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NA  PRAHU  POSTNÍ  DOBY  

        Popeleční středou vstupujeme do 
postní doby, která nás bude provázet 
až do  Velikonoc. Tuto dobu nazývají 
Otcové církve též „svatopostní dobou“.          
Je to právě doba otevírání se Boží 
milosti dokořán. Skrze modlitbu, půst a 
almužnu můžeme proměnit svůj život. 
         Je to jako ze semínkem, které 
zasadím do dobré půdy (půst =činnost 
-udělat něco pro sebe, nebo pro 
druhého ).  
    Semínko musím pravidelně zalévat  
( pravidelná modlitba, která Boha 
chválí, děkuje mu, ale i prosí, může 
přinést plody). 
     Až vyroste po dlouhé době ze 

semínka rostlinka, která přinese květy, můžeme mít sami radost 
v srdci. Květiny mohu někomu věnovat a i on bude mít z toho 
potěšení a užitek.  Stejně jako almužna může přinést někomu 
potřebnému užitek i radost.  
    A tak přeji každému z Vás, aby i nadcházející „ svatopostní doba“                                                                                                          
přinesla duchovní užitek a pokoj do vašich srdcí právě skrze 
osvědčený půst, modlitbu a almužnu. A také společným rozjímáním 
křížových cest.       
                                     POSTNIČKA         
     Skládací papírová schránka „postnička“, nám může pomoci 
v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým 
sebezáporem ušetřili.  Je možné si ji vyzvednout v kostele  na 
Popeleční středu, nebo o 1. neděli postní.  
         Doporučuje se vkládat do ní svou „almužnu“ po úvaze a 
zhodnocení dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení 
úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se uskromnit  ve svých potřebách 
a prospět tím nejen sobě – zpevnit si vůli, ale i druhým.  
         Postničku  můžeme přinést na Bílou sobotu do kostela a vložit   
do ní i úmysl ,jak s touto uspořenou částkou naložit, nač ji využít. 
 
                                                                   P.Mgr. Ladislav Stanečka, farář                                               
 



 Víte že  ?                                                                                                                                                
        Naše farnost Dolní Benešov 
vlastní ciborium ( kalich s ozdobným 
víčkem k uchováváni proměněných 
hostii) z roku 1727, které bylo 
pořízeno Bratrstvem svatého Josefa 
v Dolním Benešově na náklady 
 Anny Pistorové (pekařky) za 70 
zlatých rýnských. 
        Bratrstvo svatého Josefa bylo 
v Dolním  Benešově založeno 
 roku 1723 P. Johannem Franzem 
Federem, (+1748),  a  působilo až  
do roku 1951.  Tehdy  byli   zapsáni               
poslední členové.  Následně  vláda        Naše ciborium  na výstavě  v Olomouci                                                                                                                                                                  
komunistů náboženský život potlačovala,  
a tak Bratrstvo svatého  Josefa bylo zakázáno. Tím zaniklo.                                                  
    
      1.května 2007 bylo v kostele svatého  Martina v Dolním 
Benešově přede mší svatou obnoveno Bratrstvo svatého Josefa.  
    Slibem na Bibli v kapli svatého Josefa  bylo přijato 15 členů, kteří 
se snaží navázat na předešlou tradici novým způsobem.  

       Každý rok jsou slouženy mše svaté 
za členy Bratrstva svatého Josefa, je to 
19.3. a 1.5. Tím se plní jeden z několika 
bodů    Bratrstva .                                                                         
       Od  29.1. do  25.4.  2010  pořádalo 
Arcibiskupské muzeum v Olomouci  
výstavu  pod názvem „ Zbožných duší úl “ 
(Náboženská bratrstva v kultuře raně-
novověké Moravy ) . Tam bylo vystaveno i 
naše ciborium (viz.obrázek na zadní 
straně) . Také naši farníci se vydali na 
tuto výstavu do Olomouce. Společné foto 
je pořízeno z náměstí před orlojem.                                                  
 

Foto  M. Ohřálová          P.Mgr. Ladislav Stanečka    
 



Svatý Josef – ochránce církve 

V sobotu 19. 3. si církev připomíná slavnost sv. Josefa,             

snoubence Panny Marie. 

