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SLSLSLSLŮVKO  FARÁVKO  FARÁVKO  FARÁVKO  FARÁŘEEEE    
 

Co vlastně popřát k těmto svátkům? 
 
 Aby nám Zelený čtvrtek připomněl, že Nejvyšší našel 
způsob, jak přes svého Syna a Jeho večeři s apoštoly byl 
ustanoven pokrm a nápoj, který sytí jinak, než naše časté 
přejídání se a bažení po pochoutkách. A že je to pokrm a nápoj, 
který mnohými sice nebyl pochopen a přijat, ale může hrstce 
učedníků poodhalit zájem Boha o člověka. 
  
         Aby Velký pátek „poslal“ ostrý šíp, který nás zasáhne, 
ochromí a zpomalí, abychom se uměli zastavit, pohlédnout na 
Ukřižovaného a plakat a plakat nad vlastním hříchem a 
pýchou… 
  
        Aby Bílá sobota dýchla na některé z nás tím chladem hrobu 
a někteří z nás se u Obětovaného zastavili a mlčeli, vážili slov… 
  
       Aby Veliká noc a nedělní ráno nebylo jako ty ostatní, kdy 
mnohdy nevíme, co vlastně chceme, kam směřujeme, kdo nás 
doprovází a kdo na nás čeká… 
  
      Pavel Kuchař, farář 
 
P.S. Aby pondělí velikonoční nebylo někomu ke smutku… 
 
 
 



Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, 

díky Velikonocům můžeme říci: Vítězství je jisté ! 

 
Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl 

přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, 
projevil jim lásku až do krajnosti.(Jan 13,1) 

 
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty,  

díky Velikonocům můžeme říci:  
„Vítězství je jisté !“  

 
Ať jsme v jakékoliv situaci,  

když už nejsme schopni lásky  
a nemáme odvahu jít dál,  

můžeme říci: „Vítězství je jisté !“  
 

Když nám zemře někdo, koho milujeme,  
a když se zdá, že neexistuje budoucnost,  

můžeme říci: „Vítězství je jisté !“  
 

Ráno o Velikonocích učedníci zjistili,  
že láska zvítězila nad nenávistí,  

přátelství nad zradou,  
život nad smrtí.  

 
„VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ !“  

 

Modlitba:  
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za odkaz tvé lásky, který jsi nám věnoval v 

eucharistii. Děkuji ti, že se mne v každé eucharistii dotýkáš svýma 
uzdravujícíma láskyplnýma rukama, že mne svou láskou zcela pronikáš, 
takže se mohu sjednotit s tebou, jenž ses pro mne zcela vydal. Daruj mi 

ochotné srdce, abych tě do sebe tak přijal, že uzdravíš všechny mé rány a 
urážky; aby se tvé slovo lásky ve mně stalo tělem a já jsem se stal 

transparentním pro tvoji lásku. Amen. 
 
 

(Podle T. Radcliffa, z knihy: Nazývám vás přáteli a z knihy Anselma Grüna- Exercicie pro 
všední den, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství) 

                                                                                               Věra Dudová 



Zachovávat má p řikázání 

Ježíš vjíždí do svého města Jeruzaléma. To není minulost, to je 
přítomnost. Prost řednictvím své církve vjíždí na dnešní Kv ětnou 
neděli do všech m ěst a obcí sv ěta. Typickým směrem pohybu 
církve není „odcházet“, nýbrž „vcházet“. „Jděte do celého světa,“ 
říká Pán, nikoli: „Odejděte z celého světa ven.“ Proto pro nás 
neexistuje církev za kolonialismu, za kapitalismu, za socialismu, 
žádná církev zdola, zleva nebo zprava. To vše by v různých 
„ismech“ a směrech univerzální církev nekatolicky ohraničovalo, 
diferencovalo, separovalo a relativizovalo. Jelikož církev dnes jde, 
stejně jako Kristus, ke všem lidem a do celého světa, je církví Páně, 
církví Boží a církví světa. 
 
