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SLŮVKO FARÁ ŘE 
 

Novoroční přání: 
 

Rok 2017 – co může přinést? 
 

Ach můj milý brachu, boj se nejvíc strachu, 
 

že totiž: 
 

Nechceš býti hloupý, na slovo být skoupý, 
 

jenže: 
 

Přes sepnuté dlaně zůstanou nám daně. 
 

Říkáš: 
 

Moje ústa praví“ „Hlavně mít to zdraví!“ 
 

jinak: 
 

Kolísá mi na rtech: „Zdraví nebo parte!“ 
   

Ale co když: 
 

Má-li to tak býti – že smrt je součást žití? 
   

A proto: 
 

Snažím se vždy říci: 
 

 že odpouštím, 
 

  že věřím, 
 

   že doufám 
 

    a že miluji. 
                                                                                  PKF 



Putujeme společně rokem 2017… 
 
 

Připravujeme tato putování: 
 

05. 05. pátek   – noční křížová cesta do Zlatých Hor 
27. 05. sobota   – pouť Radia Proglas a TV NOE na Sv. Hostýn 
27. - 28. 6. út + st  – dvoudenní pouť farnosti (místo bude upřesněno) 
13. 08. neděle    – pouť do Hrabyně 
23. 09. sobota     – pouť do Rud u Ratiboře (zajišťuje MVDr. Koska) 

 

 

Významné dny a akce v církvi a farnosti roku 2017 
 

1. pololetí 
 

07. 01. – Tříkrálová sbírka v Dolní Benešov a Zábřeh 
01. 03. – Popeleční středa – začátek Postní doby 
05. 03. – 1. neděle postní – pobožnost Křížové cesty (KDU-ČSL, následně  
    různé skupiny) 
18. 03. – Postní duchovní obnova – sobota 
07. 04. – Zpovědní den v Zábřehu – pátek 
09. 04. – „Amen, pravím vám“ – pašijový příběh 
12. 04. – Zpovědní den v Dolní Benešově – středa 
16. 04. – Zmrtvýchvstání Ježíše Krista – Boží Hod velikonoční 
30. 04. – Odpust v D. Benešově 
07. 05. – Májový koncert v kostele sv. Martina 
14. 05. – 1. sv. přijímání Zábřeh 
21. 05. – 1. sv. přijímání Dolní Benešov 
18. 06. – slavnost Božího Těla – průvod na náměstí 
25. 06. – mše sv. za děti k ukončení školního roku 
25. 06. – fotbalový zápas kněží s Kolovratskou ligou v Zábřehu – neděle 
01. 07. – pouť dětí na Prašivou – pátek 
 

Termíny udělování svátosti křtu v roce 2017 
(z mimořádných důvodů mohou být termíny s předstihem pozměněny) 

 

Neděle v 11.00:  15. 1., 19. 2., 23. 4., 4. 6., 6. 8., 1. 10., 3. 12. 
 
 

 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI LEDNU  
 

Sbírka na OPRAVY – neděle 15. 1. 2017 



 



Co vede k otro čení zlému?        V tomto článku  nejde o uvedení 
člověka do pocitu svíravé viny či pocitu 
nebezpečí, ale uvědomění si, kde jak a 
čím se člověk zapletl se zlým, aby se ho  
následně mohl zříci, činit pokání a vydat 
se zpět na Boží cesty. Pravé pokání 
předpokládá poctivost a ne podivný strach 
z toho, že by se mne to mohlo týkat. Od 
Boha strach nepramení. On "Bůh" je na 
naší straně. Náš Bůh je Bůh milující, 

