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SLSLSLSLŮVKO  FARÁVKO  FARÁVKO  FARÁVKO  FARÁŘEEEE    
Kolik stojí setkání farníků na faře? 

 
 Už na podzim loňského roku jsem se chtěl setkat se 
ženami, které jsou zapojeny do úklidu našeho kostela a jeho 
okolí. Oddalovalo se to, oddalovalo, ale nakonec jsme se v neděli 
22. dubna v 15:30 na faře setkali. Připomněli jsme si, co všechno 
je předmětem sobotních úklidů, co k téhle službě ještě patří atd. 
Názory zaznívaly různé, což je zdravé. Výsledek bude 
k nahlédnutí ve vitríně při vstupu do kostela. 

Chtěl bych se však s vámi zastavit u jedné drobnosti,  
a sice, kolik takové setkání naši farnost vlastně stojí? 

  
    Na pozvání přišlo celkem 
patnáct žen, z nichž skoro 
většina přinesla drobné 
občerstvení nebo alespoň 
nějakou pochutinu.   

     Celkem se toho sešlo opravdu 
dost. K pití jsme si ve dvou 
rychlovarných konvicích uvařili 
vodu na čaj nebo kávu, podle 
toho, kdo co chtěl. Přítomni na 
setkání byli také dva magistři – 
magistr Kuchař a MAGISTER 
v láhvi (viz. foto). Pssst, to ale 
nikomu neříkejte, bo bude 
průser☺.  Přes časté pobízení  



 
kněze, aby přítomné dámy konzumovaly předložené pokrmy, se 
tak úplně nedělo (vojáci mě tedy poslouchali více, to musím 
přiznat). Sice zaznělo párkrát, že „ještě nejdeme domů“, ale má 
nervozita stoupala, když bylo vidět, že potravin je stále dost. 
Neumím dobře hospodařit se zásobami potravin, proto mám rád 
docela prázdnější chladničku (milé farnice prominou). Ale až 
jednou dorazí na faru hospodyňka… no to pak budu zvědav, jak 
to vlastně bude. 
 Celé asi dvouapůlhodinové setkání nás tedy nestálo více, 
než spotřebovanou elektřinu rychlovarných konvic, vodu do nich 
a několik spláchnutí na toaletě. 
 A jak to dopadlo se zbylým občerstvením? To byste rádi 
věděli. Tak já vám to prozradím, ale malinkým písmem  
 
(večer okolo 19cté hodiny jsem pečlivě zbylé občerstvení naložil do velké kartónové krabice a zavezl je do 
Azylového domu Samaritán v Opavě, kde se vůbec nezlobili. Takže ten benzín byla vlastně nejdražší položka. A 
představte si, že jsem to tak udělal už v minulosti dvakrát i ve Zlatých Horách, ale oni to tam dodnes nevědí ☺). 
  

      Pavel Kuchař, farář 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
P.S. Až bude zase v budoucnu nějaké setkání na faře, kdoví, zda 
pozvaní něco donesou☺? 
 

 
 



 
Jak chlopi robili, fara ř ležel … 

         
               Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat jménem 
farnosti a jistě i širší veřejnosti našim mužům, kteří chodili skoro 
čtrnáct dnů na brigádu k našemu kostelu sv. Martina, kde se 
oklepávala a čistila omítka. Tímto jsme začali 
přípravnou fázi na velkou akci „odvodnění a 
nové dlažby“ kolem dominanty našeho města. 
Poděkování patří i ženám, které zajišťovaly 
teplý nápoj k zahnání žízně a spláchnutí 
všudypřítomného prachu z omítky. 

   Farář, který si v dobu brigád polehával a 
kamarádil se s antibiotiky, vzkazuje, že přes 
otevřené okno bylo slyšet a vnímat, že ke 
kostelu chodila po celou dobu velmi solidní a 
poctivá parta chlapů, kteří se uměli domluvit a 
udělali kus práce. A ještě vzkazuje, že prý 

příště by měl být viděn v montérkách i on. 
                                
                     … a hasiči nelenili 
      A také velký dík zasluhují naši hasiči, kteří 
jak prostranství kolem kostela, tak i prostor  
uličky ke kostelu očistili od omítkového prachu 
spláchnutím hasičskou technikou. 
  