Kristus, který vjíždí do Jeruzaléma, nám ukazuje, že církev má plnit 
své poslání – totiž hlásat Boží království – ve všech společenských 
uspořádáních a systémech; že má mít své stanoviště ve všech 
metropolích a všech vesnicích, aby mohla být obhájkyní Boha před 
člověkem a obhájkyní člověka před Bohem. Nést všeobecné 
poselství do každého díl čího prostoru, to je poslání, jež nám 
ukazuje dnešní Kv ětná ned ěle. 
 
Po „Hosana“ následuje „Uk řižuj ho“.  „Do vlastního přišel, ale 
vlastní ho nepřijali“ – tak zní negativní bilance Janova evangelia, 
které ale hned pozitivně dodává: „Všem, kdo ho p řijali, dal moc 
stát se Božími d ětmi.“  Hebrejské děti s palmovými ratolestmi v 
rukou, poskakující v ulicích Jeruzaléma okolo Spasitele světa, jsou 
našimi duchovními předky. Víra nám dává moc stát se Božími 
dětmi, a to nejen v kostele, ale i na ulici, nejen v neděli, ale i ve 
všední den. Nikoli jen ve Svatém týdnu, nýbrž ve všech týdnech 
během roku. Přijetí Pána ve víře nás zplnomocňuje k vyznání 
Krista: „Požehnaný, který p řichází ve jménu Pán ě!“ 
 
Při našem vyznání Krista a oslavě Boha nejsme odkázáni na chválu 
ze strany veřejnosti. Plnou moc jsme k tomu dostali tím, že jsme 
přijali Krista. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. 
Autentické vyznání Krista a oslava Boha se nedají nějak 
zorganizovat, nýbrž jsou plodem duchovního zplnomocnění. Pánu 
se dostane přijetí v tom městě, kde se dodržují jeho přikázání. 



„Jestliže m ě milujete, budete zachovávat má p řikázání“  (Jan 
14,15). Dodržování jeho přikázání je prostorem, v němž Kristus cítí, 
že je přijímán a brán vážně, a je také prostorem, v němž člověk 
podřizuje svůj osobní a veřejný život Kristovým požadavkům. Kde 
člověk dostává dar bázně Boží, tam z něj padají pouta strachu před 
lidmi. Ztrácí obavy ze ztroskotání svého života a z toho, jak jej bude 
– tiše či hlasitě – hodnotit veřejné mínění. 
 
Dodržujeme-li první přikázání: „Nebudeš mít jiného Boha mimo 
mne“ , jsme zproštěni každé modloslužby. Tanec okolo zlatého 
telete není omezen pouze na Starý zákon. Kdyby modla mého „já“ 
neovládala můj život, kolik „ty“ okolo mě by pak bylo šťastných? 
Kdybych se nebál, že ztratím zlaté tele, kolik naplněnějších, 
duševně zdravějších a sebevědomějších lidí by pak bylo v církvi a 
ve světě? Ti by proměnili tvář církve i světa, neboť bychom opět 
měli více duchovních povolání v církvi a více zodpovědných občanů 
ve společnosti. 

 
Spolu s Kristem jsme dnes znovu vjeli do jeho m ěsta,                    

do tohoto m ěsta. 

 

Proto si činíme nárok na toto město jako na místo našeho vyznání 
Krista – soukromého i veřejného – a podřizujeme se tím nároku 
Pána: „Jestliže m ě milujete, budete zachovávat má p řikázání.“  
Tento den zahrnuje výzvu k obnově tváře našeho života a profilu 
tohoto města. Květná neděle je tedy stále vysoce aktuální. 
 
 

(čerp. z internet. Stránek www.víra.cz- Kázání v kolínském dómu na Květnou 
neděli 1990.)                                                                                                                                                             

                                                                                       Věra Dudová 

 