ucházející se o člověka a zastávající se člověka, aby člověk mohl žít ve 
svobodě dítěte Božího. Toto zpytování svědomí připravil zkušený exorcista P. 
Andrzej Grefkowicz jako pomůcku pro ty, kterým slouží modlitbou za 
osvobození z moci zla. Pokud se někoho tyto věci týkají, je důležité, aby se 
nejprve ze svých selhání vyznal Pánu ve svátosti smíření, zřekl se těch věcí, 
které praktikoval a skrze které se otevřel zlu, obnovil svůj křestní slib, 
odevzdal svůj život Kristu a prosil za osvobození z moci zla. Pán je silnější 
než veškeré zlo a svou smrtí na kříži a vzkříšením zlo přemohl. Je však 
důležité, abychom ze svých hříchů konali pokání a abychom se my sami 
zlého varovali. Pak opět můžeme zažívat Boží pokoj ve svém srdci.  
1) SPIRITISMUS 
Boží slovo prohlašuje: „Nesmíte se obracet na zemřelé a dotazovat se duchů, 
abyste se jimi neznečistili: Já jsem Hospodin, váš Bůh“ (Lv 19,31). 
Ten, kdo se proto pokouší navazovat kontakt s duchy jakoukoli formou, hřeší 
tak proti Bohu. Jestliže jsi vyvolával duchy a získával jsi od nich odpovědi na 
otázky, především pokud tyto odpovědi byly logické, musíš počítat s tím, že 
jsi navázal kontakt se zlým duchem nebo v nejlepším případě se zavrženou 
duší. (V této otázce nemůžeme mít nikdy úplnou jistotu, protože zlý duch je 
„otcem lži“ bez ohledu na to, jak se sám prezentuje, a my nevíme, kdo to je.) 
Jestliže Bůh říká jasně „NE“, pak žádná duchová bytost, která je v jednotě s 
Bohem, nepodnikne nic, co by odporovalo Božímu slovu. Ale zlý duch nikdy 
neodejde dobrovolně, pokud ho už člověk jednou zavolá. Od toho okamžiku 
tě může vyhledat, kdy se mu zlíbí. Můžeš to vnímat jako pocit čísi trvalé nebo 
občasné přítomnosti, může se k tobě dostávat prostřednictvím snů nebo 
naopak vytrhováním ze spánku, můžeš doma slyšet nejrůznější divné zvuky... 
 

Proto si vzpome ň:  
Nevyvolával jsi někdy duchy, ať už sám nebo ve společenství druhých? Nebyl 
jsi svědkem takového počínání (jeho důsledky na tebe mohou dopadnout 
dokonce i v případě, že jste to dělali jen tak „z legrace“, že jste si na to „jen 
hráli“ nebo že k tomu došlo „přece jen jednou“)? Nezúčastnil ses náhodou tzv. 
rodinných konstelací podle Berta Helingera? 



2) VĚŠTĚNÍ 
 

Boží slovo prohlašuje: „Proto neposlouchejte své proroky (jde o falešné 
proroky), hadače, vykladače snů, věštce a kouzelníky...“ (Jr 27,9).  
Ten, kdo využívá věštění nebo se sám pokouší jakýmkoli způsobem věštit 
(například za pomoci karet, tarotu, horoskopů...), dopouští se hříchu. Pokud 
se věštby naplňovaly a pokud ten, kdo věštil, uváděl fakta, o kterých nemohl 
předem vědět, znamená to, že ti „posloužil“ zlý duch. Člověk omezený časem 
a prostorem poznává události, kterých se sám účastnil nebo o kterých se 
dověděl z dostupných zdrojů. Ale zprostředkovává-li informace, které se kryjí 
se skutečností a o kterých by neměl možnost se dovědět, znamená to, že 
jeho informátorem je nějaká duchovní bytost (ty nejsou omezeny časem a 
prostorem), a to taková, která není v jednotě s Bohem – neboli zlý duch. 
Jakou cenu už platíš za jeho služby a kolik tě to ještě bude stát? 
 

 Proto si vzpome ň: 
Nezkoušel jsi jakýmkoli způsobem něco si věštit, i kdyby to mělo být „pouhé“ 
čtení horoskopů (forma věštění totiž nehraje žádnou roli)? Nevyužíval jsi 
astrologie či numerologie? Nepoužíval jsi kyvadla nebo radiestezie (= citlivost 
na aktivitu pole zjišťovaná pomocí virgule, proutkaření)? Neobrátil ses na 
někoho, aby ti věštil (jasnovidka, věštec, cikánka, astrolog...)? Nenabízel ti 
někdo, že ti bude věštit, číst z ruky, a tys souhlasil...? 
 