               Pavel Kuchař, farář  
 
 



 
Duch svatý, letnice                                          

27. května 
Mnoha lidem se při slově duch 
vybaví něco pohádkového či 

hororového. Mnoho dalších si myslí, 
že výraz duch je určen pouze 
filozofům, nebo nábožensky 

orientovaným lidem. Pro další je 
tento pojem synonymem přímo pro 
cosi nereálného. Na druhé straně 

jsme ale v souvislosti s vlnou 
nových náboženství svědky 

stoupajícího zájmu o vše, co nese 
“duchovní” v názvu. Mezi těmito 

extrémy leží představa " čehosi" 
neviditelného, neur čitého, 

záhadného - co "n ěkde" musí 
být…  Ani ta však nemá mnoho 

společného s křesťanským pojetím. 

Duch svatý není neurčitá duchovní 
energie, božské moci, ale Boží osoba . Spolu s Otcem a Synem patří Duch 
svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného 
Boha.  
 
Jeho úkol je stejný jako v Trojici - tvo řit spole čenství lásky, vztah.  Při 
křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního 
vztahu s Bohem. Všechny nás naplňuje tentýž Duch, aby nás proměňoval 
a i z nás navzájem udělal jedno společenství - církev. Podívejme se na toto 
dvojí působení Ducha svatého podrobněji. 

“Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a 
dává jim nový život” (Cyril Alexandrijský). Nejde jen o nějaké vylepšení, ale 
o zcela nový život.  
 
Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje 
nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a 
lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. 

 
 



A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na 
vztazích mezi božskými osobami. Skrze dar Ducha Božího se nám dává 
sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní 
křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění.  
 

Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Ut ěšiteli . V jádru 
tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a 
sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. 
Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat 
Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a 
radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu.  

Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány B oží i naše nitro.  
Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich 
srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího 
milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky, 
proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. 
Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.  
 
“Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako 
pravý ochránce,  přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, 
povzbudit a potěšit, dát duši světlo - nejprve duši toho, kdo jej přijímá a pak 
jeho působením i duši jiných.” 

 

 

Apoštol Pavel dodává: 

 “Ovoce Božího Ducha je láska, radost, pokoj, trp ělivost, laskavost, 
dobrota, v ěrnost, tichost a sebeovládání”  (Gal 5,16-17).  

Dejme Duchu svatému prostor ve svém srdci a ve svém životě! 

Nechme ho jednat! 

                                                                                               (čerpáno ze stránek  www.víra.cz) 

                       
 
                                                                 Věra Dudová 



 

OOOOOOOOKKKKKKKKÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNKKKKKKKKOOOOOOOO                DDDDDDDDOOOOOOOO        SSSSSSSSVVVVVVVVAAAAAAAATTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉ        ZZZZZZZZEEEEEEEEMMMMMMMMĚĚĚĚĚĚĚĚ    
HORA  OLIVOVÁ 

   Jednou ze tří nejvýznamnějších hor Jeruzaléma je Hora Olivová, která se nachází v jeho  
východní části. Svůj název dostala podle olivovníků, které tam rostly. Horu Olivovou jsme 
navštívili už v minulém „Okénku do Svaté Země“, kdy jsme měli možnost nahlédnout do 
Getsemanské zahrady a do Baziliky všech národů.     
        Dnes se podívejme na další místa v této nádherné  části Jeruzaléma.  

 V biblickém čase býval Jeruzalém, v době židovských Velikonoc, zaplaven 
poutníky.  Ti se uchylovali převážně na Olivovou horu, aby zde pod Olivovníky 
přenocovali.  
     Toto místo měl ve veliké oblibě také Ježíš. Zde se často utíkal k modlitbě  a 
rozhovoru se svým Otcem. Přicházel sám, nebo s apoštoly. Strávil tu v modlitbě i 
celou noc. Na svazích těchto krásných míst lze nalézat všude jeho stopy, nořit se 
do událostí jeho života. Evangelia zde opravdu ožívají.        

     Betfage – je malá osada na východ od Jeruzaléma. Zde Ježíš 
posílá učedníky pro oslátko, jak známe z Písma. Zde začíná jeho 
Velikonoční pouť. Procházejí Olivovou horou, aby vstoupili do 
Jeruzaléma. Zde také začíná Svatý týden. 

         
    DOMINUS  FLEVIT  
   Když se zastavili, aby si   
na hoře Olivové odpočinuli, 
na místech nejkrásnějšího 
výhledu,  Ježíš viděl svým  
duchovním zrakem budoucí 
osudy  města a zaplakal nad Jeruzalémem: „ Srovnají t ě se zemí, vyhladí tvé děti 
a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas,  kdy ti Bůh 
nabídl svou přízeň.“ (Lukáš, XIX 44 ). 
 Ve 30. letech minulého století zde byl na místě původní svatyně ze 7. století 
postaven františkánský kostel. Svým tvarem připomíná lidskou slzu, podle 
události , která je tomuto místu připisována „Dominus flevit – Pán zaplakal“. 



