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SLŮVKO FARÁŘE 
 

 

 Novoroční přání:  
 

Milí farníci,  
 
pokud v tomto novém roce zažijete situace, které pak budete 
přemítat v hlavě a budete je považovat za „náhody“, zkuste je 
přetvořit v poděkování Bohu. Ujišťuji vás, že si tím neublížíte, 
ale po kapičkách přetváříte svoje srdce. 

       PKF 
 

 
Náhoda 

 

Bylo mi jasné, že krátká návštěva, kterou mnozí kněží 
konáme pro své farníky většinou na první pátek v měsíci, 
tentokrát nebude u paní L. stačit. Možná pro vysvětlení je dobré 
říci, že tradice návštěv nemocných na první pátek v měsíci nebo 
v jiném termínu, obnáší chvilku, při které kněz zavítá do 
příbytku dlouhodobě nemocného farníka nebo osoby, která má 
ztížené pohybové možnosti či prožívá jinou překážku, která mu 
brání v návštěvě bohoslužby. Zde podle situace a domluvy 
poskytne navštívené osobě při krátkém společenství modlitby 
svátosti katolické církve. Přinést eucharistii, tedy svaté 
přijímání, může pověřená osoba, ale svátost smíření nebo 
pomazání nemocných může poskytnout pouze kněz. 
Paní L. byla zvyklá na krátkou návštěvu, protože věděla, že po 
ní vždycky pokračují dál k dalším nemocným farníkům. Ale 
tehdy mi naznačila, že potřebuje něco důležitého sdělit. A zda si 
tedy po udělení svátostí dám čaj nebo kafe. Kývl jsem na čaj, 
sedl si a poslouchal. 
Paní L. začala mluvit: „Jela jsem k lékaři do Hlučína, protože 
jsem byla objednaná. Už tam jezdím roky, takže vím, jak dlouho 



se tam asi zdržím, kdy mi jede autobus zpátky domů a co podle 
zbylého času s těma mýma nemocnýma nohama ještě mohu 
stihnout třeba v městě nakoupit. U lékaře jsem byla včas, ale 
kdosi jim vypadl nebo co, takže mě sestra hned zavolala do 
ordinace. No věřte nevěřte, byla jsem za chviličku vyšetřená a 
odešla jsem ven. No jo, ale co teď? Autobus mi jede až za 
hodinu a půl, co já tady budu tak dlouho dělat? I když půjdu 
nakoupit těch pár potřebných drobností, stále budu přes hodinu 
čekat. No nic, zkusím zavolat dceři, má střídavé směny a tento 
týden má až odpolední. Zvedla mi telefon skoro hned, a že co 
potřebuji? Tak jsem ji popsala situaci a ona řekla, že zrovna jede 
od Ostravy domů a je před Hlučínem, takže za pár minut bude u 
mě. No pane faráři, není to náhoda?“ Lehce jsem se usmál a 
poté se jí zeptal: „Paní L., jsem přesvědčen, že jste za tuto 
NÁHODU Pánu Bohu poděkovala!“ V tu chvíli se usmála 
ona… 
Nerozumím „náhodám“, ale myslím si, že ony si poděkování 
nezaslouží. Bůh ano! Co s tím uděláš, člověče? 

        PKF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak to všechno začalo 
 

    První číslo Nedělníčku, na kterém je napsáno 
Leden 2011, zdaleka nevyšel první neděli v měsíci, 
jako ostatní, ale naopak neděli poslední… 
Bylo to o Vánocích 2010, kdy přišel otec Ladislav 
s myšlenkou, že bychom mohli začít vydávat farní 
časopis. Když s něčím takový začít, tak kdy? 
Samozřejmě v lednu, obzvláště když také začíná 
nové desetiletí. Jedinečná příležitost to urychleně 
nastartovat.  

     Protože se na konci roku nic moc vyřídit nedá, vypukla tedy intenzivní 
komunikace s ministerstvem kultury na začátku ledna.  
     Nejprve telefonická, abychom se dověděli kam se obrátit a na koho,  
a co pro to udělat, abychom co nejdříve dostali povolení k této činnosti. 
     Urychleně jsme poslali žádost do Prahy a netrpělivě čekali, zdali 
se nám podaří, aby první číslo Nedělníčku, který se v té době už 
tvořilo, mohlo spatřit světlo světa ještě v lednu 2011. Urgence a 
netrpělivé čekání přineslo své ovoce. Naše žádost byla kladně 
vyřízena a farnost dostala povolení.  
      Nedělníček byl zapsán do evidence periodického tisku ministerstva 
kultury pod číslem MK ČR E19917.     
 

