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Setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé – 2. července 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                      POUTNÍ PÍSEŇ 
                          

                           Jsi krásná, nebes  Královno, 
                           jsi jako lilie, 
                           jsi jako růže rozvitá, 
                           když rosu vypije. 
 

                           Jsi bohatá jak osení 
                           ve větru zvln ěné 
                           a jako samo slunce jsi 
                           z bílého plamene. 
 

                           A my před tebou stojíme 
                           a děkujeme ti, 
                           že se k nám skláníš. Skláníš se 
                           jak matka k dítěti.    

        
Obraz z poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni . 

Báseň z knihy Zuzany Novákové „Když Panna Maria pro vodu chodila“ 



DEVÁŤÁCI 
 
Tak nám opustili naši Základní školu další žáci.  
A jak to mohli vidět dospělí?  
Třeba takto: 
 
-Čau Anka. Kaj ideš? 
+No kaj bych šla. Do kostela Franta. 
-A ty si nebyla na rané? 
+Včera davali fajnu detektivku, tak sem trochu zaspala, no. 
-Co to su za chachaři před tym kostelem 
+Asi idu z diskotéky. 
-Ja ti nevim, Tak fajně oblečeni. A aj zdravili. 
+Ale kravalu nadělali. Či se to hodi před kostelem? 
-Kukaj Anka. Oni se hrnu do kostela… 
+A do prvních lávek. Erna pravěla, že je dneska na velke mša za devaťaky. 
-Tak to budu oni. 
+I ti velci? Ale nic moc jich není! 
-Di do Hája. 
+No dovol?! 
-Ale za vodu. Tam je skoro prázdny kostel. 
+Tak to jich je dost. 
 (Za hodinu) 
+Nemaš kapesnik? 
-Mám, ale pos… Ten potřebuju. 
+Dneska je slavnost Jana Křtitele a on furt o tych děckach… 
-Pravěli, že prý su všeci jeho. 
+Tuž velká rodina je fajn. Však to pravěl. Jeden mu bude spravovat auto. 
-Co to kupil za krabicu? 
+Druhy se mu bude starat o počitač. 
-Na co farař potřebuje počitač? 
+Pry na ty ovečky, aby vědel, kolik jich ma. Ale jak jich tam načpe? 
+A děvuchy mu budou dělat účty a počítat peníze. 
-A taky jeden ho tež bude vozit sanitkou po doktorech. On už má též ty 
kolena špatné. 
+A diviš se? Furt kajsi s těma děckama rajzuje, leta po zříceninách, leze po 
stromach, lyžuje jak mladík. Já ti povim, vždyť ma roky! 



-Ale má to synek dobře zařízene. Kerysik ide ku železu, tak mu vrata 
heftne, až mu spadnu. 
+A spravovat oltaře a anděly mu ma. Nebo pry i zuby? 
-To je třeba! 
+A kvítka sadit a plevel plet. 
-Na to su školy? Ja ti povim. No, ale když ma hyn ty kolena, tak to robit 
kdosi musí. 
-No a vidělas, jak ten synek hodil tu rybičku? Jak za mlada na disce. 
+Ale on si přitom nerozbil hubu narozdil od tebe… 
-A jak krásně četli. 
+Honem, honem! Ty dnešní mladí furt kajsi spěchaju. 
-A krásně zpívaly. 
+No to jo. 
-A všeci šli na křižek, tak to budu beztak jeho. 
+A jaku krásnu kytku dostal 
-Rum mu měli kupit! 
+Ale Franta, či se to hodí? 
-Hodí – nehodí, ale je to praktičtějši. 
+Ale bylo to krásné, až mi slza ukápla. 
-A proč si myslíš, že sem ti nepujčil ten kapesník? 
                                                                                                      EH 
 
 
 

15. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
 

mše svaté v Hrabyni 
 

středa 15. 8. – 7.30 a v 18.00 hod. 
pátek   17. 8. – 18.15 hod. 
sobota 18. 8. - 7. 30; 10.00; 15.30 a 18.00 hod. 
neděle 19. 8. - 6. 00; 7.30; 9.00; 10.30 hod. 
14.00 hodin Svátostné požehnání 
17.00 hodin Mše Svatá 
 

 



POUŽÍVEJ  BOŽÍ DARY  
 

Co jsi, to je Boží dar pro tebe; 
co se sebou uděláš, to je tvůj dar Bohu. 

