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SLŮVKO FARÁ ŘE 
 

Návštěva, která potěšila 
     
       V pondělí 27.5.2013 jsme v počtu tří osob navštívili Azylový dům pro 
ženy a matky s dětmi v Opavě (obr.1).  
Vedení tohoto zařízení se totiž na naši farnost obrátilo s prosbou o pomoc. 
Proto jsme na „místo činu“ vyrazili osobně. Po přivítání a základní 
informaci o poslání a náplni tohoto domu jsme mohli vykonat za 
doprovodu ředitele p. Karhana prohlídku celého objektu (obr.2). 

        Konec naší návštěvy se odehrál přímo v kanceláři ředitele Azylového 
domu, kde jsme společně se zaměstnanci hledali nejvhodnější formu 
pomoci potřebným lidem, kteří služeb „Azyláku“ využívají. 
       Milí čtenáři Nedělníčku, slova v nadpisu tohoto článku o návštěvě, 
která potěšila, vystihují určitě uspokojení zaměstnanců Azylového domu, 
ale také radost nás – návštěvníků, kteří můžeme vám všem znovu po 
„akci Brýle“ tlumočit ono důležité poselství, které zní: „Blaženější je dávat, 
než dostávat“. Proto v jiném článku tohoto zpravodaje uvádíme seznam 
potřebných věcí pro výše uvedené zařízení. 
P.S. A jelikož nám v Opavě ještě zbyla špetka času, navštívili jsme i 
Azylový dům pro muže a i tam vznikl soupis možné pomoci. 

 
     Pavel Kuchař, farář 



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

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 3.6. 18.00 Za Josefa Hlubka, manželku a 4 dcery  
Ůt 4.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 5.6. 18.00 Za + Jindřicha Vitáska, manželku a dceru  
Čt 6.6. 18.00 Za Alžbětu Madajovou, manžela, rodiče a sourozence  
Pá 7.6. 6.30   
Pá 7.6. Záb 18.00 Za Jana Vrchoveckého a přízeň  
So 8.6. 7.00 Za Gertrudu Haidovou (nedož.80 let), + manžela a rodiče  
So 8.6. 14.00 Poděkování za dar života,zdraví a prosba o boží pomoc (60níci)..  
Ne 9.6. 7.00 Za Jiřinu Mrázkovou, dvoje rodiče a přízeň  
Ne 9.6. Záb 8.30 Za Kristu Hanzlíkovou a dvoje rodiče  
Ne 9.6. 10.00 Poděkování P.Bohu a P.Marii a prosba za živou rodinu  
Po 10.6. 18.00 Za Karla Otipku, rodiče a Evalda Musiola  
Út 11.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 12.6. 18.00 Za + Zdeňku Šustkovou – výroční a za + otce  
Čt 13.6. 18.00 Za + Edeltraud Vrbovou – výroční  
Pá 14.6. Záb 18.00 Za Josefa Klose, dvoje rodiče a švagra  
So 15.6. 7.00 Za + Dagmar Leciánovou – výroční  
Ne 16.6. 7.00 Za členy Živého růžence  
Ne 16.6. Záb 8.30 Na dobrý úmysl  
Ne 16.6. 10.00 Za Karla Tošku (nedož.60 let), za + rodiče, příbuzné a přátele  
Po 17.6. 18.00 Za + rodiče Kučerovy a Hoheislovy  
Út 18.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 19.6. 18.00 Za Güntera Kichnera a + rodiče z obou stran  
Čt 20.6. 18.00 Za Otmara Hlubka, dvě manželky a sourozence  
Pá 21.6. Záb 18.00 Poděkování P.Bohu za přijaté milosti a živou rodinu  
So 22.6. 7.00 Za + Karla Kociána – výroční  
Ne 23.6. 7.00 Za + Štefana Galamboše, snachu a rodiče  
Ne 23.6. Záb 8.30 Za Annu Tutkovou – výroční a za manžela  
Ne 23.6. 10.00 Za + Dagmar Galvasovou – měsíční  
Po 24.6. 18.00 Za + Josefa a Marii Balarinovy, jejich rodiče a sourozence  
Út 25.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 26.6. 18.00 Za + manžela, sestru, rodiče z obou stran a živou rodinu  
Čt 27.6. 18.00 Za + Josefa Kuchaře, za rodinu Kuchařovou, Kotlářovou a …  
Pá 28.6. ČK 17.00 Za živé a + rybáře  
So 29.6. Záb 18.00 Za + Emmilii Heinovou – měsíční  
Ne 30.6. 7.00 Za Josefa a Edeltraudu Kokešovy a rodinu z obou stran  
Ne 30.6. Záb 8.30 Za děti, vycházející ze školy  
Ne 30.6. 10.00 Poděkování za uplynulý šk.rok a prosba o boží pomoc a pož…  
Po 1.7. 18.00 Za Alfonse Gemsu, syna, rodiče a sourozence  
Út 2.7. 6.30 Za živé a + farníky  
Út 2.7. Záb 18.00 Za Jakuba Pačku, manželku, dvoje rodiče a dvě vnučky  
St 3.7. 18.00 Za + Aloise Hartoše – měsíční  
Čt 4.7. 18.00 Za + Huberta Buhlu – výroční  
Pá 5.7. 7.30 Za Žofii Mrázkovou, syna a duše v očistci st.svátek 
So 6.7. ČK 17.00  st.svátek 
Ne 7.7. 7.00   
Ne 7.7. Záb 8.30 Za Rudolfa Baroše a syna  
Ne 7.7. 10.00 Za členy Živého růžence  