     První číslo Malého zpravodaje dolnobenešovské farnosti „Nedělníčku“ 
vyšlo v neděli 30 ledna v počtu 120 výtisků a při mši svaté mu bylo 
požehnáno. Týden na to, 6. února, vyšlo číslo druhé. 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přání, poděkování a připomínky 
                                                

 

     Milý Nedělníčku  
       

      Mám radost, že jsi spatřil světlo světa za mého 
působení v Dolním Benešově v roce 2011, že jsi 
vydržel, rosteš, přinášíš radost a pokoj do rodin.     
      Přejí Ti, k 10. narozeninám, abys byl nadále dobrým 
společníkem a vždy dovedl potěšit i na duši.                    
                                                         P. Mgr. Ladislav Stanečka 
             Poděkování 
     Touto cestou chci poděkovat Marií Ohřálové, se kterou  jsem 
tento farní časopis „ Nedělníček “ založil. Neboť ona je takovou „ 
duší Nedělníčku “ a věnuje mu  spoustu času, námahy a úsilí, aby 
dobře vypadal a měl úroveň.               

      Také děkuji paní Květě Šelongové, která umožňuje  tisk  
a zpracování „ Nedělníčku “. 
       

Rovněž děkuji P. Mgr. Pavlu Kuchařovi, Věře Dudové, i těm, kteří 
pravidelně přispívají svými články nebo fotografiemi, aby nám měl 
 „ Nedělníček“ co říci a ukázat.           
                                                                

                                                              P. Mgr. Ladislav Stanečka                           
 

 
 

Milý Nedělníčku, k tvým kulatinám ti přejeme hodně skvělých nápadů, 
spoustu nadšených kamarádů, ať přinášíš stále dobrou náladu, 
poučení, pobavení a soutěžení, i řádky k zamyšlení. 
Máme tě rádi, i my jsme tvoji kamarádi. 
 

Na narozeninovém dortíčku 
zapaluješ už 10. svíčku, Nedělníčku. 
Spěcháme ti přát, 
co ti můžem dát? 
 

Slova díků tvůrcům, 
vždyť oni patří k borcům,  
co se stále starají, 
chvíli klidu nemají. 
 

Výsledek však stojí za to, 
díky, mámo, táto. 
Ještě spoustu inspirace 
i pro další generace.                                  Weczerkovi z Kravař. 
 



   Zdravím tě náš „Nedělníčku“ 
V tomto roce slavíš jubileum své existence, a proto bych ti rád 
poděkoval… 
 

Děkuji ti „Nedělníčku“ za to, že tě máme … 
 

Děkuji našemu panu faráři Mgr. Pavlu Kuchařovi – děkanovi 
Děkanátu Hlučín … za osobní vyznání a sdělení pro nás farníky 
v rámci každého tvého „Úvodníku“ …   
 

Děkuji člence „Týmu Nedělníčku“ paní Marii Ohřálové za 
výběr životopisů Svatých, nedělní povídky k zamyšlení, soutěže 
a hlavolamy pro naše děti a něco i pro nás ostatní k zasmání 
(pozn. doplňovačky a rozdíly mezi obrázky taky dělám, abych si 
tříbil rozum …:-)  
 

Děkuji i bývalé člence „Týmu Nedělníčku“ paní Věrce Dudové 
za „odvahu“ při realizaci a tvorbě fotodokumentace ze života 
naší farnosti … 
 

Nedělníčku, ať tě neopustí chuť do další práce, inspirace a síla 
pokračovat.   
 

S pánem Bohem v roce 2021.     MP 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za Nedělníček 
Vám, kteří se o vydání staráte tisíceré díky. 
Díky za rozpis mší svatých.  
V daném měsíci by mohly přibýt i rozpisy úklidových skupin.  
Děkuji 
 