3) LÉČITELSTVÍ 
Na fungování naší tělesné stránky a na naše zdraví mají vliv přirozené vlivy, 
které jsou v souladu se zákonitostmi medicíny, fyziky a chemie. Také 
duchovní mocnosti mohou působit na to, jak se cítíme a jak fungujeme. 
Křesťanská životní praxe jasně vyznačuje formy, jejichž prostřednictvím se 
můžeme odvolávat k Bohu, k Ježíši Kristu, toužíme-li po zlepšení svého 
zdraví. Těmito prostředky jsou modlitby k Bohu, k Panně Marii a ke svatým. 
Jsou jimi svátosti a svátostiny. Posledně jmenovaných můžeme využívat také 
podle jasně stanovených pravidel. Na naše tělo a na to, jak se cítíme, mohou 
působit i zlí duchové. Může se to stát v případě, když se otvíráme 
alternativním metodám „rádobyléčení“, Jde o takové formy, které nemají nic 
společného s křesťanskou praxí (svátostmi, modlitbou), a které také nemají 
nic společného s uplatňováním lékařské vědy. Pokud tedy někdo konstatuje 
zlepšení svého zdravotního stavu, a forma užité terapie přitom neodpovídá 
zásadám lékařské vědy ani křesťanské víry, nabízí se otázka, čí mocí vlastně 
působí ten či onen „léčitel“? 
  
Proto si vzpome ň: 
Nevyužíval jsi služeb energoterapeutů (senzibilů) nebo jiného typu léčitelů, 
využívajících například metody „východní medicíny“? Nevyužíval jsi 
prostředků homeopatie, především terapie u tzv. lékařů-homeopatů?  
 
Další body budou následovat p říště.                             pripravila Marie Ohřálová                 



Světci - více, či méně známí 
 

Antonín Veliký  - opat 
 

památka  - 17. ledna 
poustevník, otec mnich ů 
narozen : kolem roku 250 v Egyptě 
zemřel: kolem roku 356 v Tabenisii, Egypt 
patron : rytířů, řezníků, pasáků vepřů, tkalců, hrobníků, košikářů; ochránce 
domácích zvířat, vepřů, proti nemocem, 
moru, ohni, proti dobytčímu moru 
 

     Navenek nevzhledný farní kostel sv. 
Juliána v provensálském městě Arles, 
ležící při postranní silnici mezi slavnou 
arénou z 2. Století a řekou Rhonou, 
chová v sobě vzácný poklad: od r. 1491 
jsou v tomto Božím domě ostatky snad 
nejslavnějšího poustevníka Antonína. 
      

    Mínění o přesném roce Antonínova 
narození se rozcházejí. S jistotou spadá 
do poloviny 3. Století, asi do r. 250. 
Domov jeho rodiny byl ve středním 
Egyptě a byl to dnešní Keman u 
Herakleje. Když zemřeli Antonínovi 
rodiče, dal svou malou sestřičku, o 
kterou se musel starat, do jakéhosi 
útulku, rozdal všechno, co měl, a začal 
žít asketickým životem. První místo, kde 
se zdržoval, byla skoro jistě hrobní sluj 
ve skále na okraji pouště. Později žil 
Antonín asi 20 let na neobydleném 
pohoří.                                         
                                                       Perokresba je z knihy Leben der Heiligen Gottes 1880 
        Kolem r. 311 pomáhal Antonín v Alexandrii přes úřední zákaz a s nasazením 
 života mnoha zajatcům císaře Maxmiliána Dazy, který pronásle-doval křesťany. 
Osvědčil se tam jako rolník, ale v prvé řadě jako rádce a učitel stále rostoucího 
zástupu mnichů, z nichž mnozí zůstávali u něho. Právě Antonín založil životní 
formu obce poustevníků, která byla dosud neznámá. Z ní vytvořil svatý 
Pachomius, zvaný otec mnichů, později první tzv. mnišskou obec. Žila 
v Tabennísi u Nilu v klášteře, ohrazeném zdmi. Antonín prý také zavedl 
„angeliku“, mnišské roucho. 
     Ještě jednou před svou smrtí opustil Antonín poustevnickou obec na poušti a 
šel na prosby svého přítele a patriarchy alexandrijského, církevního učitele 
Atanáše, do Alexandrie, a ohnivě tam kázal proti ariánskému učení. Brzy po svém 
návratu na poušť zemřel vysoce vážený Antonín, který měl stálý písemný kontakt 