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

 



Sbírka pro Azylové domy v Opavě 
 
 

 Vážení farníci a podporovatelé charitních akcí, 
Bratrstvo svatého Josefa z naší farnosti chce pomoci: 
 

Komu?  Azylovým domům pro ženy s dětmi a 
pro muže v Opavě 

 

Čím? Sbírkou věcí, které jsou uvedeny 
v příloze ***  

 

Které dny? Pondělí 10.6. – pátek 14.6.2013 
 

Jaký čas? 16.30 – 17.30 (Po, St a Čt i po večerní 
mši od 19.00 – 20.00) 

 

Sběrné místo? Farní sál v nádvoří naproti fary (po 
schodech) 

 

 

!!! POZOR !!! 
Mimo uvedený čas nemůžeme darované 

věci vybírat!! 
 

Zároveň Vás prosíme, aby darované věci byly čisté a použitelné 
pro klienty Azylových domů. Děkujeme. 

 
Za Bratrstvo sv. Josefa PKF 

 
 

 



*** Příloha ke sbírce 
 
AZYLOVÝ D ŮM PRO MATKY S D ĚTMI:  
 

Bydlení: 
• lůžkoviny (povlečení na polštář a přikrývku – i dětské), prostěradla 

(hlavně „froté“), utěrky a ručníky 
• pyžama dvoudílná (NE noční košile) 
• záclony, látky na přehozy a látky dekorační (klientky si je mohou 

samy upravit) 
• šicí potřeby (nitě, jehly apod.) 
• zimní šály, rukavice, čepice, boty dětské, boty dámské (spíše větší 

velikost) 
 

Kuchyň: 
• pekáče, pánve, hrnce (4 litrové a větší), krájecí desky, napařovače, 

kuchyňské nože, paličky na maso, 
• trvanlivé potraviny  s dostatečnou expirační dobou – porcované 
čaje, těstoviny, rýže, masové konzervy, paštiky, luštěniny 

 

Pro děti: 
• pastelky, fixky, tempery, voskové pastely, pouzdra, výtvarné 

potřeby, výkresy a bílé papíry, omalovánky, 
• batohy a aktovky, (dětský kočárek po domluvě – omezené 

množství) 
 

Květiny – pokojové i venkovní pro záhonky 
 
AZYLOVÝ D ŮM PRO MUŽE:  
 

• lůžkoviny, ručníky a utěrky 
• riflové kalhoty, rukavice, čepice, šály, boty vel.7 – 10 (40 – 45) 
• HODNĚ ŽÁDANÉ JE PRÁDLO – trenýrky, slipy, ponožky 

letní i zimní, tílka a tri čka, spodky – OPRAVDU HODNĚ 
NUTNÉ !!! 

 

Pokud byste chtěli Azylový dům podpořit místo věcí určitou finanční 
částkou, může Vám být vystaven příjmový doklad pro odpočet ze základu 
daně. 

Sbírka brýlí – Děkovný dopis z misií 



 

Vážení a milí farníci a spoluobčané Dolního Benešova, 
dovolte, abych Vám dodatečně poděkoval za dvě krabice 
změřených brýlí pro naše Středoafričany a též dovolte, abych 
Vám zaslal pár následujících řádek mého dopisu o naší misii. 