Chvála Kristu, 
            předně chci poděkovat za deset let trpělivé, mravenčí a činorodé 
práce při tvoření každého vydání farního zpravodaje Nedělníčku, a to 
jak týmu předešlému, tak současnému. 
Velmi si vážím jejich obětavé práce.  
 V posledních letech jsem v obsahu u některých měsíčních vydání 
postrádala zásadní informace o událostech, které se ve farnosti konaly, 
nebo farnost je sama organizovala. 
 Neznám technické ani jiné možnosti při zpracovávání tohoto 
periodika. Přesto si dovolím vznést jeden malý požadavek, zda by bylo 
možné do Nedělníčku uvádět všechny informace, které  se  týkají  
života      v naší farnosti a ve farnosti se  v daném měsíci uskutečnily 
(kulturní, společenské veřejné a samozřejmě náboženské). Domnívám 
se, že by bylo dostačující heslovitě uvádět, co se v tom měsíci událo 
včetně data konání. 
 Možná namítnete, že na webových stránkách tyto údaje jsou, ale 
jsou tam jen po určitou dobu. Zpětně různé informace již nelze 
dohledat. 
Někteří starší lidé se na internetu neumějí pohybovat nebo nemají tu 
možnost, a tak v tištěné podobě se mohou k různým událostem vrátit 
zpět    i  po několika letech.  
            Děkuji za možnost přednést svoji připomínku k obsahu 
Nedělníčk                                                                                          A. V. 

 
Ocenění biskupem 
 

Milí farníci,  
v neděli 13. prosince 2020 byl v katedrále Božského 
Spasitele v Ostravě oceněn biskupem Martinem 
Davidem náš varhaník p. Reinhard Persich za 
dlouhodobou službu varhaníka, za vedení 
chrámového sboru a jiné aktivity, které ve svém čase 

prokázal naší farnosti. 
Rád bych si touto cestou dovolil i vaším jménem poděkovat 
jmenovanému a popřát mu zdraví duše i těla, moudrost a požehnání 
boží.                                                                                   PKF 



Distanční výuka? 
 

Věřím, že mnozí z vás tento pojem znáte a není vám cizí. Vy, 
kteří víte, jak tento zvláštní styl vyučování funguje, nebudete 
překvapeni. Ovšem vy, kteří nemáte možnost si popovídat se 
svými příbuznými, doufám, že se alespoň něco nového dozvíte. 
Určitě jste si alespoň jednou všimli v médiích spoty o distanční 
výuce. Člověk, který se už takto vzdělávat nemusí, si může 
myslet, že je tento styl výuky jednodušší. Podle mého názoru je 
výrazně obtížnější, kór na střední škole. Naše škola používá jak 
videohovory, tak i tzv. „Classroom“, kde učitelé zadávají úkoly, 
které chtějí, abychom odevzdali. Odborné předměty, při kterých 
se pracuje na počítači, se studují lépe distančně, přes 
videohovory. Předměty, jako např.: matematika nebo angličtina 
jsou lepší prezenčně, přes videohovor se nedá pochopit vždy 
všechno. Distanční výuka si podle mého názoru vyžaduje 100% 
přítomnost, poněvadž když se vzdálíte byť jen na minutu, 
unikne vám část učiva a je obtížné rychle pochopit souvislosti. 
V tomto vede prezenční výuka. Pokud učitelé chtějí – a oni 
chtějí mít všechny své hodiny přes hovor – se může stát, že 
sedíte 8 hodin u počítače a nemáte ani čas zajít si na WC nebo 
se naobědvat. Pro mnohé studenty je to dobrá zkušenost a 
hlavně příležitost se někdy „ulít“ jednodušším způsobem než 
během klasické výuky. Doufám však, že se zase brzy vrátíme do 
lavic na delší dobu, než na týden nebo dva. 
                                                                                            AH 
 

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI LEDNU 

 

Sbírka na OPRAVY – neděle 17. 1. 2021 
 

Sbírka na BIBLICKÝ APOŠTOLÁT 
– odesílá se celá pro potřebu Českého katolického bibl. díla – 

neděle 24. 1. 2021 



SVĚTEC MĚSÍCE 
 

sv. Pavel "Poustevník" Thébský 
 

10. ledna, připomínka 
Postavení: poustevník 
Úmrtí:        341 
Patron:      poustevníků, košikářů, výrobců rohožek 
Atributy:    havran, chléb, lvi, oděv z palmového listí 
 

ŽIVOTOPIS 
Narodil se v Thébách v Horním Egyptě. Za pronásledování byl udán jako 
křesťan a utekl na poušť. Našel si místo chráněné skálou, s palmou a 
vodním pramenem. Žil tam v přísném odříkání po 90 let a s nikým se 
nesetkal, až jej objevil 90letý poustevník Antonín, kterému cestu ukázala 
zvířata. Oba poustevníci spolu hovořili, a Pavel požádal Antonína o plášť 
darovaný Athanášem, aby ho v něm pochoval, protože nadešla hodina 
jeho smrti. Pavel skonal, než se Antonín s pláštěm vrátil. Antonín jej 
pohřbil a vzal si na památku jeho roucho z palmového listí. Pavlova 
postava je nesporně historická a jeho život vylíčil svatý Jeroným r. 376 
 
Ve 12 století, za císaře Manuela Komnena, bylo jeho tělo přeneseno do 
Cařihradu, odtud asi v roce 1240 do Benátek a pak do Ofenu v  
Maďarsku. V Římě se nachází část jeho hlavy. 
 