s císařem Konstantinem, ve věku asi 105 let. Jeho pohnutý život vylíčil Atanáš. 
Brzo po smrti se dostalo Antonínovi přízviska „Veliký“. 
     Úcta a tradice : hlavním obdobím Antonínovy úcty bylo 14. - 18. Století. 
Důvodem byla mezi jiným skutečnost, že se dostaly ostatky otce mnichů na 
sever. Ale k rozšíření jeho úcty přispělo také blahodárné působení řádu antonitů, 
založeného r. 1095 francouzským šlechticem, jehož syn se prý uzdravil od moru 
prostřednictvím Antonínových ostatků. Albert Bavorský založil r. 1382 řád rytířů 
sv. Antonína a nato se stal Antonín patronem a vzorem rytířského stavu. Bylo mu 
zasvěceno mnoho hradů a kaplí. 
    Jedna hezká historka to přičítá také tzv. „Antonínovu prasátku“: Antonité směli  
pro svou péči o nemocné nechat vepře volně se pást. Jako znamení měli vepří 
zvoneček. Často bylo zvíře 17. ledna zabito a po požehnání bylo jeho maso 
darováno chudým. Také existuje „Antonínův mor“. Postihoval hlavně vepře, a 
říkalo se, že Antonín může dopustit mor za trest, nebo může od něho uzdravit. 
Někdy je také Antonín počítán mezi 14 pomocníků v nouzi. V Porýní patří ke 
„Čtyřem svatým maršálkům“ 

„Setkání Antonína s poustevníkem Pavlem“ zní název tohoto obrazu od Diega de 
Liva  y Velasquez. 
 
    Podle legendy tušil Pavel svou blížící se smrt a prosil Antonína, aby ho 
pochoval v hrobě, který předtím vyhrabou lvi svými tlapami ( viz vlevo dole). 
 

Znázorňován í: Antonín je zobrazován jako stařec s holí a s knihou, někdy, nese 
jako berlu „Antonínův kříž“. Často je také zobrazován s vepřem nebo s démony. 
Snad nejznámější zpodobnění Antonínovo zachoval Matěj Grunewald na 
isenheimském oltáři( Colmar, museum Pod lipami). 
 
(Z knihy „ROK SE SVATÝMI“) Připravila Marie Ohřálová 



Turnaj ministrant ů ve stolním tenise  
                 

       V sobotu 10.12. 2016 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ v Dolním Benešově 
tradiční „Meziděkanátní turnaj ministrantů“  ve stolním tenise. Zúčastnilo se 
ho celkem 12 hráčů z Hlučína, Hati, Dolního Benešova, Bohuslavic, Kravař a 
Havířova. 
      Na úvod všechny přivítal ředitel turnaje P. Mgr. Pavel Kuchař a po 
krátkém proslovu zapálil na adventním věnci 2 svíce. Poté byli ministranti 
rozděleni do dvou kategorií – 6.-8. třída a 9.třída, a starší.  
     V té první soutěžilo 8 účastníků a byli rozlosováni do dvou skupin po 
čtyřech. Dva nejlepší z každé skupiny postoupili do semifinále a zbývající 
hráči hráli o 5. - 8. místo. Ve finále se podle očekávání střetli dva nejvýše 
nasazení hráči – Tomáš Ochvat (Hať) a Adam Jarošek (Hlučín). Oba už 
v minulých létech tento turnaj vyhráli a tak se čekal velký boj. Nakonec lépe 
zvládl koncovky setů Adam Jarošek a zvítězil 3:1 na sety.  
V utkání o 3. místo stejným poměrem porazil Matouš Ochvat (Hať) Michaela 
Weczerka (Kravaře). 
                V kategorii 9. třída a starší se hrálo systémem každý s každým a i 
zde byly k vidění zajímavé a vyrovnané zápasy. V předposledním kole na sebe 
narazili: loňský vítěz této kategorie Vojtěch Pískala (Havířov) a loňský vítěz 
kategorie 7. - 8. třída Antonín Cigán (Bohuslavice). Lepší, neboť zvítězil 3:1, 
byl Antonín Cigán a tak na konci turnaje mohl z rukou otce Pavla převzít 
putovní pohár, stejně jako vítěz předchozí kategorie. Třetí skončil Adam 
Jarošek a čtvrtý Vojtěch Reiský (oba Hlučín).   