 Bůh stvořil každého člověka s nějakou jedinečností. Bůh rozhodl, jakou 
roli máme na zemi hrát, a podle svých záměrů nás vytvořil. Přesně naplánoval, 
jakým způsobem mu máme sloužit, a pak nás pro tyto úkoly utvořil. Jsi takový, 
jaký jsi, protože jsi byl stvořen pro konkrétní službu. Nejsi produkt z montážní 
linky. Jsi Boží umělecké dílo, jsi originál, jsi jedinečný. 

 Bůh nikdy ničím neplýtvá. Nedal by nám schopnosti, zájmy, nadání, 
osobnost a životní zkušenosti, kdyby je nechtěl užít ke své slávě. Vytvořil nás      
s určitým záměrem. Očekává, že vytěžíme maximum z toho, co nám dal. Nechce, 
abychom se trápili, že nějakou schopnost nemáme, nebo abychom někomu 
záviděli to, co nemáme. Chce, abychom se soustředili na bohatství - „hřivny,“ 
které nám dal a které máme používat. Každému z nás poskytl ze své zásoby 
zvláštních schopností právě tolik, kolik uznal za vhodné. Proto je každý člověk 
jiný. Máme schopnosti, které bychom měli objevit, přijmout a radovat se z nich. 
Měli bychom rozvinout všechen potenciál, který je v nás. 

 Pokud nám Bůh dává nějaký úkol či poslání, vždy nás k tomu vybavuje 
vším potřebným. Proto nás Bůh utváří několika způsoby. Jsou to zejména 
DUCHOVNÍ DARY, SRDCE, SCHOPNOSTI, OSOBNOST, ZKUŠENOSTI. 

Rozbal své duchovní dary 
  

          Duchovní dary získáváme ve svátosti křtu, které Bůh dává skrze Ducha 
svatého. Křest vtiskuje do duše nezrušitelné duchovní znamení - pečeť.    
Duchovní dary však nejsou za odměnu. Nemůžeme si je vysloužit. Jsou projevem 
Boží milosti. V Listu Efesanům čteme: Každému z nás byla dána milost podle 
míry Kristova obdarování. Není proto na nás, abychom si vybírali, jaký dar 
dostaneme či jaký chceme. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje 
každému zvláštní dar, jak sám chce (1K 12,11). Bůh má zálibu v různosti a chce, 
aby každý z nás byl jiný. Není žádný dar, který by dostali všichni stejně. Avšak 
není žádný jedinec, který by měl všechny dary. Kdyby je měl, nepotřeboval by 
ostatní lidi, a to by rušilo Boží zásadu – naučit nás vzájemné závislosti a lásce. 
Duchovní dary, které jsme dostali, nejsou jen pro nás, nýbrž také pro druhé. Jiní 
lidé dostali jiné dary, aby z nich měli užitek také ostatní. Bůh to naplánoval tak, 
abychom se navzájem potřebovali. Proto je nám přikázáno, abychom své dary 
objevili a rozvíjeli je. Nerozbalený duchovní dar nikomu neprospěje a  je  k 
ničemu. 
 
 



Naslouchej svému srdci  
  

          Bible používá výraz srdce, čímž se myslí směs tužeb, nadějí, zájmů, ambicí 
nebo snů,  jež máme.  Naše  srdce  představuje zdroj všech  našich motivů,  
tedy co  rádi děláme a  na  čem  nám záleží. V tomto  smyslu   říkáme:„ Miluji  tě       
z celého srdce,“ „ze srdce ti přeji,“ nebo také můžeme někdy říci „rve mi to 
srdce.“ V knize Přísloví čteme: Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka 
na člověku. Naše srdce zjevuje, kdo opravdu jsme, nikoli co si o nás myslí jiní 
nebo k čemu nás donutily okolnosti. Tvé srdce určuje, proč říkáš to, co říkáš, 
proč cítíš tak, jak cítíš, a proč jednáš tak, jak jednáš. 