    Okno nad oltářem nabízí úchvatný pohled na Jeruzalém.   
 

KOSTEL  PATER  NOSTER 
      Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden 
z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan učil své učedníky.“ 
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď 
království tvé. …(Lukáš, XI  1-2) 

    Právě tady, na tomto místě, prožíváme slova Lukášova evangelia. Zde nám byla 
předána modlitba Páně. Kostel je postaven podle křesťanské tradice, na místě, kde 
Ježíš přebýval se svými učedníky. Vstupní nádvoří i vlastní chrám je poset 
keramickými tabulemi s textem modlitby Páně. Můžeme ji zde vidět v mnoha 
desítkách jazycích a dialektech.(Uvádí se až 150 ) Na obrázku vidíme českou verzi. 
    

KAPLE   NANEBEVSTOUPENÍ  PÁN Ě 
     Místo, kde učedníci naposledy viděli 
Ježíše, kdy „On“ čtyřicátý den po svém 
zmrtvýchvstání, vystoupil na nebesa.. 
Vyvedl je pak směrem k Betanii, zvedl 
ruce a požehnal jim. A zatím co jim 
žehnal, odloučil se od nich a vznášel se 
k nebi.“ (Lukáš XXIV, 50-51) 
(Cesta z Jeruzaléma do Betanie vedla právě 
přes Olivovou horu, proto je psáno že je 

vedl směrem k Betanii. ) .Na vrcholu Olivové hory, na místě nanebevstoupení, dnes stojí 
osmiúhelníková kaple, vystavěna ve dvanáctém století křižáky. Od třináctého století patří 
tato stavba do rukou muslimu. Ti ji přestavěli do dnešní podoby a vytvořili z ní mešitu. 
Uvnitř kaple lze na původní skále spatřit otisk nohy, což je podle křesťanské tradice otisk , 
který zanechal Ježíš při svém nanebevstoupení. 
                    CHRÁM  SV.  MAŘÍ  MAGDALÉNY 
   Tato stavba stojí v příjemném prostředí západního svahu Olivové hory. ( 
Její umístění je krásně vidět na úvodním obrázku.) Chrám je 
nepřehlédnutelný, pro svůj přesvědčivě „moskevský“ vzhled, díky sedmi 
nápadným, zlatým, cibulovitým kopulím s kříži na vrcholech.  Byl postaven 
r.1885 carem Alexandrem III. na paměť jeho matky Marie Alexandrovy. 
Uvnitř je pohřbena Alžběta Fjodorovna, která 
byla zavražděná v r.1917 v období ruské revoluce. 



ŽIDOVSKÝ  HŘBITOV                               

   Na západním svahu Olivové hory je velmi 
rozsáhlý židovský hřbitov. Je to největší 
židovský hřbitov na světě. Nejstarší jeho část 
pochází z 5. století před  Kristem a podstatná 
jeho část je z 15.století.    
  Židé nezdobí své hroby květinami, jako my, 
ale přinášejí kamínky z míst odkud přicházejí 
a kladou je svým zesnulým blízkým na hrob. Zde se pochovávají jen ti nejbohatší 
židé, protože místa jsou zde nesmírně drahá.  
   U židů se traduje, že mesiáš přijde od východu, to je právě od této hory a oni, zde 
pohřbení, budou první které vzkřísí. Údolí pod Olivovou horou se nazývá údolí 
Cedron, nebo také Josafat, česky je to „B ůh soudí“. Podle Bible (prorok Joel 4,2), 
je to místo posledního soudu lidstva. 
                             POHLED Z OLIVOVÉ  HORY 
        
 
 
 
 
 
       Panorama Jeruzaléma, jak je všichni známe. Dominantní zlatá kopule Skalního dómu, 
postaveného na místě Jeruzalémského chrámu na hoře Moria ( nebo také tzv. chrámové 

hoře). Tato stavba patří do správy muslimů a připomíná 
nanebevstoupení proroka Mohameda. Tak to je pohled 
právě z Olivové hory.  Pod hradbami starého města, přímo 
proti hřbitovu židovskému, můžeme vidět další hřbitov, 
tentokrát muslimský. Je zde umístěn zcela jiného důvodu. 
Podle muslimských tradic má mesiáš přijít od východu, 
projít Zlatou bránou a vstoupit do chrámu. Aby se tak 
nestalo, byla Zlatá brána zazděna. Před bránou začali 
pohřbívat své zamřelé.Tak byl založen pod hradbami 

hřbitov, jako druhé opatření, aby se zabránilo vstupu mesiáše. Pravému židovi není totiž 
dovoleno vejít  do chrámu po předchozí návštěvě hřbitova. Zlatá brána bude otevřena až 
s příchodem Mohameda. 