     Na závěr nezbývá než poděkovat sponzorům, kteří přispěli finančně na 
ceny pro všechny účastníky a občerstvení a organizátorům z Římskokatolické 
farnosti Dolní Benešov (otec Pavel Kuchař a pan Karel Pačka) a CVČ Kravaře 
(paní Zdeňka Fojtíková a Hubert Weczerek). Myslím, že turnaj se vydařil, 
všichni si dostatečně zahráli, včetně pánů farářů z Dolního Benešova a 
Bohuslavic, kteří odehráli mezi sebou speciální zápas. Cenu pro nejmladšího 
účastníka (1. třída) převzal Jiří Duda z Dolního Benešova. 
                                                                                                                     Hubert  Weczerek 



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ   
 

Tři stromy 
    Pod vrcholem hory pokryté pastvinami a borovými  lesy, v nichž to 
vonělo smolou, vyrašily jednoho krásného dne ze zem ě tři stromky. 
Zpočátku byly tak mali čké a měly tak jemné jehli čí, že si je člověk 
snadno spletl s trávou. 
    Ale každým rokem sílily a rostly do výšky. Na p odzim a v zim ě se  
bavily tím, že se stav ěly proti bou řím a vichr ům, a jejich kmínky  
byly stále odoln ější.  
    Z výšky své koruny hled ěly na sv ět a snily 
    Jako všichni, kdo ješt ě rostou, p řemýšlely o tom, co budou d ělat, 
až budou velké. 
       
 
 

Tři sny 
    První strom se rád díval na hv ězdy, které svítily jako diamanty 
na černém sametu. ,,Já bych hlavn ě cht ěl být krásný.  Cht ěl bych 
hlídat n ějaký poklad,“ povídá ,,Cht ěl bych být pokrytý zlatem a 
opatrovat drahokamy. Já budu tou nejkrásn ější pokladnicí na sv ětě.“ 
    Druhý strom se zase shlížel v pot ůčku, který se vinul po horském 
Svahu a razil si cestu až do mo ře. Voda šum ěla, bublala, hrála si 
s oblázky, utíkala a za okamžik se ztratila až n ěkde za obzorem. 
Nikdo ji neum ěl zastavit. ,,To já chci být silný. Bude ze mne moh utný 
Stěžeň,“ plánoval si druhý. ,,Budu plout po nekone čných oceánech 
a vozit kapitány a slavné krále. Já budu na nejv ětší lodi sv ěta.“ 
    Třetí strom se rozhlížel po údolí  táhnoucím se na úp atí hory 
a přemítal o m ěstě, které leželo na obzoru, skryté za modravým 
oparem. Tam dole se lidé hemžili jako mravenci. ,,J á tyhle hory 
opustit nechci,“prohlásil. Budu tak velký, že se na  mne budou lidé 
chodit dívat, a aby dohlédli na vrchol, budou muset  pořádně zaklonit 
hlavu, takže uvidí až do nebe a pomyslí p řitom na Boha. Bude ze mne  
největší strom sv ěta!“ 