Světec měsíce dubna 
    

SVATÝ  JIŘÍ SVATÝ  JIŘÍ SVATÝ  JIŘÍ SVATÝ  JIŘÍ     
      Svatý Jiří je velice známý a 
oblíbený světec, ačkoli historických 
fakt z jeho života známe jen velmi 
málo. Jeho životopis je jen krátký.    
S jistotou víme jen to, že člověk 
tohoto jména skutečně žil a že 
podstoupil mučednickou smrt, 
pravděpodobně stětím, za 
Diokleciánova pronásledování 
křesťanů na počátku 4.století . 
     Svatý Jiří je patronem rytířských  
řádů, skautů, vojáků, kovářů, 
 a hlásí se k němu ještě i jiní.  
     Je také patronem Anglie, 
Německa, Janova, Benátek, Řecka, 
Ruska a mnoha dalších.  
     V celocírkevním kalendáři se 
památka svatého Jiří slaví 23.dubna. 
   U nás je však s ohledem na svátek 
českého světce svatého Vojtěcha 
tato památka slavena až den 
následující, tedy 24.dubna. 
      Málokterý svatý je tak 

obklopen legendami jako právě svatý Jiří. Nejznámější legenda je ze 
středověkého kodexu „Legenda aurea“ od Jakuba de Voragine. Podle této 
historie pocházel Jiří z urozené rodiny z Kappadokie ( dnešní Turecko). 
Byl vojákem, později tribunem v římském vojsku za císaře Diokleciána, 
přestože ten pronásledoval křesťany, a ke křesťanům Jiří také patřil. 
      V oné době trápil zemi drak, kterému byly denně obětovány dvě ovce 
k nasycení. Když už nebylo ovcí, žádal drak lidské oběti. Los, který měl 
určit první oběť padl na dceru krále. Ta se vydala na cestu oběti oblečená 
jako nevěsta. Tu Jiří na draka zaútočil kopím a zraněného předvedl před 
lid. Slíbil, že netvora usmrtí, když se nechají všichni od něho pokřtít. Král i 
lid s tím souhlasili. Jiří draka zabil a následně pokřtil 15.000 lidí. Byl za to 
pronásledovateli křesťanství zajat a mučen. Byl přivázán na kolo a vhozen 
do rozpáleného vápna, ale přežil bez zranění. Císařovna, ohromena tímto 
divem, přijala křesťanskou víru. Byla za to později sťata spolu s Jiřím před 
branami města. To se odehrálo podle této legendy v palestinském městě 
Liddě-Diospolis. 



    Jen v Anglii je mučedníkovi zasvěceno na 160 kostelů. V Čechách 
bychom jich napočítali téměř sedmdesát.  V našem  Hlučínkém děkanátu 
je kostel svatého Jiří v Třebomi. Tato farnost  je spravována exkurendo 
z farnosti Sudice. 

 
     Ke kostelům svatého Jiří se druží ještě velká řada drobných kaplí, 
kapliček, Božích muk či soch. Jednu z těchto soch můžeme vidět i v naší 
farnosti a to na důstojném místě v zadní části hřbitova. 

 
     Je to vlastně pomník padlým rodákům, vojákům 
z 1. světové války se sochou sv. Jiří. 
     Pomník stál původně na nynějším náměstí 
Svobody, společně se sochou sv. Floriana a 
pamětním pomníkem rodáka P. Cypriana Lellka.  
   (Ten stojí v současné době v zámecké zahradě, neboť 
musel ustoupit pomníku sovětských hrdinů, který sloužil  
ke kladení věnců při oslavách výročí VŘSR a dalších 
významných svátků komunistické éry.) 
      
     Pomník prošel důkladnou 
rekonstrukcí a byl umístěn 
 na novém místě na hřbitově,  
aby mohla být vzdávána úcta  
všem dvaašedesáti  
dolnobenešovským občanům, 
jejichž jména jsou vytesána po 
stranách pomníku a kteří padli 
v první světové válce. Pomník 
se sochou svatého Jiří  byl 

instalován a požehnán  v jarních měsících roku 2005. 
                                                                              Připravila Marie Ohřálová 



PŘÍSPĚVEK  ČTENÁŘE 
            

 

 



CO  JSME  PROŽÍVALI  V B ŘEZNU?    
 
      Měsíc březen byl celý protkán nejrůznějšími křížovými cestami .   
Po dvou letech měli svou křížovou cestu zase naši ministranti, bylo 
to o druhé neděli postní 4. března.   