V Jeruzalémě žije okolo 480 tis. židů, 150 tis.muslimů a asi 15.tis. křesťanů.                   
                                                                                  Připravila pro Vás  Marie Ohřálová 

   Text  schválen  P.ThLic. Markem Kozákem - průvodcem ve Svaté Zemi                                                                              

 



SVSVSVSVĚTEC  MTEC  MTEC  MTEC  MĚSÍCE  KVSÍCE  KVSÍCE  KVSÍCE  KVĚTNATNATNATNA    
 

PANKRÁC, SERVÁC,  BONIFÁC  -  LEDOVÍ MUŽI 
 

     Oblíbená pranostika o třech zmrzlých je všem dobře známá. Není u nás 
původní a ani není příliš stará. V našich krajích je doložena teprve v 18.stol. 
----    Pankrác,Servác, Bonifác, ledoví  bratři, přinesou chladna,jak se patří. 
- Svatí, Pankráci, Serváci a Bonifáci, Vás se bojí všichni sedláci. 
     

    Kdo byli tito sv ětci?   Kdy žili?    Co o nich víme? 
   

SVATÝ  PANKRÁC – mučedník   
     Narodil se okolo roku 290 ve Frýgii (Malá Asie). Legenda vypráví, že 
pocházel z vážené křesťanské rodiny. Matka mu zamřela krátce po jeho 
narození a otec o rok později. O Pankráce se staral a vychovával ho strýc 
Dionýsos, který s ním okolo roku 303 přesídlil do Říma.  

   V té době vládl císař a krutý pronásledovatel 
křesťanů Dioklecián. Přiznání  ke křesťanské víře 
se rovnalo odsouzení na smrt.  
    Pankrác byl odvážný, nenechal se zastrašit. 
Svým zděděným majetkem se snažil zmírnit utrpení 
křesťanu,zvláště osud zajatých věřících. 
     Brzy však byl vyzrazen. Ještě než byl zajat 
císařovým místodržícím, stačil rozdat celé své 
jmění mezi křesťany. 
      Císař mu sliboval všechny životní výhody, když 
se své křesťanské víry vzdá. Mladičký Pankrác se 
však nedal od své víry odvrátit. Dioklecián , šílený 
hněvem nad jeho vytrvalostí, vyslovil nakonec 
rozsudek smrti.  
     12.května 304 byl  čtrnáctiletý  Pankrác 
veřejně sťat. Do posledního okamžiku velebil 
Ježíše Krista. Mrtvé tělo mladého mučedníka 

nechali pochopové ležet napospas psům. Jedna křesťanka zachránila s nasazením 
života  jeho tělo,  
a se skupinkou křesťanů  ho pochovala v katakombách. Nad hrobem postavil papež 
Symmachus v roce 500 kostel na Pankrácovu počest.  
 Na tom místě v Římě dnes stojí bazilika sv. Pankráce za hradbami. 
      Svatý Pankrác je patronem prvokomunikantů (těch, kteří budou  
přistupovat k 1. svatému přijímáni); ve Francii je patronem dětí; mládeže; 
mladých rostlin a květů; proti bolestem hlavy a křečím; proti křivé přísaze.
  
 



                             SVATÝ  SERVÁC -  mučedník ? 
 
          O Servácově životě je jen málo jistých údajů. Ví se jen, že pocházel 
z východu, pravděpodobně z Arménie, a přišel na svět na počátku 4.století.     

      Asi kolem roku 340 byl jmenován biskupem 
v Tongernu.(Belgie). Patřil k nejtvrdším odpůrcům 
Arianismu (starokřesťanská sekta, popírající Kristovo 
božství). 
      Servác zemřel 13. května 384 v Maastrichu (Holandsko). 
Legenda říká, že cítil přicházet svou smrt  
a proto šel do Maastrichu. Tam chtěl být pohřben. Jiná tradice 
říká, že zemřel mučednickou smrtí. 
      Je patronem Maastrichu, Goslaru, Limburáku, 
Quelinburgu a Wormského biskupství. To svědčí o velké 
úctě, které se tento patron těší. Jako svého ochránce jej berou 
i zámečníci a stolaři. Lidé se k němu modlí, když je sužuje 
revmatismus, bolesti nohou a horečka. Také je vzýván , aby 
chránil před škodami od mrazu, který přichází 

nezván,nevolán.  
      V Maastrichu se na světcovu počest koná každých sedm let posvátná pouť. Při 
procesí je ulicemi nesena Servácova hlava, pektorál(náprsní kříž), berla, patena a 
kalich, střed tvoří schránka s patronovými ostatky. Na pouť přichází na 2000 
účinkujících a na 700 hudebníků.  
                        