Od r. 1975 jsem správce misie karmelitánů (řeholní řád, 
věnující se modlitbě a pomoci bližním – pozn. redakce) ve 
Středoafrické republice. Od té doby jsme založili 5 center! Ve 
městě Bangui bylo realizováno dílo, o kterém bych nikdy ani 
nesnil. 

Duchovni aspekt misijní stanice v Bangui je v rukou 
mého kolegy Stefana Molon, který se hodně věnuje také péči o 
naši zahradu a chov krav a kachen. Mně se týká obrovský úkol 
zalesňování, které pokračuje za vydání nemalých finančních 
prostředků. Máme k dispozici asi sto osob. Asi 30 jsou ženy ze 
Zaire, původem uprchlice, které se uchylují do naší stanice se 
svými dětmi, které nesou v náručí a které uloží na rohožku, 
zatímco ony pracují. Jestliže děti začnou plakat, také je nosí na 
zádech. 

 
 
 
 
 
 
           



Fotografie ukazuje děti, které sbírají semínka – základ naší 
práce. Každý den přijdou šťastni a donesou jich sáčky. Jsou 
zaplaceny na základě množství přinesených semínek. Tyto malé 
odměny jim slouží k nákupu školních potřeb, jako sešitů, tužek, 
mýdla, plastových sandálů a rovněž potravin. Jejich práce je pro 
nás velmi cenná, pro ně je považována za hru, která je však 
naučí, jak pracovat příjemným způsobem. Minulé léto bylo 
zasazeno 70.000 rostlinek díky pomoci těchto dětí. Na plantáži 
pracuje také starší mládež a dospělí. 

Jelikož finanční příjmy obyvatel nejsou vysoké, nemohli 
by si dovolit zakoupit dioptrické brýle pro toho, kdo je 
potřebuje. V tom je Vaše pomoc pomocí obrovskou!!! 

Vyjadřuji Vám tímto svůj dík, modlím se za Vás a 
posílám požehnání. Jelikož čas plyne velmi rychle, přeji Vám, 
abyste v dnešním světě neutíkali moc rychle, protože: „Kdo běží 
pomalu, běží ve zdraví a daleko!“ 
 
  P. Anastasio Roggero OCD, správce misijní stanice 
 
============================================= 

 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI červnu 
 
 

Sbírka NA OPRAVY 
– neděle 16.6.2013 

 
Sbírka NA TELEVIZI NOE 

– neděle 23.6.2013 – odesílá se v plné výši pro potřebu televize 
NOE 

 
 



1. svaté přijímání v našem chrámě 
 

V neděli 26. 5. 2013 přistoupila většina třeťáků poprvé ke Svatému 
Přijímání.  Na Náměstí Cypriána Lellka se začali před půl 9 ráno 
shromažďovat děti se svými rodiči, pradodiči a všemi, kteří se této 
slavnostní události také účastnili nebo se přišli podívat.   
 

 
Počasí dětem 
naštěstí nakonec 
přálo. Pan farář 
ještě na poslední 
chvíli rozdával 
poslední pokyny 
dětem a před půl 10 
se vydal průvod 
směrem ke kostelu, 
kde v 10 hodin 
začala slavnostní 
mše svatá. 
 

 
 Příchod chlapců a 
děvčat, oblečených 
v krásných oblecích a 
bílých šatech rozzářil 
celý chrám.  
 
Na konci mše děti 
poděkovaly panu 
faráři za trpělivost a 
přípravu a každý 
z nich dostal od pana 
faráře Pamětní list 
jako upomínku na 
tento jedinečný den.     
 

Věra Dudová 



       SVĚTEC MĚSÍCE:   SVATÝ VÍT   

                            dítě- mučedník  -15.června   ( 297- 304) 
   

    Svatý Vít patří mezi nejpopulárnější světce katolické církve. Ve 14. 
století byl přijat mezi 14 pomocníků v nouzi. Nesčetné množství kostelů 
v mnoha zemích nesou jméno tohoto mučedníka. Nejslavnější je však 
katedrála svatého Víta v Praze, která byla postavena k uchováváni relikvie 
Vítovy paže. Další relikvie se uchovávají v mnoha evropských městech. 

