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Pietní akt ke Dni válečných veteránů 9. 11. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pietní akt v Zábřehu 12. 11. 2021 s požehnáním nové sochy anděla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SLŮVKO FARÁŘE  
 

Myš aneb jak jsem prohrál… 
 

Bojíte se myši? Vyleká vás „skoro až k smrti“, když ji někde 
zahlédnete, zvláště třeba na vašem pozemku nebo přímo někde ve vašem 
obydlí? Máte u toho husí kůži nebo vykřiknete či panicky zapištíte? Někdo 
možná i přesto, že není nejmladší, vyskočí na nejbližší židli. Jsou různé 
reakce na setkání s tímto malým tvorem… 
V jedné farnosti, kde jsem sloužil, jsme se s pár mladými setkali čas od 
času u jedné mladé učitelky, která bydlela ve starém domě, patřícím 
rodině. Stará okna, staré netěsné dveře. Zařízení domu bylo starší nebo 
vyloženě historické, ale milou a pokojnou atmosféru bytu v patře pro 
návštěvu vytvářela hostitelka. Měli jsme setkání nad Písmem nebo jen tak 
posedět a povykládat. Všiml jsem si v koutě pohozených větších „zrnek 
kmínu“. Jeden z hostů (žena) zvýšeným hlasem říká: „Majko, ty tu máš 
myši?“ Majka se mile usmála a říká: „No, my tu tak spolu nažíváme. Ale 
zatím mi žádná neublížila!“ Zasmáli jsme se a smích uhladil husí kůži… 
V jiné farnosti jsem jednou navštívil místní pohostinství, kde jsem si chtěl 
dát nějakou večeři. Po objednání něčeho teplého k snědku sedím na místě 
a najednou strhnu zrak vlevo, kde si to mašíruje podél zdi myš a zabočí do 
nejbližších dveří. Husí kůže se neptá a zaujme své místo. Jinak nic. Za 
chvíli přijde obsluha a po nahlášení, co bych si dal k jídlu, se nakloním 
a říkám potichu: „Víte, že tady máte myš?“ Obsluha nezapiští ani nevezme 
žádné jméno boží či svatých nadarmo, ale říká: „Tak je tady potvůrka. My 
o ní víme, ale neumíme ji chytit. Díky za upozornění.“ Cítím se lehce 
důležitý, že vím o něčem, co není úplně pozitivní. Další den nebo obden 
potkám důvěryhodnou osobu, a tak, aby to nikdo neslyšel, sděluji své 
tajemství. Důvěryhodná osoba se lehce usměje. Taky – co na to říct, že? 
Po pár dnech jsem v pohostinství znovu s návštěvou. Při objednávání krmě 
se ke mně nakloní obsluha a tak, aby to snad má návštěva neslyšela, říká: 
„Pane faráři, byl tu jeden člověk, a ptal se na tu „naši“ myš, o které jste se 
minule zmínil.“ Kouknul na mě šibalsky až velmi lehounce pohrdavě a já 
neměl husí kůži, ale hanbou jsem se chtěl propadnout. Opravdu. Bylo mi 
trapně. Říkáte, že o nic nejde? Že je to maličkost? Snad máte pravdu, ale 
jde možná o hodně. Tedy alespoň z úhlu pohledu, že se nesmíme zlobit na 
nikoho, kdo udělal chybičku (o které nemá ani tušení), když jsme k tomu 
dali příčinu či podnět my sami… 



Tak takhle malá myš způsobila mou vnitřní tíž! Beztak se mi pak někde 
z kouta pohostinství chechtala, až se za svůj myší „břuch“ popadala . 
Pán Ježíš řekl: „Vaše řeč ať je ano,ano nebo ne,ne! Co je nad to, je ze 
Zlého.“ 
My lidé si dáváme dárky o Vánocích nebo při jiných příležitostech. Dobrý 
Pán je v různých podobách, za různých okolností a v různých časech 
rozdává stále – aby nám prospívaly k vnitřnímu růstu. Souhlasíte?  
         PKF 
 
 
  
 

MODLITBA ZA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ 
 

Otče svatý, 
obracíme se na Tebe s důvěrou, 

jak nás naučil Pán Ježíš: 
„Pošli dělníky na svou žeň.“ 

Naše církev očekává svaté a zbožné pastýře. 
Dej, ať jsou naše rodiny štědře otevřené pro život, 

schopné výchovy k víře 
a ať ochotně doprovázejí své syny 
v jejich odpovědi na Tvé volání. 