SPOLEČNÉ  POMAZÁNÍ  NEM OCNÝCH  
 
    V sobotu 17. března byla v devět hodin 
sloužená mše svatá s udělováním svátosti 
pomazání nemocných. Toto společné 
udělování svátosti bývá jedenkrát za rok .  
Přistupuje k ní vždy mnoho lidí. Letos 
přijel na výpomoc P. Mgr. Petr Fichna, 
farář z Budišova nad Budišovkou. 



   SLAVNOST  SVATÉHO  JOSEFA    
            
   O třetí neděli postní, 18.března, 
byla ranní mše svatá sloužena za:  
„ Za živé a zemřelé členy 
Bratrstva svatého Josefa a za 
všechny Josefy z naší farnosti.“  
Obětní dary proto přinášeli dva 
Josefové . 
     
    Ve 14. hodin se Josefové opět 
sešli v kostele. Tentokrát proto, 

aby se společně pomodlili křížovou cestu. Letos to bylo již podruhé, 
co se uskutečnila tato Josefovská křížová cesta. Oni tak svou účastí 
obohatili nedělní postní odpoledne a oslavili takovým ušlechtilým 
způsobem svůj svátek. Doufejme v to, že tak byl v loňském roce 
položen základ nové tradice dolnobene-šovské farnosti. 
 

 
    Hned po této křížové cestě 
vyrazili do ulic naši muzikanti, 
aby, navštívili všechny Josefy 
v Dolním Benešově a k jejich 
svátku ji zahráli. Protože je tu 
 u nás Josefů mnoho, vyhrávání 
pokračovalo ještě i v den 
následující, a to už ve skutečný 
den jejich svátku -19. března. 



 
LITANIE V KAPLI SVATÉHO JOSEFA 

V pondělí 19.března, o slavnosti svatého Josefa se po mši svaté 
sešli členové Bratrstva sv. Josefa v boční kapli, aby tam společně 
s knězem uctili svátek tohoto světce litaniemi a modlitbami určenými 
k této příležitosti.  
 
                     KŘÍŽOVÁ  CESTA  DĚTÍ  V  ZÁBŘEHU 

v neděli 25. března  byla ve 14. 
hodin křížová cesta v Zábřehu. Pan 
farář s dětmi společně procházeli 
všemi čtrnácti zastaveními. 
V ostatní neděle byly křížové cesty  
vždy po nedělní mší svaté. 
 
Události připravila Marie Ohřálová  



OOOOOOOOKKKKKKKKÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNKKKKKKKKOOOOOOOO                DDDDDDDDOOOOOOOO        SSSSSSSSVVVVVVVVAAAAAAAATTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        ZZZZZZZZEEEEEEEEMMMMMMMMĚĚĚĚĚĚĚĚ    
GETSEMANSKÁ  ZAHRADAGETSEMANSKÁ  ZAHRADAGETSEMANSKÁ  ZAHRADAGETSEMANSKÁ  ZAHRADA    

 
 Getsemanská zahrada je jedním ze starých míst v Jeruzalémě, 
drahých křesťanské tradici. Dříve zaujímala velkou část  hory 
olivové. Dnes je to jen malá část na jejím úpatí. Skutečnost, že 
zahrada je dodnes plna olivových stromů, starých stovky let, 
pokroucených a sukovitých potvrzuje víru, že to mohou být i stromy, 
které byly svědky Ježíšovy poslední noci před jeho zatčením. Ne 
obrázku vpravo dole vidíme olivovník chráněný plotem.Jedná se o 
nejstarší strom v celé zahradě. Jeho stáří se odhaduje právě okolo 
2 000 let. Olivovník vypouští ze svých kořenu mladé výhonky a tak 
se obnovuje, takže ne kmen a koruna, ale kořeny stromu byly  
svědky Ježíšova poslední noci.  



BAZILIKA  VŠECH  NÁRODŮBAZILIKA  VŠECH  NÁRODŮBAZILIKA  VŠECH  NÁRODŮBAZILIKA  VŠECH  NÁRODŮ    
       
        Tato bazilika je součástí  
Getsemanské zahrady. Je 
známá též jako bazilika Agónie, 
s odkazem na noc, kterou zde 
Kristus strávil před svým 
umučením.  
    Byl postaven v byzantském  
z  finančních darů a sbírek 
mnoha národů.       