Svatý Josef patří po Panně Marii k nejuctívanějším světcům. Je mu zasvěceno mnoho 

chrámů a je spousta mužů, kteří nosí jeho jméno. Tento ochránce malého Ježíše; žil 

nenápadným životem a sloužil Bohu. Stal se tak vzorem pro muže – byl člověkem služby, 

který, bez zbytečných řečí, věděl, jakou životní cestou má jít. 

Právě takovíto muţi kráčející po duchovní cestě mohou být vzorem v rodině i v celé 

společnosti. 

"Vše, co je známo o pěstounovi Ježíše Krista, je popsáno v evangeliích. Žil v 1. století. 

Pocházel z královského rodu Davidova, v té době zchudlého. Byl tesařem. Není důvodu 

předpokládat, že už nebyl mlád, když se zasnoubil s Marií. Jeho obavy, když ji nalezl s 

dítětem pod srdcem, rozptýlil anděl, který se mu zjevil, a on si ji vzal za ženu. 

Epizoda o dvanáctiletém Ježíšovi ztraceném v Jeruzalémě (srov. Lk 2,41-48) opět ukazuje 

Josefa jako věrného strážce a pomocníka. Není známo, kdy zemřel, ale zřejmě to bylo 

před Ježíšovým ukřižováním (srov. Jan 19,26-27). 

Text evangelií nám představuje spravedlivého, laskavého, důstojného a moudrého muže, 

pohotového v jednání, ale dobrovolně ustupujícího do pozadí." 

 

Je patronem : 

bratrstev a řeholních společností, pojmenovaných po 

něm; karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, 

mládeže a sirotků; panenství; dělníků, řemeslníků, 

tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, 

hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců; 

ochránce při očních chorobách; při pokušeních; v 

zoufalých situacích; při bytové nouzi; patron 

umírajících a za dobrou smrt  

Atributy:  
tesařské náčiní (např. pila, sekera, úhelník), někdy 

rozkvetlá hůl (podle apokryfů byl takto zvolen za 

Mariina muže); často je zobrazován s malým Ježíškem 

v náručí a s lilií jako symbolem čistoty; jako stařec; jak 

pracuje s Ježíšem v dílně; u jesliček v Betlémě a na 

jiných výjevech z Ježíšova dětství; 
 

Připravila Věra Dudová 

 

 



Svatý Josef – patron Modliteb otců 

 Modlitba ke sv. Josefovi: 

Svatý Josefe, 

ty jsi vzorem a patronem všech otců, 

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. 

Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, 

kteří odevzdávají život svým dětem. 

Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak, 

jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě, 

a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem. 

Vypros nám, aby nás žádné životní překážky 

nedokázaly vzdálit od Boha, 

a  aby neochladla naše láska. 

Svatý Josefe, 

svěř Bohu všechny otce, 

kteří se starají o svoje rodiny, 

a zejména ty, 

kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. 

Amen. 

Věra Dudová 

 



 Co nám přinesl měsíc únor ? 
SVATOBLAŢEJSKÉ  POŢEHNÁNÍ  A  NEMOCNÍ   V NAŠÍ FARNOSTI 

                                                                                    
    Ve  čtvrtek  3.  února,  v  
den  památky sv. Blažeje, 
uděloval otec Ladislav  po 
mši svaté všem přítomným 
svatoblažejské  požehnání.  
Ostatní, kdo se této mše 
sv. nezúčastnili, mohli  toto  
požehnání přijmout ještě v  
pátek, sobotu i neděli, a to 
po každé mši svaté.                                                                               

       Jako  každý  první  pátek v měsíci, 
tak  i 4. února  navštěvoval pan farář ne-
mocné naší farnosti, aby měli možnost 
přijmout svátosti. Byli potěšení, že kromě 
možnosti přijeti svátosti smíření, svátosti 
eucharistie, popřípadě na přání i svátosti 
pomazání nemocných, jim bylo udělováno   
také  svatoblažejské   požehnání.         