                                Tři dřevorubci  
 

    Léta plynula, v potoce uplynulo mnoho vody, slu nce nes četněkrát 
vyšlo a zapadlo a ze t ří strome čků vyrostly statné stromy. Jednoho 
dne vystoupili do hor t ři dřevorubci s velkými sekerami p řes rameno. 
    Jeden z nich si d ůkladn ě prohlédl první strom, poplácal ho po 
kmeni a řekl: ,,To je ale p ěkný strom. P římo dokonalý.“ 
    Během krátké doby se první strom skácel k zemi, pod ťatý 
 mohutnými ranami sekerou. 
    ,,Konečně ze mne bude pokladnice!“ t ěšil se strom. ,,Ur čitě do 
mne uloží královský poklad.“ 
    Další d řevorubec si vyhlédl druhý z trojice strom ů. ,,Tohle je 
pevný a silný strom. Práv ě takový pot řebuji.“ Rozp řáhl se sekyrou, 
jejíž ost ří se zalesklo ve slunci, a strom brzy padl. 
    ,,Zanedlouho už budu plout po nekone čném mo ři,“ pomyslel si  
druhý strom. ,,Postaví m ě na velký koráb hodný krále.“ 
    Třetímu stromu se sev řelo srdce, když si ho d řevorubec zm ěřil 
pohledem. 
    ,,Mně stačí obyčejný strom,“ pomyslel si muž. Sekera zasvišt ěla 
vzduchem  a za chvilku ležel na zemi i t řetí strom. 
    Krásné v ětve, které si donedávna hrály s v ětrem a poskytovaly 
skrýš pták ům a veverkám, se bezmocn ě válely na svahu. 
    Tři kmeny byly svezeny do údolí. 
                                

Proč zrovna já 
 

    První strom zajásal, když ho d řevorubec zavezl k truhlá ři. 
Jenomže u toho nikdo neobjednal zhotovení pokladnic e. 
Mozolnatýma rukama prom ěnil kmen ve žlab na krmení zví řat. Druhý 
strom se jen culil, když se v ůz zastavil nedaleko p řístavu, ale v tu 
dobu nikdo nem ěl na velké plachetnice ani pomyšlení. Mohutnými 
tahy pilou a ranami palice byl prom ěněn v oby čejnou rybá řskou lo ď, 
příliš malou a p říliš k řehkou, než aby mohla vyplout na velkou řeku. 
Odtáhli ji proto k jezeru. Každý den pak vozila nák lad ryb a nasákala 
jejich pachem 
    Třetí strom posmutn ěl, když z n ěj dřevorubec za čal tesat hrubé 
trámy, které pak op řel o zeď domu. 
   ,,Proč se tohle muselo stát zrovna mn ě?“ ptal se sám sebe 
a vzpomínal na  doby, kdy se jeho vrchol ohýbal v h orském v ětru. 
,,Vždyť jsem tak necht ěl pry č, tolik jsem cht ěl zůstat na horách, 
abych p řipomínal lidem Boha,“ 
    Dny plynuly a stromy na své sny pozvolna zapomn ěly. 



                  Dítě, poutník a odsouzenec 
 

    Ale jedné noci pohladilo první strom zlatavé sv ětlo jakési  
hvězdy. Stalo se to práv ě v okamžiku, kdy mladá žena n ěžně ukládala 
novorozené dít ě do d řevěného žlabu. 
    ,,Raději bych mu ud ělal kolébku,“ zamru čel její manžel. Maminka 
se usmála a hv ězda svítila na d řevo, které kdysi bývalo stromem. 
    ,,Ale ten žlab je nádherný,“ namítla. V té chví li první strom 
pochopil, že hostí nejv ětší poklad sv ěta. 
    Opět uběhla spousta dní, než jedné noci unavený poutník se 
svými p řáteli nasedl do staré rybá řské bárky, která kdysi bývala 
druhým stromem. 
    Loď klid ě klouzala po hladin ě jezera a poutník usnul. Z ni čeho nic 
zahřmělo. Blesky k řižovaly oblohou a divoký vítr zvedl vysoké vlny. 
    Strom se zachv ěl strachy. V ěděl, že nemá dost sil, aby v takovém 
nečase dovezl tolik lidí ve zdraví ke b řehu. Boky lodi sk řípěly 
námahou  
    Přátelé tajemného poutníka se polekali a vzbudili ho.  Muž vstal, 
rozp řáhl paže, k řikl na vítr a vod ě poru čil: ,,Ticho! Uklidni se!“ 
Bou ře se okamžit ě utišila a nastal klid. V té chvíli druhý strom 
poznal, že veze krále nebe, zem ě i všech vod. 
    Nedlouho poté, stalo se to jednoho páte čního rána, se t řetí strom 
nestačil divit, že ho kdosi odnáší ze skladišt ě zapom ětlivého truhlá ře. 
Odtáhli ho doprost řed hlu čícího a rozzlobeného davu, hodili na zbitá  
ramena jakéhosi muže, kterého pak ke stromu p řibili. Chudák strom 
si p řipadal hrozný a krutý. Celou dobu, po kterou musel držet t ělo 
toho zmu čeného  muže, plakal. 
                                       