                    SVATÝ  BONIFÁC  Z TARSU - mu čedník 
     O jeho životě a působení nejsou žádné historické zprávy. Většina údajů je 
legendárních. Narodil se ve 3. století v Římě(?), Itálie. Zemřel kolem r.306 
v Tarsu, v Malé Asii ( dnesTurecko). 
     Podle legendy přišel Bonifác do Tarsu z pověření jedné 
bohaté Římanky, aby tam vyhledával ostatky mučedníků. 
Bonifác se o křesťanskou víru nezajímal. Byl pohan. Tam však 
zažil, jak mnozí křesťané jsou mučení a usmrcováni. Pod 
vlivem tohoto zážitku se obrátil ke křesťanské víře a veřejně ji 
vyznal. Byl hned uvězněn a po krutém mučení vhozen do 
vařící smůly. 
        Dále legenda říká, že jeho zděšení přátelé přinesli 
nakonec do Říma ostatky pouze jednoho mučedníka, a to 
Bonifáce. Římanka ho pochovala ve Věčném městě, na Latinské cestě. To vše se 
stalo kolem roku 306. Bonifácova památka byla později stanovena na 14. května. 
.    Je patronem kláštera sv. Bonifáce a Alexia na římském Aventinu. 
 
                                                                            Vybrala a upravila  Marie Ohřálová 
Zdroj: Kniha „Rok se svatými“; vydalo KAN 1997; S laskavým svolením vydavatele. 

 



CO  JSME  PROŽÍVALI  V  DUBNU 
 

PRVNÍ POLOVINA M ĚSÍCE  BYLA VE ZNAMENÍ   VELIKONO ČNÍHO 
TAJEMSTVÍ.  

     Co je velikonoční tajemství? Je to Ježíšovo utrpení 
a umučení s následným vzkříšením. Mohli jsme se vcítit do 
událostí Svatého týdne. Vše se stalo proto, že to Otec 
z lásky k nám chtěl, a Syn to s poslušností přijal. 
    Vyvrcholením celé události je vzkříšení. Kristus vstal 
z mrtvých! Vstal jako první! A tento vrchol velikonočního 
tajemství jsme slavili celý, tzv. „Velikonoční oktáv“.  
Je to doba od neděle Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, 
do 2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství. 

                              PAPEŽ  BENEDIKT XVI. SLAVIL 
         V pondělí 16. dubna  2012, slavil svatý otec své 85. narozeniny. Světová 
církev připravila při této příležitosti bohoslužby a další slavnosti. V den oslavy 
navštívila papeže 150 členná delegace z jeho rodného Bavorska. Přijeli také 
diecézní biskupové Bavorska a arcibiskup Robert Zollitsch. Společně slavili 
v devět hodin mši svatou v kapli sv. Pavla v Apoštolském paláci. Po ní následovaly 
jednotlivé audience.  

    Svatý otec je vynikající klavírista a milovník vážné 
hudby, proto byl k jeho narozeninám také uspořádán 
koncert. Do Vatikánu přicestovalo jedno 
z nejslavnějších světových hudebních těles, lipský 
symfonický orchestr (Gewandhausorchester) 
v doprovodu saského ministerského předsedy a starosty 
Lipska. 

             Důvodů ke slavení bylo však více – narozeniny byly jeden den po svátku 
Božího milosrdenství, který ustanovil Jan Pavel II. Před rokem Benedikt XVI., 
právě v tuto neděli, polského papeže blahořečil. Právě blahořečení Jana Pavla II. 
bylo největší liturgickou slavností, kterou vedl. Jen tři dny po narozeninách, 
19.dubna, uplynulo 7 let od jeho zvolení papežem.    U příležitosti těchto oslav se  
16. a 19. dubna v mnohých našich chrámech zpívala „ Papežská hymna 



                      PŘÍPRAVY  NA  ODVODŇENÍ  KOSTELA  

Brigády pokračují . 
Ve středu  25. dubna dopoledne se opět sešli ochotní muži, aby 
pokračovali v odstraňování omítek na místech, která potřebuji 
vysychat, a to nejen na kostele, ale i na budově fary. Při těchto 
přípravných pracích se odhalily i takové závady, se kterými se 
moc nepočítalo. Zárubně hlavních chrámových dveří  jsou 
napadeny hnilobou. A co všechno se ještě může odhalit ? 
 