 
V pátek 11.února, v den 
kdy si připomínáme zjevení 
Panny Marie malé dívence 
Bernardetě v  Lurdách, 
byla sloužena mše svatá 
za všechny nemocné naší 
farnosti. A tak jsme měli 

všichni, kdo jsme se zúčastnili, příležitost se společně za ně 
pomodlit a také vyřídit všem  těm nemocným, kteří se nemohli 
zúčastnit  pozdravení pana faráře a také to, že jsme na ně společně 
v modlitbách mysleli.                                                                                        
                                                                        Foto i text   M.Ohřálová 



 

 MINISTRANTSKÉ   SCHŮZKY 
 Některá sobotní dopoledne se  
scházejí naši ministranti a mini-
strantky společně z Dolního Be-
nešova i ze Zábřehu. Nejdříve si 
v kostele procvičí a zopakuji, co 
je nutné. Začínající si mohou vy-
zkoušet co je potřeba při mši sv. 
umět. 

 
Dále následuji sportovní, nebo 
společenské hry na faře. Obrázky 
jsou ze schůzky, která byla 5. 2.                       
Na programu byl stolní tenis. Jak                        
jste si jistě všimli, naše děvčata, 
ministrantky, se dostavily v plném 
počtu takže mohly hrát v přesile.  
Chlapci, nenechte se vytlačit  
děvčaty a přijďte posílit  řady 
našich ministrantů!                                                              
 

VE  ŠKOLE  JEŢÍŠOVĚ  -  SPOLEČENSTVÍ  NA  FAŘE 
    V pátek 18. února  bylo zahájeno první společné setkání nad 
vybranými kapitolami Bible. V 18 hodin jsme se sešli, abychom si 
společně předčítali úryvky z Písma Svatého. Tématem této schůzky 
bylo:,,Blahoslavenství.“ Po přečtení vybraných textů a po chvíli 
tichého rozjímáni jsme se v diskusi  pokoušeli pochopit co znamená 
pojem blahoslavenství, a jak ho můžeme vnímat v každodenním 

životě. Sešlo se nás sice 
jen osm, ale prožili jsme 
pěkné a také cenné chvíle.  
 
Příští společenství bude 
v pátek 11.3. v 18.hodin .  
Všichni jste srdečně 
zváni.  / Texty si můžete        
vyzvednout  v sakristii./ 
 

                                                                          foto  i text    M.Ohřálová   



PŘEDÁVÁNÍ  SVÍCÍ 

   V neděli 20.února byl den, 
kdy byly naší farnosti 
představeny děti, které v 
letošním roce přistoupí 
k 1.sv.přijímání. Děvčátka i 
chlapci přijali z  rukou pana 
faráře rozžatou svíci a slíbili, 
že se dobře připraví k přijetí 
svátosti smíření i svátosti 
oltářní.  
 

    Otec Ladislav přirovnal tento den ke startovní čáře vrcholového 
sportovce, který chce bezpodmínečně dosáhnout nejvyššího cíle. 
 A tak tyto děti dnes stojí na samém prahu své křesťanské kariéry, a 
budou bezpodmínečně potřebovat naši fyzickou i duchovní pomoc. 

 
 V Zábřehu  přijalo svíci, jako  symbol   
přípravy, šest dětí,  čtyři dívky a dva    
chlapci. Ti spolu přistoupí poprvé ke  
stolu Páně v neděli 15.května v 8.30h 
v kostele sv. Urbana  v Zábřehu. 
  

     
 Z kostela  v   Dolním   Benešově  si 
odneslo domů  tento den svíci 19   dětí.   
Tedy  10  malých slečen a  9  jinochů     
oslaví své první  svaté  příjímání  22.5.      
 v 10.hodin   chrámě  sv. Martina.                                            
                      