 Podobně jako jsou jedinečné otisky našich prstů, naše duhovka či zvuk 
našeho hlasu, tak také naše srdce bije odlišným způsobem od ostatních. Bůh dal 
každému z nás zcela jedinečný emocionální tep. Projevuje se, když přemýšlíme   
o různých věcech, činnostech nebo okolnostech, které nás zajímají. Na některých 
věcech nám hodně záleží, na jiných ne. 
 Jiným výrazem pro srdce je zaujetí. Některé věci nás zaujmou více, 
zatímco jiné nás nechají chladnými. Když nám Bůh dal vrozené zájmy, byl v tom 
záměr. Neignorujme to, co nás zajímá. Pokud některé činnosti vykonáváme rádi, 
má to důvod. Bible nás opakovaně vyzývá, abychom sloužili Bohu celým srdcem. 
Bohu máme sloužit se zaujetím, ne z povinnosti. Své přirozené zájmy bychom 
měli použít ke službě Bohu i ostatním lidem. 
 Děláme-li, co milujeme, nemusí nás k tomu nikdo motivovat či nutit. 
Také nás nemusí nikdo kontrolovat. Nepotřebujeme odměnu nebo potlesk, 
protože to děláme rádi. Platí ovšem i opak. Nemáme-li u něčeho srdce, snadno se 
necháme přesvědčit, abychom toho nechali. Současně platí, že činnost, v níž je 
uplatňováno srdce, nám jde dobře a stále se v ní zlepšujeme. Zaujetí plodí 
dokonalost.  Pokud  nám  na  nějakém  úkolu  nezáleží, těžko  v  něm  vynikneme.    
V každé oblasti lidské činnosti  dosáhnou  nejlepších výsledků ti,  kteří ji dělají        
s nadšením, a nikoli z povinnosti či pro zisk nebo slávu.  

Nemařme proto svůj život v činnosti, do níž nemůžeme vložit naše srdce. 
Pamatujme, že to  nejdůležitější v životě nejsou věci  ani  peníze.  Nespokojme se  
s tím, že dosáhneme dobrého života, protože dobrý život nemusí být vždy dost 
dobrý. Nakonec nás neuspokojí. Rozmysleme si, co opravdu děláme rádi, co nám 
Bůh vložil do srdce, a pak to dělejme k jeho slávě. 
   
           Příští zamyšlení bude nad dalšími způsoby, kterými nás Bůh vytváří tedy 
formuje,  a to nad našimi schopnostmi, zkušenostmi a naší osobností. 
 

 
Z knihy R.Warrena: Proč jsme vůbec tady?                           Vybrala a upravila           av                                                                                              

 



Kam na výlet?  - Otevřené chrámy 2018  
 

Seznam zpřístupněných kostelů s průvodcovskou službou 
v Moravskoslezském kraji – platí do 31. 10. 2018 

OKRES OPAVA 
Hlučín, Kostel sv. Jana Křtitele:  Sobota:   09:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 
                                                                                    Neděle:  13:00 – 17:00 
Hradec nad Moravicí, Kostel sv. Petra a Pavla:    Sobota:  09:00 – 16:00 
                                                                                    Neděle:  10:00 – 16:00 
Ludgeřovice, Kostel sv. Mikuláše:                          Sobota:  08:00 – 16:00 
                                                                                    Neděle:  11:00 – 19:00 
Opava, Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie (bez průvodce) 
                                                                  Pondělí – Neděle:    08:00 – 17:00 
 



Opava, Kostel sv. Hedviky (otevřena pouze věž:  1. 7. – 31. 8.) 
                                                          Sobota:     09:00 – 17:00 
Sudice, Kostel sv. Jana Křtitele:                          Sobota:     10:00 – 16:00 
                                                                                 Neděle:     13:00 – 17:00 

 

OKRES OSTRAVA 
 

Ostrava – Morav. Ostrava, Katedrála Božského Spasitele 
                                          Úterý – Sobota:     08:15 – 12:15 a 13:15 – 17:15 
                                                                                  Neděle:    13:00 – 18:00 
Ostrava – Morav. Ostrava, Kostel sv. Václava: Sobota:     13:00 – 18:00 
                                                                                 Neděle:     13:00 – 18:00 
Ostrava – Morav. Ostrava, Evangelický Kristův kostel 
                                                                                 Sobota:     14:00 – 18:00 
                                                                                  Neděle:    14:00 – 18:00 
Ostrava – Morav. Ostrava, Kostel sv. Josefa (Don Bosco) 
                                                                                  Sobota:    10:00 – 16:00 
                                                                                  Neděle:    11:00 – 17:00 
OKRES NOVÝ JIČÍN 
Fulnek, Kostel Nejsvětější trojice:                         Sobota:   09:00 – 16:00 
     (s gotickou křížovou chodbou)                             Neděle:   10:00 – 16:00 
 