 ČTVRTÁ  NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - KŘTY  V NAŠEM  CHRÁMĚ 

  Velikonoční doba je nejvhodnější 
čas pro udělování křtů. Právě na Bílou 
sobotu, při velikonoční vigilii, bývají  
často křtěni konvertité a dospělí 
věřící, kteří    z nejrůznějších důvodů 
doposud pokřtěni nebyli. 
  V neděli 29. dubna, tedy o 4. neděli 
velikonoční, byly křty v naší farnosti. 
Ten den bylo pokřtěno v kostele 
sv. Martina 8 dětí. Tentokrát to 
nebyly jen děti malé, narozené 
před pár týdny, ale i děti starší.   
    Modleme se za tyto děti, zvláště 
za jejich rodiče a kmotry, aby dodrželi zde dané sliby. 

   Aby křest jejich dětí byl první, nikoliv jedinou svátostí, kterou 
přijaly. 
        Marie Ohřálová 



           Pro informaci: O zubu času (bez stomatologa) 
 
Vážení farníci a občané, 

pro vaši informaci dávám k dispozici výtah z tzv. Vstupní 
organologické zprávy, zaslané diecézním organologem panem 
Jiřím Krátkým ke stavu varhan v našem kostele. Požádal jsem o 
tento průzkum i z důvodů stížností našich varhaníků na nedobrý  

Věc: Vstupní organologická zpráva – varhany farního kostela v Dolním 
Benešově 
Dne 17. ledna 2012 byly navštíveny dvoumanuálové varhany zmíněného 
kostela. Nástroj 
postavila v r. 1926 krnovská firma Rieger pod opusovým číslem 2221. 
Řada dřevěných prvků (píšťaly, konstrukční části) napadena aktivním 
červotočem. Znečištění 
v nástroji značné, v době návštěvy zněl neustále tón a0, znít přestal při zapnutí 
spojky II/I Super. Klávesy mají příliš velké boční vůle a herní pocit není 
optimální. 
 
Zvukově se jedná o typický výrobek krnovské továrny na varhany z oněch let, 
nicméně liturgicky 
je plně dostačující, konstrukce je bytelná, systém ovládání promyšlený, bez 
dětských nemocí vývoje a tápání. Jako positivum je nutné zmínit, že rejstříková 
dispozice nebyla v průběhu let změněna fušerskými zásahy jako tomu bylo u 
řady nástrojů na Hlučínsku (Háj, Hlučín ap.). 
 
                                                       



 
Z výše uvedeného je patrné, že varhanám nebyla dlouhá desetiletí věnována 
dostatečná péče. 
Dnešní stav je sice hratelný, ale vlivem řady okolností již s obtížemi a s 
ohledem na napadení 
červotočem, které je značné, je nabíledni, že stav nástroje se brzy ještě znatelně 
zhorší. Z tohoto důvodu je brzká oprava velmi žádoucí. 
 
Celkově existují minimálně dvě možnosti opravy. První z nich je oprava 
dožívajících prvků 
(výměna membránek v nástroji a hracím stole, vyčištění, asanace proti 
dřevokaznému hmyzu, intonační vyrovnání a naladění). Rozšířenější důkladná 
oprava by znamenala i protikorozní opravu mosazných osiček, opravu hracího 
stolu a klaviatur, renovaci vzduchového hospodářství, výměnu dožilých usní, 
plstí apod. 
 
Závaznou cenu by přineslo samozřejmě oslovení vybraných varhanářů 
 s žádostí o vypracování 
cenové nabídky na opravu varhan. Protože však ze strany správce farnosti 
faráře Pavla Kuchaře byla vyslovena prosba o přibližný cenový náhled, sděluji, 
že jednodušší varianta opravy by mohla vyjít zhruba na 200.000 korun, 
důkladnější by se pak přehoupla přes půlmilionu. Tato čísla jsou však 
předběžná a vycházejí z poměrně krátké prohlídky nástroje, kdy byl zjištěn 
aktivní červotoč na řadě míst. Pokud by některé prvky byly při demontáži 
shledány červotočem tak prožrané, že už nemohou plnit svou statickou či jinou 
funkci, muselo by se přistoupit k zhotovení kopií dotčených částí. 
V každém případě je však nutné asanaci a opravu provést co nejdříve, neboť 
jakékoliv otálení by 
znamenalo nárůst nákladů na opravu v následujících letech a zhoršování 
liturgické hratelnosti nástroje. 
Doufám, že společnými silami se podaří tento solidně postavený nástroj 
opravit a tak jej zachovat 
pro další generace. 
     Jiří Krátký, diecézní organolog 
 

Příště si dáme do Nedělníčku nějaké hezčí čtení, co říkáte? 
      
