíhat) 

• Další informace na tel. 731 534 093 nebo mail: 
rkf.dolnibenesov@doo.cz           

                                                                       Pavel Kuchař, farář 
===================================================== 
                               VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 

 

Téma setkání:      Pavel – víra a milost 
Termín setkání:      Čtvrtek 9. května 2013 
Čas a místo setkání:      19:00 ve Farním sále 
 

                                Texty k nastudování: 
          
•          Sk 9,1-22   Obrácen u Damašku 
•          Sk 16, 25-34   Pavel ve vězení – obrácení žalářníka 
•          1.Kor 15, 10 Milostí Boží jsem, co jsem 
•          Gal 1, 11-24 Evangelium jsem nepřijal od lidí                      



Setkání Goliáše s Davidem  

Násilník  

Historka o boji Davida s Goliášem je patrně nejznámějším příběhem 
Starého zákona. Není těžké pochopit proč. Svět je totiž plný násilníků. 
 
Když mi bylo sedm, naše rodina se přestěhovala do nového domu a - co 
byste neřekli - jeden takový násilník bydlel přímo naproti nám! Byl jsem 
tehdy stydlivý, trochu baculatý mrňous - hotová pastva pro takového 
klučičího tyrana. A tak jsem od něj pravidelně dostával na frak. 
 
V oněch časech udíleli rodiče v takových případech jen jedinou radu: 
"Postav se mu, chlapče! Braň se!" 
 
A tak jsem to jednoho dne opravdu udělal. Bylo to drsné a děsivé, ale 
zaťal jsem pěsti, zamával pažemi - a ten surovec vzal do zaječích! Užasl 
jsem. Byl jsem dokonce tak zmatený, že jediné, co mě napadlo, bylo 
zaklepat na dveře protějšího domu a omluvit se matce toho neurvalce. 
(Říkal jsem vám, že jsem byl až nesnesitelně způsobný jelimánek?) Už 
nevím, jestli jsem si z téhle zkušenosti vzal tehdy nějaké ponaučení, ale 
řeknu vám, co si o tom myslím dnes.  
 
Čím jsme větší, tím větší jsou i surovci, kteří nás tyranizují. I stává se, že 
někdy někdo (často ten poslední, od koho byste něco takového čekali) se 
jim vzepře a pustí se do drsného boje. Třeba jako Martin Luther King, 
který snil o dni, kdy budou mít všichni lidé - bez ohledu na barvu své kůže 
stejná práva. Nebo jako William Wilberforce, který celý život zasvětil boji 
proti otroctví. A jako Matka Tereza, která hlásala, že úplně všichni lidé - 
chudí a nemocní i ti, kteří dosud čekají na své narození - si zaslouží naši 
ochranu a péči. A kdo ví? Možná, že to jednou bude někdo právě takový, 
jako jsi ty! 

 
(Bob Hartman-z knihy Bůh píše i na křivých řádcích , vydalo: Karmelitánské 
nakladatelství) 
 
 
 
 
 

Věra Dudová 



SVĚTEC MĚSÍCE:  JAN SARKANDER  6. květen  
 

Narodil se - 20.12. 1576 Skočov;  Zemřel 17.3.1620 Olomouc,                                                 
Svatořečen  byl 21.5. 1995 v Olomouci Janem Pavlem II. společně se Zdislavou 
Patron pro zachování zpovědního tajemství, Atributy : Prst na ústech, klíč, kniha 
 