Spálov, Kostel sv. Jakuba:                                     Sobota:    13:00 – 18:00 
                                                                                  Neděle:    13:00 – 18:00 
 

Štramberk, Kostel sv. Jana Nepomuckého: Úterý –Neděle:10:00 – 17:00 
Štramberk – Tamovice, Kostel sv. Kateřiny:      Sobota:     13:00 – 18:00 
(polodřevěný)                                                           Neděle:    13:00 – 17:00  
Suchdol nad Odrou, Evangelický kostel               Sobota:    14:00 – 18:00 
                                                                                   Neděle:   14:00 – 18:00 
Příbor, Kostel Narození P. Marie:     Sobota: 09:00–12:00 a 13:00–17:00 
                                                    Neděle:   13:00 – 17:00 
OKRES KARVINÁ 
 

Český Těšín, Kostel Nejsvět. Srdce Ježíšova:       Sobota:   09:30 – 16:30 
                                                    Neděle:   12:30 – 16:30 
Karviná Fryštát, Kostel Povýšení sv. Kříže:    Út. – Středa 14:00 – 17:00 
                                         Čtvrtek – Sobota:   08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
                                                                                     Neděle: 12:00 – 18:00 
Karviná – Doly, Kostel sv. Petra z Alkantary         Sobota: 13:00 – 17:00 
  (šikmý kostel)                                                            Neděle: 10:30 – 14:30 
 



Orlová, Kostel Narození Panny Marie:                   Sobota: 13:00 – 19:00 
                                                                                     Neděle: 13:00 – 19:00 
Orlová, Evangelický kostel:                                      Sobota: 10:00 – 18:00 
                                                                                     Neděle: 13:00 – 17:00 

 

OKRES FRÝDEK MÍSTEK 
 

Bystřice n. Olší, Kostel Povýš. sv. Kříže:  So:10:00–13:00 a 14:00- 18:00 
(dřevěný)                                                                    Neděle:  11:00 – 18:00 
Frýdek - Místek, část Frýdek, Bazilika Navštívení Panny Marie 
                                          Úterý – Sobota: 09:00 – 15:00 
                                                                                     Neděle: 13:00 – 17:00 
Frýdek – Místek, část Frýdek, Kostel sv. Jana Křtitele (pouze věž) 
                                                         Pátek: 15:00 – 18:00 
                                                  Sobota – Neděle 13:00 – 18:00 
Frýdek – Místek, část Místek, Kostel sv. Jana a Pavla 
                                             Úterý – Sobota:  09:00 – 15:00 
                                                      Neděle:  13:00 – 17:00 
Hukvaldy, Kostel sv. Maxmiliána:              Úterý – Sobota  09:30 – 16:30 
                                                       Neděle: 10:30 – 17:30 
 

Prašivá (Vyšní Lhoty), Kostel sv. Antonína Paduánského ( dřevěný) 
                                                                                    Sobota:  12:00 – 16:00 
                                                                                    Neděle:  12:00 – 16:00 
Sedliště, Kostel Všech Svatých (dřevěný):              Sobota:   10:00 – 16:00 
                                                                                    Neděle:  09:00 – 15:00 
 

Kunčice pod Ondřejníkem, Kostel sv. Prokopa:    Sobota: 13:00 – 17:00 
 (dřevěný)                                                                    Neděle: 13:00 – 17:00 

 

OKRES BRUNTÁL 
 

Krnov, Kostel sv. Martina:             Sobota: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
 (otevřena pouze věž)                                                 Neděle:  13:00 – 17:00 
Krnov – Cvilín, Kostel P. Marie Sedmibol. Úterý – Pátek:  13:00 – 17:00 
                                                          Sobota:  10:00 – 17:00 
                                                     Neděle:  11:00 – 17:00 
 

Krnov- Kostelec, Kostel sv. Benedikta: So:10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 
                                                                                     Neděle: 13:00 – 17:00 
Rusín–Hrozová, Kostel sv. Michaela Archanděla: Sobota  11:00 – 15:00 
                                                                                     Neděle: 10:00 – 14:00 
 

www.doo.cz/otevrenechramy                                                                 Připravila Marie Ohřálová 