AKTIVITA POUSTEVNÍKA 
Pavel z Théb, velmi významná osobnost mezi poustevníky, v mládí se 
stal sirotkem, ale dostalo se mu po rodičích dvojího nemalého 
bohatství. První mu zajistilo život, zatímco druhé jej ohrozilo. Tím 
prvním byla od rodičů předaná víra a moudrost. Dostalo se mu i 
vzdělání ve vědách. Tím druhým bohatstvím byl značný majetek 
rodičů, zděděný asi v 15 letech. Pavel dával přednost tomu prvnímu. 
 

Čteme-li o životech světců, je to zpravidla proto, abychom z jejich 
příběhů získali i něco pozitivního pro náš život. Je-li důvod četby jiný, 
nevadí, výsledek by měl být opět stejný. Jako například u sv. Ignáce, 
který o nich četl z nudy, když byl zraněn. A tak, už při zmínce o 
Pavlově dvojím bohatství, si můžeme uvědomit, kterému bohatství 
dáváme přednost.  
Zejména považujeme-li se za ty křesťany, kteří samozřejmě již 
nejednou v kostele slyšeli výrok Ježíšův: "Nikdo nemůže sloužit dvěma 
pánům. Neboť ...k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete 
sloužit Bohu i mamonu (majetku)." (Mt 6,24)  



Za Decia, v začátku pronásledování křesťanů, se Pavlovu nevěřícímu 
švagrovi naskytla příležitost, aby se zmocnil jeho majetku. Zřejmě byl  
Pavel upozorněn svojí sestrou na zrádné kroky jejího muže a jelikož 
dal přednost své víře, vzdálil se do pouště, aby tam sloužil Pánu, po 
kterém toužilo jeho srdce. Těm, kdo prožívají opravdovou lásku, stačí 
být spolu. Člověk je ale bytostí nedokonalou a navíc, vystaven útokům 
nepřítele, záhy má obtíže, které mu život "jaksepatří" znesnadní. Ale 
všechny dary od Boha a všechna vítězství dají pocítit, že život přesto 
stojí zato. Po strastiplném hledání našel Pavel místo, které přijal jako 
dar od Boha. Byl to skalní útvar s palmou i s pramenitou vodou u 
jeskyně. Podle nalezených věcí v minulosti zřejmě sloužila i 
penězokazům. Pavel ji modlitbou přetvářel ve chrám. Vždy je důvod 
Boha chválit, zač děkovat a o co prosit. Je-li modlitba stále častější, tím 
větší v ní člověk nachází zalíbení. A není na škodu si připomenout, že 
modlitba je projev lásky a důvěry. Proto vytrvalá modlitba přetváří 
srdce. 

 
         Perokresba je z knihy Leben der Heiligen Gottes, vydaná v roce 1880 



Tím prvním, co musel Pavel udělat, aby se mohl modlit a vést 
poustevnický život jako své povolání, bylo odpuštění. Moudré srdce se 
s nenávistí nebratříčkuje, takže to zvládl výborně čerpajíc z prvního 
bohatství. Vždyť už tím, že dal přednost Bohu, přestal toužit po 
majetku. Pro modlitby si vytvořil praktický základ a vypomáhal si při 
něm třemi sty kamínků, které mu sloužily podobně jako později věřícím 
zrnka růžence. Jeden kamínek, jedna modlitba. Co modlitba, to úkon 
lásky. - K Bohu i k lidem, za které Spasitel zemřel na kříži. Nelze 
milovat Boha a přitom netoužit přispívat ke spáse druhých. "Kdo má 
rád, dává to skutky znát." 
 

Miriam Liptovská v jeho životopise uvádí: "V mlčení miloval a 
porozuměl, že někdo ještě musí vykupovat. V tom je řád pouště 
znamenající, že na paténě svého srdce je celý svět zapotřebí pozvedat 
k proměnění." Tato tichá aktivita posvěcuje svět a neviditelně jej 
ozdravuje, léčí. Za takové aktivity se člověk stává šťastným, jako když 
s milovanou osobou úspěšně dokončuje dílo. Ono to totiž není jen 
jako, ale skutečnost, která dává životu hlubší smysl. Každý jsme 
povolán k jiné činnosti, ale se společným cílem. 
 