      Svatý Jan Sarkander pocházel z vážené, ale nezámožné rodiny v těšínském 
Slezsku, a působil několik let v duchovní správě na různých místech. Jeho 
tragédie začala, když si ho místodržitel Moravy pán z Lobkovic vyžádal pro svůj 
kostel v Holešově u Olomouce, kde chtěl opět zavést katolické bohoslužby. Bylo 
to ve zjitřeném období před povstáním českých stavů, takže jeho postavení nebylo 
snadné, tím spíš, že sousední protestantský šlechtic kul pikle proti novému faráři. 
Sarkander však přes všecky hrozby nevynechal jediné kázání, a navíc ještě přivedl 
zpátky ke katolické víře kolem 250 lidí. Po výbuchu povstání 1618 si už nebyl jist 
životem, a když ho jeho farníci snažně žádali, aby se uchýlil do bezpečí, protože 
nenávist protestantů se obracela především proti jeho osobě. Svou farnost svěřil  
sousedním duchovním a vydal se na pout' do Čenstochové; zde a v Krakově 
strávil delší dobu v klášterech. V listopadu 1619 se přece jen odvážil vrátit do své 
obce. Nějaký čas klid a nenasvědčovalo tomu, že by mu něco hrozilo. Znenadání  
přitáhlo do kraje polské vojsko. Farář nevěděl, přichází-li s úmyslem přátelským, 
či nepřátelským, připravil proto své farníky na nejhorší. Když se Poláci blížili k 
Holešovu, vyšel jim v čele své obce vstříc s monstrancí v rukou. Tu seskákali 
vojáci s koní, uctili svátost oltářní, město ušetřili, ale nekatolická místa zpustošili. 
Farář byl obžalován z velezrady, kladli mu za vinu, že Poláky pozval; opírali svou 
žalobu obzvlášť o to, že štolba pána z Lobkovic byl s ním v Polsku. Byl zatčen  
a postaven v Olomouci před soud povstaleckých šlechticů. Aby bylo zachováno 
jisté zdání práva, musil být při prvních výsleších katolický soudce Jan Scintilla; 
ten zachránil akta procesu a mohl tak později  podat objektivní zprávu o utrpení 
mučedníků. Sarkander se bránil, nesouhlasil s jejich nařčením. Namítali, že byl 
zpovědníkem pána z Lobkovic, ten že mu jistě při zpovědi řekl, že Poláky zavolal  
on. Soud přikročil k mučení. Když četní diváci projevili nevoli a soucit s farářem, 
mučení bylo po hodině ukončeno. Za nedlouho ho mučili znovu; tentokrát proto,  
že do své farnosti opět uvedl katolickou víru. Hájil se: „Vždyť jsem kněz, je to 
moje povinnost.“ Stupňovali mučení a znovu a znovu ho nutili, aby prozradil, 
 z čeho se Lobkovic zpovídal. Odpověděl jim: „O ničem nevím, ale i kdybych 
věděl , nic bych vám nevyzradil. Nemohu přece porušit zpovědní tajemství  
i kdybych  měl v mukách zemřít.“ Znovu byl mučen. Rozhořčení kolemstojících 
nabývalo hrozivých rozměrů a kněz upadl do bezvědomí. Přestali s mučením a 
uvrhli ho do vězení.. Katolíci i nekatolíci mu nosili za zády žalářníka jídlo, pití i 
prostředky zmírňující bolest, bylo to však jen prodlužované umírání; spálené 
maso zahnívalo, údy nevládl, a přitom ani jedinkrát si neposteskl. Veselou mysl si 
vzdory všemu uchoval až do konce.                                                 Marie Oh řálová  



PŘÍBĚH DVOU TENORŮ 
 
Jsou p říběhy, které píše život sám. Ten dnešní je jedním z ni ch.  
 

    Všichni velmi dobře známe jména tři slavných mužů, tenorů, jejichž 
hlasy pohnuly celým světem.  Dva Španělé, Placido  Domingo, José 
Carreras, a Ital Luciano Pavarotti jsou sólisté nejznámějších operních 
scén. Mnohokrát spojili své hlasy a koncertovali společně, a to byl pro 
milovníky vážné hudby a nejen pro ně, ten nejsilnější zážitek. 
   
 Placido Domingo  (1941)           José Carreras (1946)        Luciano Pavarotti  (1934-2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Náš příběh se týká dvou pěvců z této trojice. Španělé Placido Domingo 
a José Carreras jsou jeho hrdiny. Kdo příběh zná, rád si ho připomene. 
      

    Ve Španělsku vládne rivalita mezi 
obyvateli Katalánie a Madridu. Katalánci 
bojují o svou autonomii  v Madridem 
ovládaném Španělsku.   
Placido Domingo žije v Madridu a José 
Carreras je Katalánec. 
 .Právě tyto politické záležitosti byly 
příčinou, že se oba tito věhlasní a světem 
uznávání  pěvci, stali v roce 1984 
nepřáteli. Jejich záporný vztah byl  tak 
veliký, že ačkoliv byli oba velmi známi a 
všemi zeměmi vyhledáváni, vždy si ve 
smlouvách stanovovali podmínku, že 
budou vystupovat pouze tehdy, nebude- li 
ten druhý pozván.      