Dej, ať se naše farnosti promění v živá společenství, 
která budou pomáhat každému povolání v jeho zrání. 

Ty, jenž jsi v Marii uskutečnil podivuhodný plán milosti, 
podle příkladu její ochotné a velkorysé odpovědi 

otevři srdce mnoha mladých lidí, 
aby dovedli přijmout Tvůj dar. 

Sešli na náš seminář svého Svatého Ducha, 
ať je místem hlubokého setkání s Kristem 

a ať uskutečňuje své poslání 
prověřovat opravdovost povolání 

a připravovat svaté kněze. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 
 



Předvánoční  svátost  smíření 
 

DB – Zábřeh: 
 

Pátek 17. 12. 2021: 
  od 15:00 – 17:00 
  od 17:50 – 18:30 
 

Dolní Benešov: 
 

Pondělí 2. 12. 2021: 
od 08.30 – 11.30  (1 cizí zpovědník) 
od 14.00 – 17.00  (1 cizí zpovědník) 
od 18:45 – 20:00 

 
 

Možnost návštěvy jesliček v kostele sv. Martina. 
(přes boční vchod do kaple sv. Josefa) 

 

1. svátek vánoční 25.12.2021: 
 

odpoledne 14:00 – 16:30 
 

2. svátek vánoční 26.12.2021: 
 

odpoledne 14:00 – 15:00 
 

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI PROSINCI 

 

Sbírka na dostavbu části Diecézního centra mládeže ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí 

– odesílá se celá na potřeby DCM – neděle 12. 12. 2021 
 

Sbírka na OPRAVY – neděle 19. 12. 2021 



NAD PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 
 

 
Milí čtenáři, rád bych poděkoval za příspěvek 
nebo příspěvky, kterými chcete obohatit náš 
zpravodaj Nedělníček, ať už jste zdejší nebo 
přespolní. Velmi si toho vážíme! Možná tyto řádky 
mohou inspirovat nebo pomoci někomu z vás, když 
váháte napsat svou zkušenost nebo váš prožitek 
k rozšíření obzoru druhých. Zkuste to… 
                                         
PKF 

 
Denár na den bude stačit … 

 
Denarius bylo stříbrné starořímské platidlo, které platilo v období 
římského císařství – jeho název je odvozen z lat. Dena (deset), 
protože denár se dělil na 10 měděných mincí. 
 
Pán Ježíš často hovořil ke svým učedníkům (no a takto hovoří i k 
nám) v tzv. podobenstvích. 
 

Jedním z nich je i podobenství o Nebeském království, kde 
hospodář najímá na svou vinici dělníky a „smluví” s nimi mzdu – 
„denár na den“. Toto podobenství popisuje, jak tento hospodář i v 
průběhu dne najímá další a další dělníky, kteří stojí nečinně „na trhu” 
a nemají takříkajíc „do čeho píchnout”.  Dokonce i hodinu před 
koncem večera (v našem případě je večer po 18. hodině)  pán najímá 
další dělníky, kteří ve skutečnosti pracují jenom tu jednu hodinu. Po 
skončení práce Pán řekl svému správci „zavolej dělníky a  vyplať jim 
mzdu“, začni od toho posledního k prvnímu. Podle dohody tak 
všichni dostávají i smluvenou mzdu – „Denár “.  
 
V tomto momentě se mnohým z nás bude toto „ocenění” zdát jako 
velice nespravedlivé, tak jak se zajisté zdálo nespravedlivé i našim 
dělníkům na vinici a to zejména těm prvním, kteří nastoupili hned 
ráno a jak píše písmo „nesli tíhu dne i horko”.  



 
Těžké to podobenství!  
 