V životopise sv. Pavla Poustevníka se ještě traduje podobnost 
s prorokem Eliášem v tom, že Bůh oběma poskytoval obživu za 
pomoci krkavce donášejícího chléb. U Pavla Poustevníka je psáno o 
90 letech prožitých v poušti. Data se nedají spolehlivě určit tak přesně 
jako jeho osoba, o jejíž existenci svědčí sv. Antonín a popisuje ji sv. 
Jeroným. Antonín jej vyhledal na popud ze snu a po delším 
vzájemném hovoru i po noci na modlitbách Pavel předpověděl svou 
smrt a žádal, aby mu Antonín daroval Atanášův plášť. Když se s ním 
Antonín od bratří vrátil, nalezl už jen jeho klečící mrtvé tělo. Legenda 
vypráví o tom, že mu s hrobem pro sv. Pavla vypomohli dva lvi, proto 
se dostali i mezi atributy. Spis o skutečném životě sv. Pavla od sv. 
Jeronýma schválil a doporučil papež Gelasius I. 
 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
Milosrdný Bože, dej mi prosím na příkladu Pavla Poustevníka pochopit 
velikost významu času věnovaného modlitbě. Ať se nenechám strhávat 
světským trendem a nabídkami komunikačních prostředků, ale v tichu 
dokáži poznat, že jsi mi stále blízko a svojí nekonečnou láskou mne 
miluješ, skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on 
s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
- Amen 
 

(www.catholica.cz)                                                                Připravila Marie Ohřálová  



VÁNOČNÍ POVÍDKA NA NEDĚLI  
 

 

Tři beránci 
 

     V tyrolských horách leží malá vesnička, v níž všichni 
uměli vyřezávat ze dřeva krásné sošky svatých a 
Panny Marie. Ale pak přišla doba, kdy lidé o jejich 
výtvory ztratili zájem. 
     Jednou odpoledne si Dritte, řezbářský mistr, všiml, 
že si v dílně nějaký světlovlasý chlapec hraje s postavičkami z jesliček. 
Pustil se do něj, že sošky, které znázorňují vánoční tajemství, nejsou 
žádná hračka. 
     Chlapec mu odpověděl: „Ježíši to nevadí, on ví, že nemám žádné 
hračky.“ A tak mu Dritte dojatě slíbil, že mu vyřeže beránka, který bude 
umět kývat hlavou. 
     „Přijď si pro něj zítra odpoledne. To se divím, že jsem tě tu ještě nikdy 
neviděl. Kde vůbec bydlíš?“ 
     „Tam,“ mávl rukou chlapec a ukazoval někam nahoru.“ 
 

Mladá cikánka 
Druhý den měl řezbář práci hotovou ještě před polednem. 
Beránek byl nádherný, vypadal jako živý. Právě v tu chvíli 
se do okna naklonila mladá cikánka s dítětem v náručí. 
Jakmile dítě spatřilo beránka, natáhlo po něm ruce a 

přitisklo si ho k sobě. Když mu ho chtěli vzít, zoufale plakalo. Dritte neměl, 
co by chudé ženě dal výměnou, a tak si odevzdaně povzdechl: „Jen si ho 
nech. Vyřežu jiného.“ 
     Pozdě odpoledne, když měl Dritte hotového i druhého beránka, přišel 
řezbáře navštívit Pino. Byl to chudý sirotek, a když uviděl beránka, plaše 
se usmál a vydechl: „To je ale krásný beránek! Mohl bys mi ho, prosím, 
dát?  „Ale ano, Pino, vezmi si ho, já vyřežu jiného.“ A tak se také stalo. 
    Jenomže chlapec s blonďatými vlysy už nepřišel a beránek zůstal stát 
na polici. Obchody se nedařily a vesnice chudla. Dritte začal vyřezávat 
hračky pro děti, aby jim pomohl zapomenout na hlad. Jednou se u jeho 
dílny objevil kupec, který mu navrhl, že od něj odkoupí všechny hračky, 
které Dritte dokáže vyrobit. 
 

Boží znamení 
 

     Dritte odmítl dělat hračky za peníze.    
     „Kdybyste změnil názor, najdete mě v hostinci,“ 
poznamenal kupec.       
     Malá Matra byla hodně nemocná a Dritte jí daroval 
beránka, který mu zůstal v dílně, aby ji alespoň trochu 
potěšil. 