Když vyšlo slunce 
   

  Ale v ned ěli ráno, jakmile vyšlo slunce, se celá zem ě rozechv ěla 
obrovskou radostí a t řetí strom zjistil, že Boží láska všechno 
prom ěnila. 
    Z prvního stromu postavila truhlici na ten nejk rásnější a 
nejvzácn ější poklad. Druhému stromu dala vézt Stvo řitele nebe i 
země. A pokaždé když si lidé vzpomenou na t řetí strom, budou 
myslet na Boha. 
    A to bylo mnohem lepší  než se stát jenom nejkr ásnějším, 
nejsiln ějším nebo nejv ětším stromem na sv ětě. 
 
S laskavým svolením nakladatelství Portál. Z knihy Bruna Ferrera, „Vánoční příběhy pro 
potěchu duše“. Vydáno v roce 2003, přeložila Ivana Hlaváčova. 
                                                                                       Vybrala Marie Ohřálová   



Papež František odpovídá na dotazy d ětí  
z celého sv ěta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             

                                
 

       Jeho Svatost František a děti z celého světa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z knihy „Milý papeži Františku“ vydalo nakl. Leda spol. s.r.o. 2016. 
Z angl. Originálu přeložila Veronika Lásková. Ilustrovaly děti z celého 
světa.                                  
                                                                                    Upravila Marie Ohřálová 

 



PRO ZASMÁNÍ 
   
 
 

 
 
 

Svatý Petr uslyší klepání na nebeskou bránu, otevře a uvidí tam stát 
muže. Než se ho stačí na cokoliv zeptat, muž zmizí. Po chvíli se klepání 
ozve znovu. Když svatý Petr otevře, stojí před ním tentýž muž, ale v příští 
vteřině zmizí. 
"Poslyšte" zavolá za ním svatý Petr. "Vy si ze mě děláte srandu, nebo 
co?" 
"Ne," ozve se v dálce. "Oni se mě snaží vzkřísit.“ 
 
 
Pepíček se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, 
dones mi kolo!” 
„Ježíšek není hluchý,” vysvětluje mu sestra. 
„Ale babička ano.”  
 
 
 
 
 
 

Jeden kněz vyjadřoval svou lásku k farníkům tím, že používal zdrobněliny.  
Na konci mše se s nimi jednou loučil slovy: „Děkuji vám, že jste v tak 
hojném počtu přišli do našeho kostelíčka, kéž bychom se tak jednou sešli i 
v nebíčku, prvně 
se však budeme muset sejít u posledního soudečku.“ 
 
 
Chlapec jede poprvé vlakem. Vlak vjíždí do tunelu a spolucestující chce 
hocha postrašit: „Pozor, teď jedeme do pekla!“ 
Chlapce to nevyvedlo z míry a klidně odpoví: „ Mi to nevadí, já mám 
zpáteční jízdenku.“ 
 
(Čerpáno z knihy Nezbedův humor,  www.vtipy.cz)                              Marie  Ohřálová     



Nedělníček dětem 
Najdi 8 rozdíl ů. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!!! SOUTĚŽ !!!  -  DOPLŇOVAČKA 

                                                            
Dobrý p řítel…tajenka… 

 

1. krkavcovitý pták;     
2. nevidomý; 3. zahradník, 
starající se o ovocné stromy; 
4. zápalka; 5. parní lázeň; 6. 
hmatat; 7. divadlo; 8. dorazit 
pod kopec; 
9. útvar z kamene. 
 