Měl dát hospodář pozdním dělníkům méně nebo dřívějším dělníkům 
více? Všem dal poctivou denní mzdu a ve svém milosrdenství 
odměnil všechny stejně. Zde je však něco co nám „všeobecně vadí“ a 
tím nás vzdaluje od našeho Pána … to něco je závist. 
 Závist je pravděpodobně „nejjedovatějším” ze smrtelných hříchů. 
Nejenže závistivci nesnášejí ostatní pro to, co tito mají, ale nesnášejí 
zároveň sami sebe za to, že to nemají.  
A hospodář z našeho podobenství na „závistivce”  reaguje slovy – 
Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti 
patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s 
tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý? 
 
Každý z nás je spolupracovníkem na Boží vinici. Každý si může být 
jistý, že Bůh s námi bude jednat nejen spravedlivě, ale také 
velkoryse. Majitel vinice odměnil všechny dělníky stejně a to je 
„Velká věc“  i pro nás. Neobracejme  proto svou pozornost v životě 
na to, co mají ostatní a na to, co mi ještě chybí, ale dívejme se, co je 
v našem životě dobré a za co můžeme děkovat. No a pak nám bude 
i ten jediný získaný denár úplně stačit … nebo Ne? 
        MP 
 
 
 
 
 denár (římská stříbrná mince) 

 64 quadrantů 

 3,85 g 

 Matouš 20:10 

 jednodenní mzda  

 (za 12 hodin práce) 
 

 



Lux et origo - kněžská gregoriánská schola 
 

Vznik kněžské gregoriánské scholy 

  
Začíná se formovat v arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci 
v letech 2006–2009. Prvotní iniciativa přichází prostřednictvím několika 
jednotlivců z řad bohoslovců (dnes již kněží), především Aleše Písařovice, 
a souvisí s nácvikem chorálních zpěvů na latinské bohoslužby sloužené 
pravidelně každý týden v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje. Základním 
repertoárem tehdy byly jednoduché chorální zpěvy z Graduale simplex 
a latinské hymny. Postupně se stále častěji začíná objevovat také 
středověký latinský vícehlas. 
 

Díky těmto nadšencům začíná mít gregoriánský chorál poněkud více 
prostoru také v seminární sborové praxi. V rámci pravidelného uspořádání 
koncertně-duchovního hudebního pásma v době adventní a postní byl ke 
klasické duchovní sborové tvorbě stále častěji zařazován gregoriánský 
chorál složitějšího charakteru. 
 

První samostatné hudební pásmo gregoriánského chorálu a středověké 
polyfonie bylo provedeno seminárním sborem v době postní LP 2009. 
Takto se z kruhu bohoslovců a několika hostujících kněží formuje asi 
osmičlenná gregoriánská schola. S vědomím vysoké náročnosti 
gregoriánských zpěvů na pozornost posluchačů však zůstává v základním 
repertoáru také raný středověký vícehlas. 
 



Působení 
 

Od roku 2010 schola zpívá  mimo oficiální akce pořádané kněžským 
seminářem a jezdí několikrát ročně po farnostech napříč diecézemi celé 
Moravy (Olomouc, Kroměříž, Zlín, Valašské Klobouky, Kravaře, Ostrava, 
Hodonín, Opava, Frýdek–Místek, Třebíč aj.). Vznikají tak koncertní 
hudební pásma se snahou prohloubit povědomí veřejnosti o základech 
evropské hudební kultury, které tvoří gregoriánský chorál. 
 

V následujících letech vznikají další tematická hudební pásma inspirující 
se liturgickým slavením tajemství života Ježíše 
Krista během církevního roku. Jeden z těchto 
tematických celků scholu inspiruje k nahrání 
prvního hudebního CD, jež nese název „Stella 
Matutina – Hvězda jitřní: S Matkou Boží 
liturgickým rokem“. Nahrávka vzniká v červnu 
2016 v kostele sv. Václava v Ostravě ve 
spolupráci se společností Telepace s.r.o. 
  

Členové scholy 
 

Členové scholy zůstávají výhradně z řad kněží (případně jáhnů 
a bohoslovců), jejichž cílem není do všech detailů propracovaná 
semiologická interpretace gregoriánského chorálu, jako spíše poukázat na 
jeho duchovní dimenzi skrytou v latinských textech, jež chorální melodie 
nese a dává v určitém smyslu i teologický výklad. 
 