 
 
 
 



    

POVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDĚLI  
 

Ú Ú Ú Ú Č    E TE TE TE T    
                    

                         Když maminka  jednoho dne večer chystala večeři, přišel za 
ní do kuchyně jedenáctiletý syn s lístkem v ruce. 
        S podivně strohým výrazem jí ho podal. Maminka si osušila 
ruce  
o zástěru a pomalu četla: 
       Vyplení záhonku: 20 Kč 
       Úklid  pokojíku: 50 Kč 
       Hlídání sestřičky ( tři odpoledne): 90 Kč 
       Nákup: 10 Kč 
       Dvě jedničky: 50 Kč 
       Každodenní vynášení odpadků: 30 Kč 
       Celkem: 250 Kč 
       Maminka se na chlapce něžně podívala. Vzala propisku a na 
druhou stranu nepsala. 
       Devět měsíců nošení pod srdcem: 0 Kč 
       Všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný: 0 Kč 
       Všechna pomazlení, když ti bylo smutno: 0 Kč 
       Všechny osušené slzy. 0 Kč 
       Všechny věci, kterým jsem tě každý den učila: 0 Kč 
       Všechny snídaně, obědy, večeře, svačinky a namazané 
chleby: 0 Kč 
       Každodenní péče: 0 Kč 
       S úsměvem lístek podala synovi. Když si ho přečetl, cítil se 
velmi zahanben. 
       Otočil lístek a pod svůj účet napsal: „ Vyrovnáno“. Pak 
maminku objal a dlouho se k ní tiskl. 
 
      



 
 
          Když se v osobních a rodinných vztazích začne počítat, je konec 
všemu. Láska je buď zadarmo, nebo není vůbec.  
       „Bylo horko, a tak jsem svým čtyřem dětem připravila zmrzlinu. Řekla 
jsem jim ale, že zadarmo to nebude a že ji 
dostanou za jedno obejmutí. Hned se 
postavily do fronty. Ty tři menší mě k sobě 
rychle přitiskly, popadly zmrzlinu a byly pryč. 
Ale když přišla řada na mého nejstaršího, 
dospívajícího syna, objal mě dvakrát:.„ To 
máš od cesty,“ řekl a usmál se na mě. 
 
Z knihy Bruna Rerrera „ Paprsek slunce pro duši“ vydalo nakladatelství Portál. Přeložila Ivana 
Hlaváčová. 
 
 Připravila Marie Ohřálová 
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 Ať všechny maminkyAť všechny maminkyAť všechny maminkyAť všechny maminky    
vvvv    naší farnostinaší farnostinaší farnostinaší farnosti    

provázíprovázíprovázíprovází    
        zdraví, spokojenost                     zdraví, spokojenost                     zdraví, spokojenost                     zdraví, spokojenost                     
            a  Boží požehnání.   a  Boží požehnání.   a  Boží požehnání.   a  Boží požehnání.       

To  vše  přejeTo  vše  přejeTo  vše  přejeTo  vše  přeje    
                                            

         Tým NedělníčkuTým NedělníčkuTým NedělníčkuTým Nedělníčku 

 
 

 



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

     
Út 1.5. 7.30 Za živé a + členy Bratrstva sv. Josefa Svátek 
St 2.5. 18.00 Poděkování P.Bohu za dar zdraví, za obdržené milosti…  
Čt 3.5. 18.00 Za dar zdraví a ochranu P.Marie a živé rodiny  
Pá 4.5. 6.30 Za živé a + farníky 1.pátek 
Pá 4.5. Zá 18.00 Za členy Živého růžence 1.pátek 
So 5.5. 7.00 Za Alfréda Postulku a manželku  
Ne 6.5. 7.00 Za členy Živého růžence  
Ne 6.5. Zá 8.30 Poděkování P.Bohu a P.Marii za živou rodinu,dvoje …  
Ne 6.5. 10.00 Za živé a + hasiče Dolního Benešova a Zábřehu  
Po 7.5. 18.00 Za+Anežku Gajdečkovou manžela a rodiče,za Anežku...  
Út 8.5. 7.30 Za + Emila Osmančíka (měsíční) Svátek 
St 9.5. 18.00 Za + Jana Mrkvu, + dceru, sourozence a rodiče z obou...  
Čt 10.5. 18.00 Za + Eduarda Řehulku, rodiče a sourozence  
Pá 11.5. Zá 18.00 Za Luboše Kobierského a dvoje rodiče  
So 12.5. 7.00 Za + Jindřicha Nováka, + manželku, + dcery a + zetě  
Ne 13.5. 7.00 Poděkování P.Bohu za 50 let společného života …  
Ne 13.5. Zá 8.30 Za děti, jdoucí k 1.sv.přijímání a jejich rodiče  
Ne 13.5. 10.00 Za Annu Klimečkovou, manžela a + příbuzenstvo  
Po 14.5. 18.00 Za Helenu Grygovou, manžela a děti  
Út 15.5. 6.30 Rezerve kněze  
St 16.5. 18.00 Za + Petra Lokaje a + rodiče z obou stran  
Čt 17.5. 18.00 Za + Františku Heidlovou (výroční) Nanebevst. 