 Největší pozornost kostela 
vzbuzuje část zvaná presbytář. Před 
hlavním oltářem ve tvaru kalicha, 
který připomíná Ježíšovu modlitbu: 
„Odejmi ode mne tento kalich,“  je  
velký kus skály o niž se 
předpokládá, že se na ní modlil 
Ježíš noc před svým zatčením. 
Skálu lemuje trnová koruna 
z tvářené oceli.  

     V lunetě apsidy je mozaika 
představující Krista v agónii 
utěšovaného andělem.             
 

    V celém kostele panuje šero 
a stropní malby navozují 
představu nočního nebe. 

                                                               Připravila  Marie Ohřálová 



POVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDĚLI  
 

BRATBRATBRATBRATŘÍÍÍÍČEKEKEKEK 
    Jedna mladá matka čekala své druhé dítě. 
Když se dozvěděla, že to bude holčička, 
naučila svého prvorozeného synka Michálka, 
aby si položil hlavičku na její kulaté bříško a 
zpíval spolu s ní ukolébavku sestřičce, která se 
měla narodit. Písnička začínala slovy „ Hvězdo, 
hvězdičko, blíží se noc…“  
a Michálkovi se velmi líbila, takže si ji zpíval 
častěji. 

     Porod byl však předčasný a těžký. Novorozenou holčičku museli dát do 
inkubátoru a intenzivně o ni pečovat. Rozechvělí rodiče připravení na 
nejhorší – byla jen velmi malá možnost, že jejich holčička přežije. Malý 
Michal maminku a tatínka prosil: „Chci ji vidět! Musím ji nutně vidět!“ 
     Po týdnu se stav holčičky ještě zhoršil. Tehdy se maminka rozhodla, 
 že Michala vezme do porodnice na jednotku intenzívní péče s sebou. 
Sestra se jim v tom snažila zabránit, ale žena byla rozhodnuta a 
doprovodila synka až k postýlce, plné drátků a hadiček , kde holčička 
bojovala o život. 
      U postýlky své sestřičky Michal instinktivně přiblížil svůj obličej k její 
tvářičce a začal potichounku zpívat: „Hvězdo, hvězdičko….“ 
     Holčička okamžitě zareagovala. Začala klidně a bez námahy dýchat. 
     Maminka se slzami v očích šeptala: „Pokračuj, Míšo, pokračuj!“ Michal 
zpíval dál.  
     Holčička začala pohybovat malinkýma ručičkami. Maminka i tatínek se  
smáli i plakali zároveň, zatímco sestra nevěřícně pozorovala celou scénu. 
     Za několik dní přinesla maminka maličkou domů a Michal dával hlučně 
najevo svou radost.  
     Ohromeni lékaři na klinice jen těžko hledali slova. Maminka a tatínek 
věděli, že to byl prostě zázrak. Zázrak bratrovy lásky k tolik očekávané 
sestřičce                                     ------- 
         
  Dokážeme žít, jen když máme jistotu, že na nás někdo čeká.  
Je to jedna z nejkrásnějších Ježíšových vět: Jdu, abych vám připravil 
místo…..abyste i vy jste byli, kde jsem já.“ (Jan 14, 2-3) 
 
Z knihy „Květiny pro duši“ , autor Bruno Ferrero, přeložila Veronika Matoušková, vydalo nakl. Portál. 
 
 Vybrala a upravila M. Ohřálová 

 



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na duben 2012 
 
 
 
 
Den Dat. Místo a čas Úmysl Pozn. 