                         foto a text          Marie Ohřálová 



POVÍDKA  NA  NEDĚLI 
                         ZNAČKA 

     V prázdném autobusu seděl mladík a upřeně se díval ven z okénka. 
Mohlo mu být něco přes dvacet a měl příjemný, milý obličej. 
     Na místo vedle něj se usadila žena. Prohodila s ním pár slov o počasí, 
které bylo na jarní období neobvykle teplé, a pak  mladík nečekaně 
prohlásil: ,,Dva roky jsem seděl ve vězení. Dnes ráno mě pustili  a jedu 
domů. 
    Ta slova jako by v něm uvolnila hráz, která po dlouhou dobu zadržovala 
příval myšlenek. Vyprávěl ji, že vyrůstal v chudé, ale poctivé rodině a že 
lidem, které měl rád, přinesl hanbu a trápení. Po celé dva roky neměl od 
svých blízkých jedinou zprávu. Věděl, že rodiče nemají peníze, aby ho 
mohli jet navštívit tak daleko. A že si připadají příliš nevzdělaní,aby mu 
psali dopisy. Sám jim zpočátku psal, ale když mu nikdy nepřišla odpověď, 
rezignoval. 
    O kontakt se pokusil ještě jednou, tři týdny před vypršením trestu. 
V dopise se rodičům omlouval, že je zklamal a prosil o odpuštění. 
    Když ho ráno propustili, sedl na autobus. Věděl, že pojede přímo kolem 
domu, ve kterém vyrostl a kde rodiče stále žijí. 
    Napsal, že je chápe a bude jejich rozhodnutí respektovat. Neví, jestli 
mu odpustili a jestli se k nim může vrátit. Pokud ano, ať na starou jabloň, 
která roste hned u silnice pověsí bílou stužku. Jestli cestou žádnou bílou 
stužku neuvidí, nebude z autobusu vystupovat, pojede dál a víckrát už o 
něm neuslyší. 
    Čím víc se blížila mladíkova rodná vesnice tím byl neklidnější. Raději se 
ani nechtěl dívat ven, protože se bál, že na jabloni žádnou stužku 
nenajde. 
    Žena se nabídla: ,,Pojď si se mnou vyměnit místo. Budu se dívat 
z okýnka místo tebe.“ 
    Autobus přejel několik křižovatek, než se ten správný strom dostal na 
dohled. 
    Žena se jemně dotkla mladíkova ramene a se slzami v očích 
zašeptala:,, Podívej se! Podívej ! Je celý ozdobený bílými stužkami!“ 
  
   Nejvíc se podobáme zvířatům, když zabíjíme. 
   Nejvíc se podobáme lidem, když  soudíme. 
   Nejvíc se podobáme Bohu, když odpouštíme.           
 Připravila M.Ohřálova                                                                                    
 
Z knihy Bruna Ferrera ,,Osvěžení pro duši“,přeložila I.Hlaváčová, vydalo nakld. Portál 2005               

 

 



 

Humor v kostele 
Prach jsi a v prach se obrátíš! 

Tatínek vypráví svému synkovi biblický příběh na dobrou noc.                            

"Bůh stvořil člověka z prachu...", začíná své vyprávění. 

"A co se s ním stane, když zemře?", ptá se nedočkavě synek.                                

"Bůh říká v knize Genesis, že se opět obrátí v prach",  odpovídá otec. 

Tu si sáhne synek pod postel a nabere na prst chuchvalec prachu a ptá se tatínka:                  

"Tati, co je to? Je to přicházející nebo odcházející člověk???" 

--- 

V jednom kostele měli pamětní knihu, která byla na stolku u vchodu                      

a návštěvníci do ní kromě jména rádi psali i poznámky. 

Jednou se tam objevil zápis:                                                                                

„Váš kostel je pěkný, ale moje dívka je pěknější!“ 

Místnímu duchovnímu správci to nedalo a napsal mu tam odpověď:          

„Počkej, až tvoje dívka bude tak stará, jako náš kostel!“ 

--- 

P. Reinsberg, farář v Týnském chrámu, vyprávěl: 

„Jednou takhle uděluji popelec a přijde jedna paní a omylem na mě vyplázne 

jazyk. Dodnes lituji, že jsem jí tam ten popel nenasypal!“ 

 

(Převzato z knihy Humor za kostelem IV.)  

 Věra Dudová 

 



Můžeš si malovat a můžeš se smát 

 

 

            

          

 

 

 

Věra Dudová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ať NEDĚLNÍČEK  vnese do Vašich rodin 

příjemné, pokojné a sváteční chvíle. 
 

 
      Ciborium z našeho svatostánku na výstavě v Olomouci     foto M. Ohřálová      
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