     Cestou domů potkal zase toho světlovlasého chlapce. „Celou dobu 
jsem ti toho beránka schovával, ale dnes jsem ho někomu dal. Hned ti 
vyřežu jiného.“  
     „Já jiného nepotřebuju,“ zavrtěl hlavou chlapec. „Ty, které jsi dal tomu 
dítěti cikánky, chlapci Pinovi a nemocné Martě, jsi dal také mě. Když 
vyrobíš hračku, můžeš tím oslavit Boha stejně, jako bys vyrobil sochu 
světce.“ A po těch slovech chlapec zmizel. 
     Téhož večera Dritte zamířil do hostince. 
     „Budu pro vás vyrábět hračky,“ slíbil kupci. 
     „Takže jste si to rozmyslel,“ řekl muž. 
     „Ne,“ odpověděl Dritte a oči mu zářily, „ale Bůh mi dal znamení.“ 
      
Bruno Ferrero. „Vánoční příběhy pro potěchu duše,“               

  

Vánoční příběh pro děti. 
 

Habakuk a Jeremiáš     

     Nejvyšší velekněz měl papouška se zeleným, červeným a žlutým 
peřím, kterému říkal Habakuk. Tvrdilo se o něm, že je skutečným znalcem 
Zákona a Proroků, protože byl přítomen všem rozhovorům odborníků na 
dějiny a tradice židovského náboženství spolu se svým pánem. Proto si ho 
vážila všechna zvířata, která v okolí chrámu žila, a prosila ho v obzvláště 
složitých případech o radu. 
     Habakuk například rozsoudil zuřivou hádku mezi kozou Juditou a 
kozou Porfyrii, které se přely o přednost u napajedla. Došlo totiž k tomu, 
že když se netrpělivá Judita dychtivě hnala ke žlabu, ne právě uctivě 
zavadila rohy o zadní část těla pokojné Porfyrie, která zareagovala 
srdceryvným mečením. 
     Protože mekot a urážky nebraly konce, shodly se ovce, koně i slepice, 
že je třeba zavolat na pomoc Habakuka. 
     Papoušek slavnostně usedl na nejvyšší schod a velmi pozorně vyslechl 
svědky, zatímco obě kozy po sobě metaly zlé pohledy. Habakuk zavřel oči 
a ponořil se do hlubokých úvah. Na dvoře paláce se rozhostilo hrobové 
ticho. Slepice, holubi i koně věděli, že nadchází okamžik vyhlášení 
rozsudku. Poslušně stáli a čekali a čekali, až se papouškovy oči otevřou a 
papoušek promluví. A Habakuk je nezklamal. Prohlásil: „Zákon o 
podobných případech mluví jasně: oko za oko, zub za zub. Proto Porfyrie 
nabere na rohy Juditu stejnou silou a do stejného místa. Tak jsem rozhodl, 
a tak se stane.“ 
    
 
 



  „Je to slavný a moudrý soudce,“ vrkali chrámoví holubi.  
     Habakukovým nejlepším přítelem byl šedý oslík s dlouhýma ušima, 
který slyšel na jméno Jeremiáš. Prováděl ty nejtěžší práce, nosil vodu a 
dříví. Na hřbetě měl jizvy od tvrdého postroje a ran holí. 
     Hřebci, kteří patřili strážím, byli vždy nablýskaní a ozdobení třapci a 
čabrakami. Oslíkem pohrdali a často se mu vysmívali. 
     „Jednoho dne si pozlacenými kopyty zabubnujeme na tvou kůži!“ 
vyhrožovali mu. 
     „A nebude to dlouho trvat, jak se tak na tebe dívám. Sotva chodíš, už 
nejsi k ničemu,“ dodávali krutě. Při tom se řehtali a odhalovali dlouhé 
zuby. Jeremiáš jen sklonil hlavu a neodpovídal. 
     Habakuk si vzal do hlavy, že oslíkovi poskytne vzdělání. Koneckonců 
byl Jeremiáš jediný, kdo vydržel jeho sáhodlouhé výklady o článcích, 
odstavcích, paragrafech a příkladech ze soudní praxe. Také se jako jediný 
odvažoval odporovat Habakukovým rozsudkům. Právě po „případu dvou 
koz“ Jeremiáš zastříhal ušima a odfrkl si: „Oko za oko…za chvíli budou 
všichni na světě slepí.“ 
     „Co tím chceš říct?“ rozčílil se Habakuk. 
     „Že Judita bude hledat první příležitost k odvetě a záhy budeme tam, 
kde jsme byli.“ 
     „Zákon je zákon a ty jsi osel,“ těmito slovy končil 
Habakuk debatu pokaždé, když se mu nelíbila.  
 