PRAŠIVÁ 
 

„Už je to tady“ říkala jsem si nadšeně, když mě mamka ráno budila, 
ať už vstávám. Výlet na Prašivou. 
Nebo spíš moje první myšlenka byla, že se mi nebude chtít šlapat ten 
kopec… 
A po půlhodinovém čekání na autobus a po hodinové jízdě 
autobusem jsme tam dorazili, vystoupili jsme a šli na mši svatou, 
která se koná každý rok a panem biskupem Lobkowiczem. 
Tento rok bylo téma – Stavíme mosty. Po mši jsme si dali jídlo a já si 
říkala: „No konečně!“☺. 
Pak jsme vyrazili, ale né dolů, ale nahoru a já si jenom říkala, že to 
musím vyšlapat, a že to zvládnem – nejsme přece žádná béčka. 
Jak jsme dorazili nahoru, dali jsme si výbornou polévku a něco k pití 
a pak šli na soutěže, které byly připravené pro děti. 
No a po třech hodinách užívání jsme se vrátili zase dolů k autobusu. 
Po cestě dolů, jak jsme šli ten kopec, tak jsem se na něho podívala a 
řekla: „Tak a zase konec, ale ne navždy, protože příští rok budeme 
zase plní energie ten kopec vyšlapat.“    
                                                                                                    LD 

 

VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 
 
Téma cyklu:                   Mé místo v církvi 
Téma setkání:           Radost z víry 
Termín setkání:           Čtvrtek 16. srpna 2018 
Čas a místo setkání: 18:50 ve Farním sále 
 
Písmo svaté: 
• Iz 12,3-6  Jásejte a plesejte 
• Neh 8,9 -12  Radost z Hospodina bude vaší silou 
• Lk 1, 39 – 55  Magnifikat 
• Lk 24,50-53  Radost učedníků 
• Jan 16,20-24  Váš zármutek se obrátí v radost 
• Sk 5,38 -42  Radovali se, že směli pro Ježíše trpět 
• Flp 2,17-18  spolu radujte se se mnou 
• Gal 5,22  Ovoce Božího Ducha 



Světci - více, či méně známí 
Sv. Bartolom ěj 

Svátek 24. srpna   
Postavení:  apoštol 
Patron:        sedláků, krejčích, pastevců, vinařů,    
                    koželuhů, vazačů knih, řezníků,      
                    horníků, pekařů, obuvníků,  
                    obchodníků s olejem, sýrem a solí.     
                    Patronem města Maastrichtu,     
                    Frankfurtu i Plzně. 
                    Je vzýván proti kožním a nervovým 
                    chorobám. 
 Atributy:  hlava, křest, kůže, nůž     
 

PRAVÝ IZRAELITA, V N ĚMŽ NENÍ LSTI 
      

Pocházel z Káně a byl druhem Filipa, který jej přivedl ke Kristu. Apoštol 
Jan ho uvádí jménem Natanael. Bar-Tolmai je jméno po otci, které je 
překládáno jako "syn Tolmajův", zatímco Natanael znamená "Bůh dal". 
     

 Bartoloměj s Filipem žili v očekávání Mesiášova příchodu, proto Filip po 
seznámení se s Ježíšem Bartoloměje vyhledal a řekl mu: "Nalezli jsme 
toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z 
Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít 
dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!" Ježíš spatřil Natanaela 
jak k němu přichází, a řekl o něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti." 
Řekl mu Natanael:: "Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě 
Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem." (Jan 1,45-48) 
    

Bartoloměj při těch slovech poznal v Ježíši Syna Božího a krále 
izraelského, což také hned vyznal. Ježíš mu onu víru potvrdil s příslibem 
větších důkazů než byl ten, že ho viděl pod fíkovníkem. 
      

Z Bartoloměje se stal jeden z dvanácti apoštolů, svědek a následovník 
Kristův. Po seslání Ducha svatého hlásal evangelium na více místech. 
Historik Eusébius uvádí jeho působení v Indii. Odborníci dokládají, že se 
tím mohla rozumět Etiopie a Arábie, často zmiňovaná v souvislosti s jeho 
hlásáním evangelia. Indie byla totiž označovaná jako "Arábie Šťastná." 
Tam podle podání zanechal aramejský opis Matoušova evangelia. 
    

Sv. Jan Zlatoústý dokládá, že ap. Bartoloměj na svých apoštolských 
cestách kázal o Kristu s velkým úspěchem a pohané se podivovali nad 
rychlou změnou v mravech těch, kdo uvěřili. Zdůrazňována je čistota, 
střídmost i další ctnosti. 