 

Aleš Písařovic – um. vedoucí a administrátor farnosti Sudice 
Pavel Marek – farní vikář v Ostravě - Porubě 
Jakub Vavrečka – farní vikář farnosti Nový Jičín 
Jan Zelenka – administrátor farnosti ve Štěpánkovicích 
Jiří Janalík – spirituál Biskupského gymnázia v Brně 
Jaroslav Rašovský – administrátor farnosti Brno-Lískovec 
Ondřej Talaš – farní vikář ve Zlíně 
Vojtěch Janšta – administrátor farnosti Bohuslavice u Hlučína 

 
(Zdroj: www.hudebnirozhovory.cz)                                                            Připravila M. Ohřálová 



Novokněžské požehnání v naší farnosti. 
 

Ačkoliv v naší Ostravsko-opavské diecézi nebyl v letošním roce vysvěcen 
ani jeden novokněz, měli naši farníci příležitost obdržet novokněžské 
požehnání. 

 

V neděli 7. listopadu jsme slavili všechny tři nedělní mše svaté společně 
s hosty z Litoměřické diecéze. Navštívili nás otec Philipp Irmer , farář v 
Mariánských Radčicích + dalších 7 farnostech, a jeho farní vikář (kaplan), 
otec Christopher Cantzen, novokněz, který nám uděloval po bohoslužbách 
své novokněžské požehnání.                                        
 

 

 

Po té, si udělal čas i pro čtenáře našeho Nedělníčku a my se tak mohli o 
něm dovědět více než jen to, co bylo zřejmé z jeho ústního projevu při mši 
svaté, že není rodilý Čech. 



- „Otče Christophere, povězte nám něco o sobě, o místě odkud pocházíte,  
o vaší rodině.“ 
 

 „Narodil jsem se v Gronau. To je na nizozemské hranici. Naší diecézí je 
Münster. Mám 4 sourozence, 2 starší sestry (46/45), staršího bratra (43) a 
mladšího bratra (29) a celkem 7 neteří a synovců. Moji rodiče měli firmu 
na výrobu pánského oblečení, ale už jsou dávno v důchodu.“ 
 

- „Jak se vyvíjela a jak složitě probíhala vaše cesta ke kněžství? 
 

„Trvalo to dlouho. Českou republiku jsem poznal přes otce Philippa. 
Maturitu jsem dělal v ČR, kde jsem pracoval rok jako dobrovolník. Poté 
jsem v roce 2009 začal studovat pedagogiku. Vystudoval jsem bakaláře v 
Münsteru. Po celou dobu studia jsem pracoval v obchodě H&M. Stále více 
jsem se také začínal zajímat o teologii a zahájil jsem základní teologické 
studium v Münsteru. Nejprve jsem se musel naučit starou řečtinu a latinu a 
udělat zkoušky z těchto jazyků. Když jsem si všiml, že mě Bůh volá do své 
služby, mluvil jsem nejprve s různými kněžími mimo jiné s Rektorem a 
spiritualem semináře v Munsteru.  To bylo v roce 2013. Řekl jsi mi, že 
Boží volání musí ještě růst. A Boží volání narostlo a pro mě bylo čím dál 
jasnější, že nejsem povolán ke službě v Německu, ale v České republice. 
Požádal jsem tedy biskupa Baxanta, zda by mě přijal jako kandidáta. 
S biskupem Baxantem jsem mluvil již několikrát a znal jsem ho od roku 
2009 V roce 2014 mě biskup Baxant přijal jako bohoslovce. Bylo jeho 
přáním, abych teologii studoval ve svém mateřském jazyce. Z Münsteru 
jsem se přestěhoval do semináře v Salcburku. Tam jsem byl po celou dobu, 
až do roku 2018, kdy jsem byl vysvěcen na jáhna.“ 
 

- „Jak přijali vaši rodiče popř. sourozenci, že budete knězem?“ 
 

„Moji sourozenci a můj otec nejásali, ale celou dobu mě velmi dobře 
podporovali. To, že mě tak podporovali, bylo pro mě velmi důležité. To mě 
posílilo během pobytu na semináři a při studiu. Moje matka nebyla 
zastáncem toho, abych se stal knězem, ale nerozmlouvala mi to. 
 Po vysvěcení je také ona hrdá.“  
 