Dlouhá karavana 
      Jednoho večera narušil poklidný život palácového dvora příjezd 
karavany velbloudů. Bylo jich spousta a při kolébavé chůzi cinkali 
ozdobami na čabrakách.  
     Velbloudi toho moc nenapovídají, ale za to jsou proslulí jako vytrvalí 
běžci a znají daleké a tajemné končiny světa. Všichni obyvatelé dvora se 
kolem nich seběhli. Velbloudi byli neobyčejně rozrušení: „Dějí se velké 
věci! Vyšli jsme z druhého konce světa a naši pánové se dali vést 
hvězdou až ke Králi králů, mesiáši, který se narodil v Betlémě. Jen si 
pomyslete, že jsme ho našli v chlévě! Králem nebe a země je dítě, které 
se narodilo v chlévě!“ 
     Dvorem se ozývaly výkřiky úžasu. Pyšní koně potřásli hřívou a ušklíbli 
se. Papoušek Habakuk si pohoršeně načepýřil peří a zaskřehotal: „To 
není možné! Mesiáš musí být velký a mocný, bude mít celé zástupy 
andělských vojsk. Nemůže se narodit v chlévě!“ 
     „Všichni jasně slyšeli Jeremiášův hlas: „Jestli se narodil v chlévě, je to 
skutečný mesiáš… a navíc ještě sympatický.“ 
     „Co se do toho pleteš, osle! Jsi osel stejně jako tvůj 
otec, děd i praděd!“ zaječel rozzlobeně Habakuk.  



     „I Balámova oslice byla moudřejší než sám prorok,“ odpověděl klidně 
Jeremiáš. A pak jako by ho něco napadlo, pokračoval: „Habakuku, příteli 
můj, odvaž mě. Chci se jít tomu dítěti poklonit.“ 
     „Ty ses zbláznil, jestli tě pán zítra nenajde, zmaluje ti hřbet!“     „Na to 
už jsem zvyklý…Prosím tě Habakuku. Moc mi na tom záleží.“ Papoušek 
tedy s nelibostí rozvázal zobákem uzel na provazu, který poutal osla ke 
žlabu, a Jeremiáš kvapem zmizel ve tmě. 
     V Betlémě našel tu správnou stáj, ženu, muže, a hlavně ono dítě. Klekl 
si vedle jesliček, v nichž leželo dítě, a snažil se ho zahřát dechem. Ještě 
nikdy nebyl tak šťastný. A když dítě usnulo, zavřel oči i on. Probudilo ho 
bolestivé klovnutí. Byl to Habakuk. 
     „Jeremiáši, ty tupý osle, jako bych tě nevaroval, že tohle dobrodružství 
špatně skončí! Herodes nařídil zabít všechny děti v Betlémě i okolí. Musíš 
okamžitě pryč. Už sedlají koně!“ 
     „Děkuji ti, Habakuku. Ale to dítě je potřeba zachránit.“ 
     Osel se postavil a z plna hrdla zahýkal. 
     Muž se ženou vstali a zadívali se na něj. Jako by už všechno věděli. 
Muž posadil ženu s dítětem na osla a ihned se vydali na cestu. Jeremiáš 
běžel celou noc a cítil se hrdý a šťastný. Říkal si pro sebe: „Ničeho se 
neboj maličký. Ti hloupí koně se nikdy neodváží do míst, kudy chodím já. 
Mají velký strach o svá zlatem kovaná kopyta. Odnesu tě klidně na kraj 
světa.“ 
     A za ním skřehotal výčitky Habakuk: „Copak jsem ti neříkal, že se 
octneš v pěkné kaši? A teď abych letěl s tebou…Bez pořádného advokáta 
se nikde neobejdeš. 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
                                                                                    Vybrala a upravila Marie Ohřálová                           
S laskavým svolením nakladatelství Portál. Z knihy Bruna Ferrera „Vánoční příběhy pro potěchu duše“ 



PRO ZASMÁNÍ 

„Nechápu, jak někdo mohl uhodnout můj PIN!“ 
„Co jsi měl za PIN?“ 
„Letopočet, kdy papež Řehoř IX. svatořečil Dominga de Guzmána, 
zakladatele dominikánského řádu.“ 
„A ve kterém roce to bylo?“ 
„V roce 1234.“ 
 