Někde se uvádí, že Bartoloměj přešel z Arábie do Frygie, kde se setkal s 
ap. Filipem a dál navštívil Lykaonii. Nejstarší životopisy se shodují na 
místě jeho mučednické smrti, kterým se stala Arménie. 
 

Legenda hovoří o zázraku uzdravení dcery arménského krále Polimea z 
posedlosti po Bartolomějově modlitbě. Krále, jeho dvůr i poddané pak 
Bartolomějova slova přesvědčila k přijetí křesťanství. Avšak zatvrzelý 
králův bratr Astyages dal tohoto apoštola uvěznit a mučit. Údajně v 
Derbentu, pozdějším Širvanu u břehu Kaspického moře. 
 

Byla mu za živa stažena kůže z těla, proto je nůž jeho hlavním atributem. 
Někde se hovoří o sedření kůže a pak prý byl ukřižován. Někde bývá také 
uváděno jeho stětí, ale odseknutí hlavy ukřižovaným nebylo zvykem. 
 

Jeho ostatky byly v V. století 
přeneseny do Dury v 
Mezopotámii a pak do 
Frýgie v Malé Asii. Koncem 
dalšího století byly 
přepraveny na ostrov Lipari 
u Sicílie a r. 809 do 
jihoitalského Benevento. 
Nakonec byly německým 
císařem Otou III. přeneseny 
do Říma, kde pro ně nechal 
v 
 r. 983 na Tiberském 
ostrůvku vystavět kostel 
zasvěcený sv. 
Bartolomějovi. 
 

Vyskytla se i určitá 
pochybnost, zda ostatky, 
předané v Beneventu císaři, 
byly všechny pravé. Údajně 
pravá Bartolomějova lebka 
se prý objevila ve 13. stol. 
ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Za císaře Karla 
IV. část z jeho ostatků 
získala i katedrála v Praze. 
 

 
                                Perokresba je z knihy Leben der Heiligen Gottes, vydaná v roce1880. 
 
(čerpáno z www.catholica.cz)                                                     Připravila Marie Ohřálová  



NEDĚLNÍ PRÁZDNINOVÁ POHÁDKA 
O zvědavé žiraf ě 

 
     Za starých časů mívala i žirafa docela stejně dlouhý (či krátký, jak se to 
vezme) krk jako jiná africká zvířata. Od ostatních druhů se však odlišovala  
tím, že byla převelice zvědavá, do všeho se pletla, u všeho musela být 
první a pochopitelně, myslela si, že všechno zná nejlépe. Kvůli téhle 
ošklivé vlastnosti a ní nikdo nechtěl kamarádit a jí to bylo přece jenom líto. 
     Jednou si dvě party opičáků mezi sebou dohodly, že sehrají fotbalový 
zápas. Pořídily si k tomu účelu několik zvláště tvrdých a odolných 
kokosových ořechů a hledaly vhodné místečko, kde by je nikdo nerušil. 
     „Hlavně, aby se nám tu zase nezačala motat ta malá zvědavá žirafa,“ 
kabonil se kapitán jednoho mužstva, svalnatý makak, zvaný Résus. 
     Jenže – v tom byla ta potíž, žirafa byla dočista neodbytná, nedala si 
říci, za každou cenu chtěla u toho být a nezlobila se, když ji vyháněli. 
     „To od vás není pěkné,“ říkala žirafa opičákům, „na každý fotbal přece 
mohou chodit diváci.“ 
   Résus se zamračil: „To máš pravdu, žirafo, ale žádný z nich ti není 
podobný. Kdybys mlčela a nechala nás hrát, seď si tu třeba tři dny a tři 
noci, ale ty, jak tě znám, nám budeš do všeho mluvit a zlobit nás. Ne, ne, 
neměj mi to za zlé, ale budeme raději hrát bez tebe.“ 
     Žirafa se po těch slovech naoko zlobila a odešla o kousíček vedle, ale 
v duchu už se těšila, jak si opičáky vyčíhá a jak je potom, až to budou 
čekat nejméně, překvapí. Dělala jakoby nic, ale užírala se velkou 
zvědavostí, která jí nedávala spát. 