       V roce 1987 se Carreras setkal s větším 
nepřítelem, než byl jeho velký rival Domingo. 
Překvapila ho neblahá diagnóza: leukémie. Jeho 
boj proti rakovině byl bolestivý, musel se podrobit 
mnoha nepříjemným zákrokům  
a mimo jiné i transplantaci kostní dřeně  
a transfůzi krve, kvůli které musel každý měsíc 
cestovat do Spojených států. 
     Za těchto okolností nemohl pracovat. Léčba 
spojená s cestováním byla velmi nákladná a 
financí na ni, přestože měl veliký majetek, 
nesmírně ubývalo. Když už byl téměř na dně, narazil na nadací Hermova 
v Madridu. Jejím jediným účelem byla podpora léčby lidí, kteří onemocněli 
leukémií. 
      Díky podpoře  této nadace mohl José Carreras  úspěšně dokončit  
nákladnou léčbu, uzdravit se a pokračovat ve zpívání. 
      Zajímalo ho, co je to vlastně za nadaci, která mu tolik pomohla a které 
je za vše tak vděčný?  
    Zjištění bylo  pro něj velmi šokující. Zakladatelem, hlavním sponzorem   
a prezidentem nadace je Placido Domino. Také se dověděl, že  Placido 
Domingo zřídil nadaci proto, aby právě jemu pomohl v léčbě. Rozhodl se 
však zůstat v anonymitě, aby se José necítil ponížený, že přijal pomoc od 
svého „nepřítele“. 
   Nejdojemnější  na tomto příběhu je jejich setkání. Pokusme si představit 
tuhle scénu.  
   …Placido Domingo má svůj velký koncert 
v Madridu. Tu najednou se objeví na scéně 
Jozé Carreras, přeruší jeho vystoupení, 
pokleká před nim a veřejně, před celým 
publikem, ho žádá o odpuštění a za vše mu 
děkuje. On pak, překvapen jeho pokorou, 
podává mu ruce a pomáhá mu vstát. 
Velikým obětím zpečeťují začátek jejich 
velkého přátelství…..V interview se zeptal novinář Placida Dominga: „Proč 
jste založil nadaci Hermova a platil léčení  svému „nepříteli“ , který byl 
současně jako umělec vašim jediným soupeřem?“….Odpověď byla jedno- 
značná: „Nemůžeme si dovolit ztratit takový hlas.“   
        Toto je skutečný příběh lidské laskavosti a měl by sloužit jako příklad  
a inspirace.            
  …Vždy se chovej k lidem tak, jak chceš, aby se ch ovali lidé k tob ě…      
 

 ( Foto pořízeno z tel. obrazovky)                                                     Marie Ohřálová             



OOKKÉÉNNKKOO    DDOO  SSVVAATTÉÉ    ZZEEMMĚĚ  
 

HORA  BLAHOSLAVENSTVÍ  
 

    Posledním pozoruhodným místem, které navštívíme v Galileji, v severní 
části Svaté země, je hora Blahoslavenství. Je to pahorek v těsné blízkosti 

Tabghy, na břehu Galilejského jezera, 
kde podle tradice Ježíš pronesl k lidu 
své, tzv.  Horské kázání.  
      Moderní chrám Blahoslavenství na 
vrcholu kopce byl postaven v roce 1937 
podle architekta Antonia Barluzziho,  
Tato pozoruhodná stavba má zajímavý 
půdorys. Osmistěnný kostel, podle počtu 
blahoslavenství, která Ježíš pronesl 
v úvodu  Horského kázání, je po obvodu 
obklopen sloupovím.  
     Uvnitř kostela je  stejný počet oken  
a na každém z nich je začátek textu 
jednoho z blahoslavenství. 



    Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili 
k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: 

- Blahoslavení  chudí v duchu, 
neboť jejich je nebeské království. 

- Blahoslavení  plačící, neboť ono 
budou potěšení. 

- Blahoslavení tiší, neboť oni 
dostanou zemi za dědictví. 

- Blahoslavení , kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou 
nasycení. 

- Blahoslavení  milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství. 

- Blahoslavení  čistého srdce, neboť 
oni budou vidět Boha. 

- Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť 
oni budou nazváni Božími syny. 

- Blahoslavení , kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť 
jejich je nebeské království. 

     Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat 
 a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť 
máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky před vámi. 
                                                                                                                                    (Matouš 5, 1-12)      

    Tato  lokalita má své kouzlo. Je zde cítit úžasný klid. Zde napadá 
nejednoho poutníka otázka: „Proč je těch blahoslavenství právě osm? Kde 
se vzalo v biblických dějinách toto neobvyklé číslo?“   
     Jeden Italský teolog vysvětluje: „Boží matematika je jiná, než  lidská, 
tam platí počty jiné, než v matematice. Víme, že číslo sedm v bibli, je číslo 
plnosti. Plnost, je plnost něčeho. Například: Máme-li dostatek lásky 
k lidem , jsme plni lásky k lidem a máme-li dostatek lásky k Bohu jsme plni 
lásky k Bohu a všechno je tak, jak být má – to je plnost lásky.  
     Když nám ale něco chybí, cítíme něco zlého, nedostatek lásky a že je 
něco špatné - ta plnost není dokonalá – tehdy od sedmičky odpočítáme 
jednu a vyjde nám šestka, to je číslo ďáblovo. Ale tehdy, kdy k sedmičce 
jednu připočítáme, vyjde nám číslo osm,  to je vyjádření, že ta plnost  je 
dokonalá.“  Ježíš tato blahoslavenství vyřkl, a do nich shrnul všechno své 
učení. Kdyby už neřekl nic, jen těch osm blahoslavenství, tak dává 
člověku návod na celý křesťanský život…ústní zákon církve… Dodatek 
Desatera  přikázání… Proto je jich osm. Víc než plnost…Dokonalost… 
    Celé Horské kázání zaznamenal Matouš v 5. 6. a 7. kapitole evangelia. 
Udělej si čas a ponoř se do hloubky textu této části písma. Možná budeš 
překvapen k čemu všemu dojdeš.                                      
                                                                                              Marie Ohřálová 



MARIÁNSKÁ POEZIE 
 

PROČ MÁ LÍSKA O ŘÍŠKY A PROČ SE OSIKA TŘESE 
(legenda) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                              

       Z knihy Zuzany Novákové  „Když Panna Maria pro vodu chodila“ . Vydala Matice 
cyrilometodějská  s.r.o. v roce 2006. První vydání.                    
                                                                                                        Marie Ohřálová 



NEDĚLNÍ  POVÍDKA  K  ZAMYŠLENÍ 
POJĎ  KE MNĚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Kdo miluj e, bude milován . 
       Bruno Farrero:  Úsměvy pro duši                                                      Marie Ohřálová 



Dětem 
 

Ježíš vcházel do domů zavřenými dveřmi, zjevoval se a mizel, své přátele 
nabádal a povzbuzoval, aby věřili ve Slovo Boží. 

Tak proběhlo čtyřicet dní a potom Ježíš ukončil svá setkání. Zavedl své 
apoštoly na Olivovou horu a promluvil k nim naposled. Slíbil jim dar Ducha 
svatého, který je třetím ztělesněním Boha, po Otci a Ježíši samém. S 
pomocí Ducha svatého mohli uskutečnit úkol, který jim byl svěřen. Jaký? 
Ježíš jim ho uložil těmito slovy: "Jděte do celého světa, pozvěte všechny 
národy, aby se staly mými učedníky, naučte je to, co jsem já naučil vás, a 
pokřtěte je ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. Já se vrátím k Otci, 
ale budu s vámi až do konce věků." 

Věra Dudová 



Humor 
Katolické ráno při kávě v Římě Čtyři katolíci...  
        
Čtyři katolíci a jedna katolička si dali kávičku na náměstí sv. 
Petra. 
 
První katolík povídá svým přátelům: 
"Můj syn je farář. Když vejde do místnosti, každý mu říká 
´Otče´." 
 
Druhý katolík na to: 
"Můj syn je biskup. Když vejde do místnosti, každý mu říká ´Vaše 
Veličenstvo´." 
 
Třetí katolický můž povídá: 
"Můj syn je kardinál. Když vejde do místnosti, každý skloní hlavu 
a říká mu ´Vaše Eminence´." 
 
Čtvrtý katolík povídá velmi hrdě: 
"Můj syn je papež. Když vejde do místnosti, lidí ho oslovují ´Vaše 
Svatosti." 
 
Tichá katolička srká svoji kávu, čtyri muži zlehka prohodí: 
"Dobré. Že...?" 
 
Ta hrdě odvětí: 
"Já mám dceru, štíhlou, vysokou, krásně stavěnou, pas 60 cm a 
boky 90 cm. Když vejde do místnosti, lidé říkají ´Ježiši Kriste´."  

 
Věra Dudová 



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