Páně 
Pá 18.5. Zá 18.00 Za Reinholda Balarina,syna, Annu Balarinovou (měsíč)  
So 19.5. 7.00 Za Aloise a Marii Kocurovy a příbuzenstvo  
Ne 20.5. 7.00 Za rodiče Kubíkovy a Holečkovy  
Ne 20.5. Zá 8.30 Za živé a + farníky a dobrodince kostela  
Ne 20.5. 10.00 Za děti, které přistoupily k 1.sv.přijímání a jejich rodiče  
Po 21.5. 18.00 Poděkování P.Bohu za přijatá dobrodiní a prosba o …  
Út 22.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 23.5. 18.00 Za + Hildegardu Sekáčkovou (měsíční)  
Čt 24.5. 18.00 Za + rodiče Kozlovy, syna a + rodiče Bílé  
Pá 25.5. Zá 18.00 Za Helgu Kolarčíkovou, manžela a dvoje rodiče  
So 26.5. 7.00 Za dar zdraví a obdržené milosti(85 a 60 let) a +manžela  
So 26.5. ČK17.00 Za Emila Balarina a rodiče  
Ne 27.5. 7.00 Za + manžela, + dceru a celé + příbuzenstvo Seslání 
Ne 27.5. Zá 8.30 Za Elišku Hoškovou, manžela a dvoje rodiče Ducha 
Ne 27.5. 10.00 Za + Martina Zajíce a manželku svatého 
Po 28.5. 18.00 Za Helenu Zawadskou, manžela, syna a rodiče z obou ...  
Út 29.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 30.5. 18.00 Za + Elfrídu Slivkovou, + manžela a + příbuzné  
Čt 31.5. 18.00 Na poděkování P.Bohu za 50 let života, dar zdraví …  

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



Humor v kostele 
 
V kostele na modlitbě poslouchá pan Novák fotbalový zápas v rádiu a najednou 
zakřičí: GÓÓÓÓÓÓL. 
"Kdo to byl?" zeptal se farář. 
"Koller." 
Zněla odpověď. 

--- 
 

Pilot navazuje nouzové spojení s řidící věží: 
"Mayday, mayday... Hoří levý motor." "Uveďte v činnost nouzové hašení v sektoru 
A3." Motor je uhašen a let probíhá normálně. Ale po chvíli.... 
"Mayday, mayday... Hoří nám pravý motor.""Uveďte v činnost nouzové hašení v 
sektoru A4."Opět se podaří a let probíhá celkem normálně. Ale.... 
"Mayday, mayday... Hoří nám OBA motory." 
"Opakujte po mně: Otče náš, jenž jsi na nebesích....." 
 

                         Můžeš si vybarvovat 
 Tajemství života 
 

Pane,  
když mám hlad, pošli mi někoho, kdo 
potřebuje jídlo,  
když mám žízeň, pošli mi někoho, kdo 
potřebuje vodu,  
když je mi zima, pošli mi někoho, kdo 
potřebuje zahřát, když mám trápení, 
pošli mi někoho, kdo potřebuje utěšit, 
když mě tíží kříž, dej, ať se mohu podělit 
o kříž někoho jiného,  
když jsem chudý, doveď mě k někomu, 
kdo je v nouzi,  
když nemám čas, pošli mi někoho, kdo 
právě potřebuje pomoc,  
když se cítím na kolenou, pošli mi 
někoho, kdo potřebuje povzbudit,  
když potřebuji, aby mě někdo chápal, 
pošli mi někoho,  
kdo hledá pochopení,  
když si přeji, aby se někdo o mě staral, 
pošli mi někoho,  
o koho bych mohl pečovat,  
když myslím na sebe, obrať mé myšlenky k ostatním.             
                                                                                 Věra Dudová 
 



              AŤ NEDĚLNÍ ČEK  vnese do Vašich 

                   rodin příjemné, pokojné a sváteční chvíle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                              
Vydavatel                                                         Tak se tvořil mariánský oltář.                                                                   

• 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.   
 
 