     Opičáci si pod Résusovým vedením našli v džungli pěkné místečko, 
ale pro všechny případy je kolem dokola ohradili pořádným a vysokým 
plotem z bambusu. 
     „A máme klid,“ mnul si Résus tlapky, 
„sem už za námi ta zvědavá žirafí holka 
nemůže.“ 
      A tak mohl uprostřed džungle začít ten 
skvělý, přeslavný zápas mezi makaky 
(kapitán Résus) a „zbytkem světa“ 
(kapitán šimpanz Šimi). 
          Brzičko byli hráči tak zabráni do hry, že si nestačili všimnout, že tu 
mají nečekaného návštěvníka. Koho jiného, než naši zvědavou žirafu. 
Potají se přiblížila k ohradě a pokoušela se škvírou mezi bambusovými 
stvoly zjistit, co se děje na druhé straně, ale nešlo jí to, nic moc tam vidět 
nebylo. Stoupala si tedy na špičky svých kopýtek a začala natahovat krk. 
A ten se jí dloužil a dloužil, až byl dvakrát, ba třikrát takový jako před tím. 
Nu, konečně přesáhla žirafě hlava přes vysoký plot – a ona spatřila, jak se 
u jednoho zvlášť tvrdého kokosáku chystá kapitán Résus k výkopu. Bum a 
prásk, než se kdo nadál, kokos letěl vzduchem – ale zčistajasna změnil 
směr, a místo do soupeřovy branky namířil si to rovnou čarou mezi oči 
zvědavé žirafy. Nu, rána to byla pořádná! Ubohé žirafě se po ní zatočila 
hlava a ona padla k zemi jako podťatá. V tu chvíli nechali opičáci fotbal 
fotbalem a rychle pospíchali k žirafě, podívat se, zdali se jí nestalo nic 
zlého. Jenže to ona se už probouzela, mžourala a divila se, co se to jen 
stalo. 
     „Je ti něco, žirafo?“ ptal se starostlivě  Résus. 
     „Ne, není,“ odvětila podle pravdy, „jenom mám takový divný pocit 
v krku.“ 
      A jak by ne – po té ráně a leknutí jí totiž ten dlouhatánský krk nadobro 
zůstal. Sama se tím potrestala za přílišnou zvědavost. Ze začátku byla 
kvůli tomu tuze smutná (a některá hloupější zvířátka z džungle se jí kvůli 
tomu také posmívala), ale časem zjistila, že i taková „ozdoba“ může mít 
své výhody. Teď už totiž nemusela ztrácet čas s okusováním travičky či 
listí někde při zemi, ale docela lehce a bez námahy dosáhla až do koruny 
stromů a pochutnávala si na mlaďounkých výhoncích. To též nebylo 
k zahození, neboť něco podobného si mohl zatím dovolit jen slon. 
     A tak to zůstalo až po naše časy. 
     Konec konců, všechno zlé bývá k něčemu dobré. A neplatí to jen o 
žirafině dlouhém krku. 
 
Z knihy Marie Šlahařové:  „Pohádky pro malou zebru“ Vydala Matice cyrilometodějská 
1999  
                                                                                                         Připravila    M. Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 

 

 
Šéf automobilky přijde k novému zaměstnanci a říká: „Vezměte si koště a 
trochu tady zameťte.“ 
„No dovolte,“ ohradí se zaměstnanec, „já mám univerzitu!“ 
„Ach tak. Pojďte tedy, já vám ukážu, jak se to dělá.“ 
 
 

Velice samolibý plukovník policie se přestěhoval do nové kanceláře. Na 
dveře někdo zaklepe. Plukovník zakřičí „vstupte“, rychle popadne 
sluchátko telefonu a začne do něj mluvit… „Ano pane generále, uvidím se 
s panem ministrem dnes odpoledne a vyřídím mu váš vzkaz… Jistě, 
spolehněte se. A, pane generále, děkuji vám za blahopřání…“  
Položí sluchátko a otočí se k příchozímu: „Copak poručíku?“  
„Já jsem vám přišel zapojit telefon.“ 
 
 
Zastaví policajt auto a říká: „Pane, už vám po páté říkám, že vám teče 
chladič.“ 
„A já vám už po páté opakuji, že jsem kropicí vůz.“ 
 
  (Z knihy Nezbedův humor))                                                      Připravila  Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
                                           Najdi 7 rozdíl ů 

 

                                   !!! SOUTĚŽ !!! 
 

 

DOPLŇOVAČKA O CENY: 
 
 

 
1. mokřina, 2. nástroj k holení, 
3. malé dítě, 4. druh třpytivé 
látky, 5. ženské jméno,  
6. ohřívač vody, 7. název 
měsíce v roce, 8. malé biče, 
9. asijská rychle rostoucí 
rostlina, 10. ztrácí barvu,  
11. tropické ovoce.   
 