-„Kdy a kde jste byl vysvěcen a kde byla vaše primice?“ 
 

„Kněžské svěcení proběhlo 3. července 2021 v katedrále sv. Štěpána 
v Litoměřicích. Primici jsem měl 4. července 2021 v Mariánských 
Radčicích. Byly to moc krásné dny s hosty z Česka, Německa, Rakouska a 
Chorvatska.“  
 



-„ A vaše současná služba?“ 
 

Pracuji jako kaplan u otce Philippa. Máme 8 farností v okruhu 25 km. 
Pravidelně slavíme bohoslužby v 5 farnostech.  
V neděli máme 4 mše svaté, otec Philipp slouží 2 a já také 2. Ale také 
musíme hodně pracovat na naší faře. Fara je z roku 1719. Můžete u nás i 
přenocovat. Máme 50 lůžek ve 13. pokojích.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               Fara v Mariánských Radčicích 
 
Naše kostely v Krupce, Duchcově, a Oseku jsou kulturními památkami. 
Spousta lidí do nich přichází na prohlídku.  
 

- Jaké jsou vaše záliby koníčky? Jste muzikant, nebo spíš jste na sport? 
 

„Tak muzikant určitě nejsem. Sice jsem jako chlapec chodil do klavíru, ale 
moc mě to nebavilo. Možná to bylo tím, že mě rodiče do toho nutili. A tak 
to skončilo. Co se sportu týká, tak mě baví nejvíce fotbal. Ne sice aktivně, 
tu možnost nemám, ale jako divák. Rád si zajedu na stadion podívat se na 
nějaký zápas. Také tenis mám rád. Fotbal a tenis, ty mě baví nejvíc. 
Dvakrát týdně chodím do fitka.  A chodím na procházky s pejskama.“   
 

- Vy máte svého psa? 
„Ano. Máme na faře celkem osm 
psů. Pan farář Philipp má čtyři 
mopsíky, to jsou malí gaučovi psi a 
pak má dva velké salašnické psy a 
já mám také dva salašnické. 
Jsou to takoví černo – bílo – hnědí 
chlupatí psi.  
Tato rasa chodila v Alpách 
s takovými vozíky a svážela 
mléko. Ti velcí bývají ve dne venku, ale na noc je bereme dovnitř.“ 



- „A jaký je otec Christopher gurmán?“  
 

„Co se jídla týče, tak jím všechno kromě okurek. Nejím je ani čerstvé, ani 
kyselé.“ 
 

-Které kuchyni dáváte přednost, české nebo německé?  
 

„Tak s tím nemám problém. Chutná mi jak česká, tak německá.“  
 

 -Takže svíčková? 
 

„Na svíčkovou zrovna moc nejsem, ale otec Philipp vaří vynikající guláš.“ 
 

- Otec Philipp vaří? 
 

„My si vaříme na faře sami. Otec Philipp je výborný kuchař, on rád 
připravuje i čínská jídla a používá čínské koření. V neděli ale nevaříme. 
V neděli si zajdeme na oběd do restaurace.“  
 

- A jak jste na tom se sladkým? Neříkejte mi, že otec Philipp i buchty peče. 
 

„Ne, nepeče. Ty peču já. Sice to moc nejím, ale rád to dělám. Obzvláště, 
když má přijít nějaká návštěva a chutná jim, tak to mám velkou radost.“ 
 

 

„Otče Christophere, děkuji vám jménem našich farníků a čtenářů 
Nedělníčku a také jménem svým, za to, že jste si pro nás udělal čas, 
 a dal nám nahlédnout do okna svého života.  
Přeji vám pevné zdraví, Boží požehnání a hojnost darů Ducha Svatého do 
vaší začínající kněžské služby.“   
                                                                            Rozhovor přiopravila Marie Ohřálová 