   
    Narodil se kolem roku 297 na Sicílii a byl 
vychovatelem a kojnou Krescensií veden ke 
křesťanské víře. Jeho pohanský otec Ilarius 
od Víta žádal odpřísáhnutí zapření víry v 
Boha. Sám pohan chtěl syna přimět k 
uctívání helénských božstev přemlouváním i 
bitím. Nakonec ho prý otec zavřel do 
místnosti, dokud jej víra v Ježíšovo učení 
neopustí. Náhle ucítil příjemnou vůni, která 
vycházela z Vítova pokoje. Odemkl dveře  
a spatřil sedm andělů stát okolo jeho syna. 
Polekal se a vykřikl: Bohové přišli do mého 
domu! Záhy nato oslepl. Slíbil nejvyššímu 
bohu Jovišovi býka se zlatými rohy, pokud 
ho uzdraví. Ale zázrak se nekonal. Požádal 
tedy syna Víta, aby mu pomohl. Vít se 
vroucně modlil k Bohu, a otci se vrátil zrak. 
Přesto prý syna jako tajného křesťana udal. 
Vít uprchl s oběma dospělými, kojnou i vych-
ovatelem do Lucanyv Dolní Itálii. Když byli 
odhaleni jako křesťané, byli zatčeni a v Římě 
předvedeni před císaře Diokleciána, známé-
ho jako jednoho z největších pronásledova-

telů křesťanů. Tam podle legendy vyléčil Vít císařova syna z padoucnice, 
ale přesto byl i se svými dvěma průvodci vhozen do vroucího oleje. To jim 
však neublížilo a neusmrtil je ani lev, kterému byli předhozeni k sežrání. 
Ten si lehl k nim a lízal jim nohy. Zuřivý Dioklecián dal tedy sedmiletého 
Víta i se svým učitelem a kojnou natáhnout na skřipec a pak  popravit 
mečem.To se odehrálo roku 304. Jiné podání praví, že sv. Vít a jeho 
průvodci byli popraveni na Sicílii. A ještě jiné pak, že skonal teprve když 
ho zavěsili na strom a probodli trojzubcem.  
                  ( ABC svatých, Rok se svatými)       Marie Ohřálová                                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ve vývěsce u kostela je plakátek, kterým znovu po roce zveme zvláště naše 
školou povinné děti na setkání s naším biskupem Františkem 
Lobkowiczem do Beskyd na horu Prašivá. Toto setkání probíhá pravidelně 
1. července. 
Obracíme se tedy na rodiče, aby si pro své dítě (děti) vyzvedli přihlášku u 
pana faráře (731 534 093) nebo u paní Evy Muroňové (731 625 605). 
Rádi bychom vypravili autobus, tak jako v předchozích letech.  
Milé děti, pojeďte s námi, abyste mohli unaveného pana faráře tlačit do 
kopce. On vám pak za to pomůže z kopce ☺. 
         PKF 
                                               

                                                   PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘŮ 
Májová pobožnost v Zábřehu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
                                                                                                                             Eva Bazanová 



NEDĚLNÍ  POVÍDKA K  ZAMYŠLENÍ 
 

NECHTĚNÉ  DÍTĚ 



 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                vybrala  Marie Ohřálová 
 
 Z knihy Eduarda Martina „Andělské vteřiny“. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 
2005, 



VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 
 
 

 
 

Téma setkání: Jan – víra a láska 
 
Termín setkání:  Středa 12. června 2013 
 
Čas a místo setkání:  18:50 ve Farním sále 
 
 
Texty k nastudování: 

• Jan 1,35-39  Povolání za apoštola – „pojďte a uvidíte“ 
• Lk 9, 51-56  Máme svolat oheň z nebe? (v Samařsku) 
• Jan 19, 26-27 Jan pod křížem 
• Jan 20, 1-10 Jan u prázdného hrobu 
• Jan 21, 1-8 Na břehu jezera – „Pán je to“ 
• 1.Jan 4,7-21 Bůh je láska 
• Zj 2, 2-5 Už nemáš takovou lásku jako na počátku 
• Zj 3, 20 Stojím u dveří a tluču 

  



Dětem 
 

                                                                                       Věra Dudová 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOUTĚŽ PRO DĚTI !!! 
 

           MUŽ                           Kolik je muži na obrá zku let ? 
       

To zjistíš, když se čteš všechna čísla. 
 

Svou odpověď napiš na lístek a vhoď do 
krabičky, která bude pro tento účel umístěna  

v kostele, 
nebo na email: nas.nedelnicek@seznam.cz  
Nezapomeň napsat své jméno, příjmení  

a věk. 
Ze správných odpovědí budou vylosováni 

tři šťastní počtáři. 
Jejich jména budou uveřejněna v příštím  
Nedělníčku. Ti si pak mohou vyzvednout 

výhru.                   
                                                                                                                   Marie Ohřálová 



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