  

 

Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, nebo zašlete 
emailem nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 26. srpna  

 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „LETNÍ TÁBOR“  
 

Soutěže se zúčastnilo celkem 6 dětí. Z Dolního Benešova 4, ze Zábřehu 
0, a 2 přespolní. V krabičce byly 2 odpovědi a 4 odpovědi přišly na email.  
 
 1. cena  - kniha – Adéla Bortliková – Dolní Benešov; 2. cena  – Pexeso – 
Lucie Sekaczková 5 let – Kravaře; 3. cena  – misijní klíčenka na krk -  
Matěj Jordán - Dolní Benešov.   
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 srpen 2018 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 6.8. 18.00 Za + Gertrudu Křížovou, manžela, syna, dvoje rodiče a živou r...  
Út 7.8. 6.30 Za živé a + farníky  
St 8.8. 18.00 Za Jiřinu a Leonarda Očkovy a jejich rodiče  
Čt 9.8. 18.00 Za + Stanislava Jaška (ned.90 let), nemocnou osobu a boží …  
So 11.8. 11.00 Svatba:  
Ne 12.8. 7.00 Za členy Živého růžence – B  
Ne 12.8. Záb 8.30 Za + Josefa Sovíka – měsíční  
Ne 12.8. 10.00 Za + Barboru Horak a za + rodinu Řehulkovou  
Po 13.8. 18.00 Za Josefa Blokšu, manželku, syna, snachu a zetě  
Út 14.8. 6.30 Za živé a + farníky a za + P. Aloise Čunderleho  
St 15.8. 18.00 Za + manžele Kozelkovy a příbuzenstvo  
Čt 16.8. 18.00 Za rodiče Ondrušovy, dceru a zetě s prosbou o boží požehnání…  
Pá 17.8. ČK 18.00 Za Štěpánku Kladivovou a rodiče  
So 18.8. 10.30 Svatba:  
Ne 19.8. 7.00 Za + Bernarda Kocura (ned.60 let)  
Ne 19.8. Záb 8.30 Za + Adolfa Herudka – měsíční  
Ne 19.8. 10.00 Na poděkování P. Bohu za 80 let života a za živou rodinu  
Po 20.8. 18.00 Prosba o dar zdraví a ochranu P. Marie  
Út 21.8. 6.30 Za živé a + farníky  
St 22.8. 18.00 Poděkování za 70 let života, dar zdraví a za živou a + rodinu  
Čt 23.8. 18.00 Za Josefa Pavlíka, dvoje rodiče a živou rodinu  
So 25.8. 11.00 Poděkování za úrodu zemskou a prosba o boží požehnání pro …  
Ne 26.8. 7.00 Za Huberta Ranoše, manželku a rodiče z obou stran  
Ne 26.8. Záb 8.30 Za Elišku Hoškovou, manžela a dvoje rodiče  
Ne 26.8. 10.00 Na poděkování P. Bohu za 70 let života, dar zdraví s prosbou…  
Po 27.8. 18.00 Na poděkování P. Bohu za 70 let života, za živou rodinu a + rod.  
Út 28.8. 6.30 Za živé a + farníky  
St 29.8. 18.00 Za + Annu Miketovou, rodiče a sestru  
Čt 30.8. 18.00 Za živou rodinu a + rodiče  
So 1.9. 7.00 Za Martu Widlákovou, rodiče a sourozence  
So 1.9. 11.00 Svatba  
Ne 2.9. 7.00 Za Martu Chřibkovou, sestru, bratra a duše v očistci  
Ne 2.9. Záb 8.30 Za Alfonse Suchánka (ned.85 let) a za manželku  
Ne 2.9. 10.00 Prosba o dary Ducha sv. pro žáky, studenty a učitele v novém …  

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

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI SRPNU 
 

Sbírka na OPRAVY – oprava varhan v kostele sv. Urbana 
– neděle 19. 8. 2018 

 
PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ - ZÁ ŘÍ  

 

PÁTEK 7. 9. 2018 v 19.00 na faře. Doporučujeme s sebou vzít 
psací potřeby.                                                                  PKF 



Pouť do Ostravy – Hrabové  - úterý  24. července 2018 
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 

Návštěva kostela P. Marie, Královny posvátného růžence 
v Ostravě Hrabůvce 



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