SVĚTEC  MĚSÍCE 
 

Sv. Anastázie 
 
 
25. prosince připomínka 
Postavení:  mučednice 
Úmrtí:          304 
 
ŽIVOTOPIS 
     Narodila se ve 3. století, podle legendy jako dcera římského pohana 
Prætextatuse a jeho křesťanské ženy Flávie. Matka dbala na její mravní 
výchovu a učila ji lásce ke Kristu. Anastázie rostla i do tělesné krásy, pro 
kterou se zalíbila Publiovi. Otec se rozhodl provdat ji i přes její odpor za 
tohoto vznešeného, ale víře nepřátelského muže. Po jeho boku Anastázie 
zakoušela mnoho zlého, týrání i posměchu její víře v Krista, kterého ona 
prosila i za svého muže. Uvádí se o ní, že se hodně modlila a podle 
možností konala skutky milosrdenství. Navštěvovala vězněné, uplácela 
žalářníky a vězňům přinášela občerstvení i povzbuzení k vytrvalosti ve 
víře. Byla štědrá i k žebrákům ve městě. 
      Pověst o její dobrotě se donesla i k jejímu muži, který ji dal sledovat a 
následně ji doma věznil. Zároveň prý ztratila úctu služebnictva a to ji mělo 
přísně střežit. Určitý obrat pro ni nastal, když byl Publius poslán na perský 
dvůr a cestou zemřel. Stala se náhle bohatou vdovou a začala sloužit 
potřebným. Udává se, že potom odešla do Pannonie, na dnešní severní 
území Srbska. Po rozdání všeho majetku chudým křesťanům byla jako 
křesťanka zatčena a předvedena k illyrskému vladaři Florovi v Sirmii. Pro 
skutečnost, že se jednalo o vdovu po vznešeném Římanovi Publiovi, prý 
Florus oznámil celou záležitost Diokleciánovi. Toho však zajímal 
především její majetek, a jelikož už žádný neměla, prohlásil ji za šílenou. 
Florovi vzkázal, že s ní má být naloženo podle zákona. Soudce jí dal 
několik dní o hladu na rozmyšlenou.  
     Také se prý pokoušel o důvěrnější doteky a ona ho s velkou 
rozhodností odstrčila. Za věrnost Kristu byla po různých mukách nakonec 
upálena. Uvádí se, že byla odvezena na ostrov Palmyr, kde asi r. 304 
podstoupila mučednickou smrt v plamenech s odsouzenými 70 ženami a 
200 muži. 
     Od dávných dob je sv. Anastázie připomínána v bazilice mučedníků a 
postupně na dalších místech. Připomínka této mučednice byla rovněž 
zařazena do liturgického kánonu (I. eucharistické modlitby k Felicitě, 
Perpetue, Agátě, Lucii, Anežce (Římské) a k Cecilii. 
 

 (www.catholica.cz)                                                                                         Připravila Marie Ohřálová  



POVÍDKA NA NEDĚLI                                        

Síla atmosféry 
 

     Blížil se čas Vánoc a Petra začínala mít znovu ten nepříjemný pocit. 
Všichni se na svátky klidu a pokoje těšili a ona si přála, aby už byly za ní. 
Připadalo jí směšné, jak se kolem ní neustále mluví o dárcích, cukroví, 
stromečku, vánoční náladě. K čemu to? Ona přece nemá na Vánoce 
žádné příjemné vzpomínky a vůbec jí nechybí, snažila se sama sebe 
silácky přesvědčit. 
     Co pamatuje, měla Vánoce spojené vždy s nějakou hádkou, nebo 
nepříjemností. Její rodiče byli rozvedení, ovšem žili spolu v jednom domě, 
protože matka neměla peníze na vlastní byt. Je pravda, žena dárky si 
stěžovat nemohla. Jako menší mívala dokonce dva stromečky. Jeden 
v pokoji u mámy a druhý u otce v obýváku, ale to bylo taky všechno. 
     Celé svátky bylo jedno dlouhé hrobové ticho, které narušoval pouze 
zvuk televize, na kterou se nikdo nedíval. Nejhorší byl pro Petru asi Štědrý 
den, kdy jsou všechny rodiny doma a samy pro sebe. Neměla se totiž ke 
komu utéci. O to víc se těšila na první svátek vánoční, až z domu vypadne 
někam ke kamarádce. Ale jako naschvál se ten čtyřiadvacátý prosinec 
neskutečně vlekl, a co teprve večer. Prostála ho u okna pozorujíc, co se 
děje ve vedlejších domech, a vlastně se ještě více trápila. Za okolními 
okny se zdáli být všichni tak šťastni – byli veselí, objímali se …a ona byla 
sama. 
     Loni to bylo poprvé, co Petra netrávila Vánoce doma. Začala pracovat 
v církevní nemocnici a jako svobodná měla na Štědrý den službu. Na 
chodbách se strojily stromečky, pouštěly se koledy, v kuchyni se peklo 
voňavé cukroví. I kněz se pohyboval po pokojích víc než kdy jindy. Zdálo 
se jí, že lidé kolem jsou jako by naměkko… 
     Večer po štědrovečerní večeři se všichni setkali u jesliček. To Petru 
dostalo. Plná emocí musela pryč. Utekla. V noci potom, když už byli zase 
všichni pacienti na svých místech a spali spravedlivým spánkem, se vrátila 
Petra ke stromečku a k jesličkám znovu. Potkala se tam s nemocničním 
kaplanem a z první vody načisto ze sebe vychrlila všechna křivdy, kterých 
se na ní život dopustil. Vyznala se i z toho, že své  
rodiče nenávidí za to, jaký život jí připravili, a dnes 
 poprvé cítí, že snad jim bude schopna odpustit. 
 