 

 
Své odpov ědi vho ďte do krabi čky „SOUT ĚŽ“ v kostele, nebo zašlete 
emailem nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 29. ledna!!! 
 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: PRVNÍ SNÍH 
Soutěže se zúčastnilo 11 dětí. Z Dolního Benešova 6, ze Zábřehu 5,  
10 v krabičce a 1 elektronicky. 
1. Cena - kniha – Natálka Suttová  8 let , Dolní Benešov 2. Cena – stolní hra 
Tereza Švančarová 5. tř –Dolní Benešov; 3. cena -  brožura papeže 
Františka s magnetickou záložkou – Zuzana Harazimová , 13.let  Zábřeh 
 

Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře.                         
                                                                             Výherc ům blahop řejeme     



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na leden 2017 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 2.1. 17.30   
Ůt 3.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 4.1. 17.30 Za Elišku Chřibkovou, dva manžela a dva syny  
Čt 5.1. 17.30 Za Marii Pačkovou, manžela a švagra  
Pá 6.1. 6.30   
Pá 6.1. Záb 18.00   
So 7.1. 7.00 Za + Miroslava Vitáska – měsíční  
Ne 8.1. 7.00 Za + rodiče, příbuzné a boží ochranu pro živou rodinu  
Ne 8.1. Záb 8.30   
Ne 8.1. 10.00 Za členy Živého růžence – A  
Po 9.1. 17.30 Za + P.Josefa Pchalka a + P.Alfreda Pchalka (nedož.100 let),za...  
Út 10.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 11.1. 17.30 Za + Marii Krakovčíkovou, manžela, syna a rodiče  
Čt 12.1. 17.30 Na poděkování P.Bohu za 80 let života, dar zdraví a boží pož….  
Pá 13.1. Záb 18.00 Za + manžela a děti  
So 14.1. 7.00 Za + Norberta Tvrdého, dvoje rodiče a přízeň  
Ne 15.1. 7.00 Za + Marii Koskovou, manžela a děti  
Ne 15.1. Záb 8.30   
Ne 15.1. 10.00   
Po 16.1. 17.30 Za + Martu Kušnierovou – výroční  
Út 17.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 18.1. 17.30 Za Martu Miekischovou, syna a rodiče z obou stran  
Čt 19.1. 17.30 Za Antonína Radošovského a dvoje rodiče  
Pá 20.1. Záb 18.00   
So 21.1. 7.00 Za Pavla Faiku a přízeň  
Ne 22.1. 7.00 Za Štěpánku Onderkovou, manžela, rodiče a sourozence  
Ne 22.1. Záb 8.30   
Ne 22.1. 10.00   
Po 23.1. 17.30 Za Kristianu Seidlovou, manžela a rodiče z obou stran  
Út 24.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 25.1. 17.30 Za + Marii Fuchsovou a za živou rodinu do ochrany P.Marie  
Čt 26.1. 17.30 Za + Jolanku Řehulkovou, manžela a opuštěné duše  
Pá 27.1. Záb 18.00   
So 28.1. 7.00 Za + Bruno Theuera – měsíční  
So 28.1. ČK 16.00 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti, za + manžela, zetě…  
Ne 29.1. 7.00   
Ne 29.1. Záb 8.30   
Ne 29.1. 10.00 Za Gertrudu Vidlakovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence  
Po 30.1. 17.30 Za Alenu Hudeczkovou (nedož.70 let), za rodiče Gregorovy a …  
Út 31.1. 6.30   
St 1.2. 17.30 Na poděkování P.Bohu za 60 let života s prosbou o pomoc a …  
Čt 2.2. 17.30 Za Marii Chřibkovou a manžela  
Pá 3.2. 6.30   
Pá 3.2. Záb 18.00   
So 4.2. 7.00   
Ne 5.2. 7.00 Za členy Živého růžence – B  
Ne 5.2. Záb 8.30   
Ne 5.2. 10.00 Za živé a + farníky  

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



  



Ať „ NEDĚLNÍ ČEK“ vnese do Vašich rodin příjemné,   
pokojné a sváteční chvíle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Vánoce 2016 

                          
 

Vydavatel: 
Římskokatolická  farnost  Dolní  Benešov,  Nám. Cypriána Lellka  74,  Dolní Benešov 747 22 

Připravuje pro vás „Tým Nedělníčku P. Mgr. Pavel Kuchař, farář, a Marie Ohřálová 
email:  nas.nedelnicek@seznam.cz ;webové stránky: http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/ 

vychází první neděli v měsíci za dobrovolný příspěvek 
Zapsáno do evidence periodického tisku ministerstva kultury  pod číslem MK ČR E 19917      

 