     
Ne 1.4. 7.00 Za + Ursulu Hluchníkovou, živou a + rodinu  
Ne 1.4. Zá 8.30 Za Bruno Pačku, manželku, dvoje rodiče, sourozence …  
Ne 1.4. 10.00 Za členy Živého růžence  
Po 2.4. 18.00 Za Milana Manderlu  
Út 3.4. 6.30 Za živé a + farníky  
St 4.4. 18.00 Na poděkování P.Bohu, P.Marii za obdržené milosti …  
Čt 5.4. 18.00 Za rodiče, bratra a živou rodinu Zel.čtv. 
Pá 6.4. 17.00 Velkopáteční obřady Vel.pát. 
So 7.4. 19.00 Na poděkování za dar zdraví a prosba o boží požehnání Bílá.sob 
Ne 8.4. 7.00 Za Annu Holečkovou, manžela, děti, zetě a snachu Bož.hod 
Ne 8.4. Zá 8.30 Za Štěpánku Balarinovou, manžela a syna Bož.hod 
Ne 8.4. 10.00 Za členy Živého růžence Bož.hod 
Po 9.4. 7.00 Za Bohumíra Kosku a duše v očistci  
Po 9.4. Zá 8.30 Za + Petra Šeděnku, otce a na jistý úmysl  
Po 9.4. 10.00 Za + Marii Kucharzovou (měsíční)  
Út 10.4. 6.30 Za živé a + farníky  
St 11.4. 18.00 Poděkování P.Bohu za obdržené milosti, dar zdraví …  
Čt 12.4. 18.00 Poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví,+ manžela ...  
Pá 13.4. Zá 18.00 Za + Josefa Vitáska (měsíční)  
So 14.4. 7.00 Za Milana Deutsche  
So 14.4. 14.00 Za živé a + důchodce  
Ne 15.4. 7.00 Za + Alžbětu Konopkovou, manžela, příbuzenstvo …  
Ne 15.4. Zá 8.30 Poděkování za boží ochranu a pomoc, dar zdraví …  
Ne 15.4. 10.00 Za rodiče Harazimové a Kubínové, jejich rodiče a sou ...  
Po 16.4. 18.00 Poděkování P.Bohu za 80 let života s prosbou o boží …  
Út 17.4. 6.30 Za živé a + farníky  
St 18.4. 18.00 Za Annu Lorkovou, bratra a dvoje rodiče  
Čt 19.4. 18.00 Za Aloise Gajdečku, manželku a živou rodinu  
Pá 20.4. Zá 18.00 Za Antonína Balarina, dvoje rodiče a živou rodinu  
So 21.4. 7.00 Za + Andělu Golovou, + manžela, živou a + rodinu  
Ne 22.4. 7.00 Za pana děkana Bedřicha Prchalu a rodiče  
Ne 22.4. Zá 8.30 Za živou rodinu a + rodiče  
Ne 22.4. 10.00 Za + otce Jindřicha Martiníka a prarodiče z obou stran  
Po 23.4. 18.00 Za + manžela Jána Kozlovského, bratra a rodiče z obou..  
Út 24.4. 6.30 Za živé a + farníky  
St 25.4. 18.00 Za + řeh.sestru Fides Petříkovou, rodiče a sourozence  
Čt 26.4. 18.00 Za Josefa Hoferka a rodiče z obou stran  
Pá 27.4. Zá 18.00 Za Gertrudu Kapersteinovou, rodiče a sourozence  
So 28.4. 7.00 Za Ludmilu Rieglovou a rodiče  
So 28.4. ČK17.00 Za+ rodiče Hadámkové,švagra,prarodiče, za živé rodiny  
Ne 29.4. 7.00 Za + Renátu Herichovou (výroční)  
Ne 29.4. Zá 8.30 Za Josefa Dedka a přízeň  
Ne 29.4. 10.00 Za + Gerharda Vidláka (výroční)  
Po 30.4. 18.00 Za + manžela Ladislava Skoupila, bratra a rodiče z ob…  

 
 

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



   Nová Pastorační a ekonomická rada farnosti Dolní 
Benešov 

 
  
    Pastorační a ekonomická rada farnosti je poradní orgán faráře, který mu 
pomáhá v pastoračních a ekonomických otázkách života farnosti. Podle 
stanov naší diecéze tuto radu jmenuje duchovní správce a tato rada zaniká 
s ukončením jeho služby ve farnosti. S přemístěním pana faráře Ladislava 
Stanečky tedy bývalá rada zanikla. Po konzultaci s generálním vikářem 
naší diecéze jsem se rozhodl oslovit několik farníků, zda by na zkušební 
dobu jednoho roku byli ochotni tuto službu vykonávat.  Po jejich převážně 
kladném vyjádření (několik osob odmítlo) byla ustanovena k 12.3.2012 
nová rada v tomto složení: 
 