P. S. Psal se rok 1999, byly Vánoce.  
Doba,na kterou Petra asi do smrti nezapomene. 
Bylo jí už třiadvacet a poprvé k ní přišel Ježíšek… 
 
 ( Z knihy  Renáty Holčákové  „  Štěstí, smůla? Kdo ví?“ )                   Marie Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Hodné děti, letos jste hodně zlobily…tolik uhlí vám ještě nikdy nenadělili!“ 
 

 
Víte, proč je čert černý? 
Protože kdyby byl bílý, tak je to koza! 
 
 
 
 

Pán převlečený za Mikuláše se ptá kolegy: „ Mohl bys zajít k nám a rozdat 
dárky?“ 
„Vždyť jsi převlečený k nepoznání, proč si tam nezajdeš sám? 
„Kde bych na to vzal…víš ty, kolik beru za návštěvu?“ 
 
 

Přání k Mikuláši. 
 

Mikuláš je milý děda, hodné děti všude hledá. 
Bílé vousy, ty mu sluší, na zádech má velkou nůši. 
A v té nůši balíčky, pro kluky a holčičky. 
 

 (Zdroj : Nezbeda, Internet)                                                     Připravila  Marie Ohřálová      



Nedělníček dětem 
 

Doplňovačka: 
Jak se nazývá symbol předvánočního období? Hledejte v tajence. 

 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „LANOVÉ HŘIŠTĚ“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Najdi sedm rozdílů 
 

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



 

Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dol. Benešov na prosinec 2021 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 6.12. 17.00 Za + z rodiny Bujokovy a Sklářovy  
Ůt 7.12. 6.30 Za živé a + farníky  
St 8.12. 17.00 Za Hedviku Malcharkovou, manžela, syna, dvoje rodiče a sour...  
Čt 9.12. 17.00 Za Marii Kuchařovou (ned.45 let)…  
Pá 10.12. Záb 17.00 Za Angelu Vrchoveckou, manžela a dvoje rodiče  
So 11.12. 11.00 Za + Marii Bittovou (ned.100 let), za + manžela a za + syna…  
Ne 12.12. 7.00 Za + Marii Jordanovou – výroční 3.adv.n. 
Ne 12.12. Záb 8.30 Za rodiče Seidlerovy, manžela a duše v očistci 3.adv.n. 
Ne 12.12. 10.00 Poděkování P.Bohu za 90 let života 3.adv.n. 
Po 13.12. 17.00 Za + syna Lukáše, manžela Josefa, dvoje rodiče s prosbou…  
Út 14.12. 6.30 Za živé a + farníky  
St 15.12. 17.00 Za Josefa Pavlíka (ned.100 let), manželku, rodiče z obou stran…  
Čt 16.12. 17.00 Za + Karla Gemsu a rodiče  
Pá 17.12. Záb 17.00 Za Aleše Harasima, otce a živou rodinu  
So 18.12. 7.00   
So 18.12. ČK 16.00 Poděkování P.Bohu za 70 let života s prosbou o zdraví …  
Ne 19.12. 7.00 Za Františka Miekische, manželku a syna 4.adv.n. 
Ne 19.12. Záb 8.30 Za rodiče Detkovy, syna Josefa a za živou rodinu 4.adv.n. 
Ne 19.12. 10.00 Za + Josefa Kolaříka a rodiče z obou stran 4.adv.n. 
Po 20.12. 17.00 Za + Viléma Večerka – měsíční  
Út 21.12. 6.30 Za ochranu lidského života od početí do přirozené smrti  
St 22.12. 17.00  Zpověď 
Čt 23.12. 7.00 Poděkování za dar života, víry a kněžství; prosba o sílu k věrn…  
Pá 24.12. Záb 20.00 Za Hildegardu Slaninovou, manžela a za rodiče Bábíkovy  
Pá 24.12. 22.00 Za živé a + farníky  
So 25.12. 7.00  Zasv.sv. 
So 25.12. Záb 8.30 Poděkování P.Bohu za 50 let života, ochranu P.Marie a živou r. Zasv.sv. 
So 25.12. 10.00 Za členy Živého růžence – A Zasv.sv. 
Ne 26.12. 7.00 Za Josefa Michalíka, manželku, syna, zetě a + příbuzenstvo  
Ne 26.12. Záb 8.30 Za Marii Elblovou, manžela a živou rodinu  
Ne 26.12. 10.00   
Po 27.12. 17.00 Za + Kamila Marečka, za + Marii a Emila Ranošovy, za živou…  
Út 28.12. 6.30   
St 29.12. 17.00 Za živou a + rodinu Štefkovou, Ivaničovou a Onderkovou  
Čt 30.12.  Statistika farnosti + pobožnost + Te Deum + požehnání NSO  
Pá 31.12. 16.00 Poděkování za uplynulý rok a prosba o boží požehnání do r.2018  
So 1.1.2022 7.00 Za živé a + farníky Zasv.sv. 
So 1.1. Záb 8.30 Za rodiny naší farnosti Zasv.sv. 
So 1.1. 10.00  Zasv.sv. 
So 1.1. ČK 16.00 Za + Alenu a Petra Hudeczkovy, rodiče z obou stran, za živou … Zasv.sv. 
Ne 2.1. 7.00   
Ne 2.1. Záb 8.30 Za + Evalda Mrkvu – měsíční  
Ne 2.1. 10.00   

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



SSSvvvěěětttlllooo   nnnaaa   nnnaaašššííí   ccceeessstttěěě   

11. 11. jsme prožili „KRMÁŠ“ - oslavu patrona 
našeho kostela      sv. Martina z Tours. Vojáka, 
který se podělil s žebrákem o svůj plášť. Později 
biskupa, jehož příkladný život plný laskavosti a 
obětavosti stále inspiruje lidi po celém světě.   

   
222111...   111111...   SSSlllaaavvvnnnooosssttt   JJJeeežžžíííšššeee   
KKKrrriiissstttaaa   KKKrrrááállleee ,,, jehož 
království není z tohoto 
světa. Je to království, 
které dává člověku  
věčný život.  

 
 

AAAdddvvveeennntttnnnííí   čččaaasss   
 

Advent je čas dobrých zpráv, čas setkávání, sounáležitosti a 
naslouchání. 
 

Je to doba, kdy se snažíme dávat věci do pořádku a proměňovat je 
v Bohu, který je sám dokonalý a nekonečný. Doba čekání na 
záchranu, očekávání nového 
začátku, narození Božího 
syna. 
 

S dětmi jsme si v hodinách 
náboženství připomněli 
význam adventního věnce.  
 

Čtyři týdny se můžeme 
scházet u zapáleného věnce, 
povídat si, společně se 
modlit, děkovat a prosit. 
 

Dobrý Bože, 
zelený věnec je obrazem adventního času, který je před námi. Je 
dobou proměny, vzájemné blízkosti, naděje a očekávání. Dej, ať je 
dobou požehnanou setkáním s Tvým Synem, který se stal jedním 
z nás. Amen. 
                                                                     Věra Dudová, katechetka 



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

      

OOOttteeeccc   CCChhhrrriiissstttoooppphhheeerrr   CCCaaannntttzzzeeennn   uuuddděěěllluuujjjeee   vvv   nnnaaašššííí   fffaaarrrnnnooossstttiii   
nnnooovvvoookkknnněěěžžžssskkkééé   pppooožžžeeehhhnnnááánnnííí    –––   nnneeeddděěěllleee   777...   111111...   222000222111     
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