Chlubí se jeden otec druhému: „Tak si představ, že můj syn dostal 
k Vánocům krabici Lega.  
Bylo na něm napsáno tři až sedm roků.  
Věř, nevěř, já jsem to měl za půl roku postavené!“ 

 
 
Jde rybář na ryby, vyseká díru v ledu, nahodí a čeká. 
Najednou se ozve: "Tady nic nechytíš." 
Rybáři je to divné, popojde o kousek dál, vyseká v ledu další díru, posadí 
se, nahodí a čeká. 
A zase se ozve: "Tady vážně nic nechytíš." 
Rybář se pochlapí a ptá se: "Kdo to tady huláká?" 
A nad ním se ozve: " To já, strážce zimního stadionu." 
 
(Zdroj : Nezbeda)                                                                   Připravila  Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
 

!!! SOUTĚŽ!!! 

 
Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, nebo zašlete 

na email nas.nedelnicek@seznam.czdo neděle 31. ledna 
 

 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „CO SI PŘEJEŠ POD STROMEČEK “ 
 

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 dětí. Z Dolního Benešova 1, ze Zábřehu 
2, přespolní 4. V krabičce byly 4 odpovědi; 3 odpovědi přišly na email.  
 

 
1. cena – knížka – Vítek Švančar;  4. tř.; Darkovice  
2. cena – pexeso –Maxim  Reichel, 8 let, Zábřeh;  
 

3. cena – klíčenka – Lucie Sekaczková, Kravaře 
 
Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře.                      
                                                                                                    Výhercům blahopřejeme            
 

(Autorka doplňovačky:  Adéla Václavíková, Klášterec nad Ohří)      připravila  Marie Ohřálová   



 
ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA – zima/jaro 

 

 
 



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na leden 2021 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 4.1. 17.00 Za + Marcelu Broďákovou, rodiče a rodinu Žateckou  
Ůt 5.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 6.1. 17.00 Za nemocnou osobu, dar zdraví a za živou rodinu  
Čt 7.1. 17.00 Za Marii Pačkovou, manžela a sourozence  
Pá 8.1. Záb 17.00 Za + manžela, děti a duše v očistci  
So 9.1. 7.00   
Ne 10.1. 7.00 Za + rodiče, příbuzné a boží ochranu pro živou rodinu  
Ne 10.1. Záb 8.30   
Ne 10.1. 10.00   
Po 11.1. 17.00 Za + Marii Jordanovou – měsíční  
Út 12.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 13.1. 17.00 Za + Irenu Novákovou, za živou a + rodinu  
Čt 14.1. 17.00 Za Marii Krakovčíkovou, manžela a syna  
Pá 15.1. Záb 17.00   
So 16.1. 7.00   
Ne 17.1. 7.00 Za Hildegardu Sekáčkovou, manžela, za živou a + rodinu  
Ne 17.1. Záb 8.30   
Ne 17.1. 10.00 Za + manžela Norberta Vehovského a rodiče z obou stran  
Po 18.1. 17.00 Za + Maxmiliána Staffina a rodiče  
Út 19.1. 6.30   
St 20.1. 17.00 Za + Pavla Faiku a za + rodinu  
Čt 21.1. 17.00 Za Elizabeth Willaschkovou, rodiče z obou stran, za živou a + r.  
Pá 22.1. Záb 17.00   
So 23.1. 7.00   
Ne 24.1. 7.00 Poděkování P.Bohu za 75 let života, dar zdraví a boží požehnání  
Ne 24.1. Záb 8.30   
Ne 24.1. 10.00 Za živé a + farníky  
Po 25.1. 17.00   
Út 26.1. 6.30   
St 27.1. 17.00   
Čt 28.1. 17.00 Za Gertrudu Widlakovou, manžela, děti, dvoje rodiče a souroz.  
Pá 29.1. Záb 17.00   
So 30.1. 7.00   
So 30.1. ČK 16.00   
Ne 31.1. 7.00 Za Jolanku Řehulkovou, + manžela, čtyři děti a rodiče z obou st.  
Ne 31.1. Záb 8.30   
Ne 31.1. 10.00 Za živé a + farníky  
Po 1.2. 17.00   
Út 2.2. 6.30   
St 3.2. 17.00   
Čt 4.2. 17.00 Za + Hildegardu Fuchsovou – výroční  
Pá 5.2. 6.30   
Pá 5.2. Záb 17.00   
So 6.2. 7.00   
Ne 7.2. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 7.2. Záb 8.30   
Ne 7.2. 10.00 Za členy Živého růžence – A  

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



 



 



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