Ekonomická rada farnosti: 
 

• Kuchař Pavel, předseda 
• Bazan Gerhard 
• Pačka Maxmilián 
• Poskočil Stanislav 

 
Pastorační rada farnosti: 
 

• Kuchař Pavel 
• Bábíková Marie 
• Dudová Věra 
• Kubíková Terezie 
• Postulková Magda 
• Švancar Vilibald 
• Zawadský Josef 

 
Zkušební doba jednoho roku naznačí, jak jsme schopni se o naše společné 
věci starat a tuto farnost, ve které bylo vykonáno hodně dobrého, dál 
rozumně vést. Pokud se ukáže, že toto rozhodnutí kněze nebylo moudré, 
budete Vy, milí farníci, laskavě požádáni o pomoc formou Vaší vlastní 
volby členů rady. 
                                                                                   
                                                                                    Pavel Kuchař, farář 
                              



1. setkání Pastorační a ekonomické rady farnosti 16.3.2012 
 

 V pátek 16.3.2012 se na faře uskutečnilo první setkání nově 
ustanovené Pastorační a ekonomické rady naší farnosti. Zúčastnilo se devět 
členů, jedna osoba byla omluvena. Pro Vaši informaci uvádíme ve 
stručnosti několik hlavních projednávaných bodů: 
 

Správa objektů – současný stav a výhledy: 
• Prioritní akcí, která nás v blízké době čeká, bude odvodnění kostela 

sv. Martina a nová dlažba kolem tohoto chrámu (kostel je kulturní 
památkou, musíme tedy respektovat zákonné stanovisko památkové 
péče. Letos by se uskutečnila přípravná fáze (oklepání odpadající 
omítky pod neprodyšným nátěrem, aby se už přirozeně vysoušelo, 
příprava dokumentace apod.) 

• Rekonstrukce hlavní hřbitovní kaple se spoluúčastí města Dolní 
Benešov 

• Oprava štítu kaple Sv. Kříže (červené kaple) 
• Celkové dokončení sálu s příslušenstvím vedle fary (obklady, 

výmalba po havárii vody, atd.) 
• Po návštěvě odborníka – varhanáře nás výhledově čeká také 

rekonstrukce varhan, které jsou kromě mechanických poruch silně 
napadeny dřevokazným hmyzem (červotoč je stále při chuti) 

 

Pastorační aktivity kromě běžného života farnosti: 
• Poutě – Turzovka, sv.Hostýn (19.5.), Zlaté Hory – Mariahilf (1.6.), 

Rudy u Ratiboře (22.9.) 
• Koncerty v režii farnosti – „Svatomartinský (10.11.), II.adventní 

(9.12.) 
• Poděkování za úrodu – 15.9. (po mši sv. program u fary) 
• Společenská akce „Šípková slavnost“ v říjnu (kulturní dům) 
• Bohoslužby na konec a nový začátek školního roku 
• Ministrantský turnaj ve stolním tenise 8.12. (tělocvična Zákl. školy) 
• Hledání spolupráce s Charitou nebo podobnými organizacemi 

 

O podrobnějším průběhu akcí budeme s předstihem informováni. Zatím 
tedy tolik k projednávanému. Bůh nám žehnej, abychom moudře sloužili 
sobě navzájem i našemu okolí. 
 
 Ze zápisu paní Bábíkové stručně vybral Pavel Kuchař, farář. 



            AŤ NEDĚLNÍ ČEK  vnese do Vašich 

                   rodin příjemné, pokojné a sváteční chvíle 

     Křížová cesta dětí v Zábřehu                  foto M. Barviková 

 Vydavatel  
• Římskokatolická farnost Dolní Benešov      

            Nám. Cypriána Lellka 74                                                 
            747 22  Dolní Benešov    

• 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 

• Zapsáno do evidence periodického tisku Ministerstva          
kultury   pod evidenčním číslem  MK ČR E 19917.   


