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Mše svaté s lampičkami v Dolním Benešově a Zábřehu advent 2021 

3. adventní koncert v kostele sv. Martina12. 12. 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SLŮVKO FARÁŘE  
 

Vážení čtenáři, děkujeme za hodnotné příspěvky, které zasíláte a které 
nás mohou obohatit. Jeden z nich nyní rádi nabízíme.  PKF 
 

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
 

 

Jako v tichu začínající den, přichází nový rok jako sen,  
ve kterém spousta očekávání na srdci leží, den za dnem však 
neúprosně běží. 
 

Proto je třeba neotálet – není čas se jenom válet,  
ale novým zážitkům naproti jít, a též pro druhé tu s láskou být. 
 

Doba dnešní uspěchaná bývá, nejistota se v každém dnu skrývá. 
Zpomalení je proto nutné, aby duše naše nebyly smutné, 
ale v modlitbě klid hledaly a spěchat na chvíli přestaly. 
 

Jaké zkoušky se na cestě skrývají, to překvapení často bývají.  
Ať ve všem vidím vůli Tvou, a nespoléhám jen na snahu svou. 
 

A když se budu trochu bát, nech anděla strážného u mě stát,  
uklidněním naplň vědomí mé, že mě všude vede slovo Tvé.  
A cokoli se denně děje, blízkost Tvá ať mě stále hřeje. 
 

A tak když rok nový přede mnou leží, přeji si, ať pomalu běží, 
a já smím dál nést tu vánoční zvěst, na každé z mých příštích 
cest. 
 

Šířit tak radost a úsměv svůj, Bože, i mé blízké opatruj. 
Panna Maria ať do dalších roků, provází nás v každém svém 
kroku. 
 

A tak ať naději v lepší časy ve svém srdci nosíte  
a o Boží vedení v celém roce u Pána prosíte. 
                                                                                KA  

 



Zpráva od papeže Františka 
 

František:  Nemusíte být katolík, abyste to 
pochopili. 

 

S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že: 
 

– Hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako hodinky za 30 € 
 

– Do peněženky za 300 EUR se vejde stejná částka jako do peněženky za 
30 EUR. 
 

Osamělost v domě 70 m2 je stejná jako v domě ve 300 m2. 
 

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází z 
materiálních věcí světa. Zda cestujete první třídou nebo ekonomikou; na té 
třídě nezáleží, jestli letadlo spadne. 
 

Doufám, že si uvědomíte, že důležité je, když máte přátele, bratry a sestry, 
se kterými se můžete bavit, smát se a zpívat, štěstí je pravda. 
5 nesporných skutečností štěstí: 
 

1 - Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly  
šťastné, aby viděly hodnotu věcí, ne jejich cenu. 
 

2 - Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by to 
bylo jídlo. 
 

3 - Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí. I když existuje 100 důvodů, 
proč skončit, najde si důvod, proč zůstat. 
 

4 - Je velký rozdíl mezi člověkem a člověkem. Je špatné, že to chápe jen 
málo lidí. 
 

5 - Byl jsi milován, když ses narodil a budeš milován po smrti. Co mezi nimi 
je na vás. 
 

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, 
sebevědomí a… přátelé. Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si 
zdravý život. 
 

Pro člověka je to těžké – nežádá o narození, nemůže žít a nechce zemřít! 
 

ejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas; snažte se ujistit, 
aby byl dán vaší rodině nebo příteli. 
 

Udělejte si čas a pošlete tuto zprávu alespoň jednomu členovi rodiny, příteli 
nebo kamarádovi! Možná můžeme něco změnit.      
                                                                                        Papež František 
                                                                                                                                                          

                                                                                                           článek zaslala S. V. 



Covid nás nenechá... 
 

Šíří se dál. Mnozí z nás jsou nemocní, jiní mají karanténu. Ale i v 
době pandemie jsme se snažili připravit na oslavu Božího narození 
 - na Vánoce nejen duševně, ale i ve svých domovech a domech 
Páně- kostelích. 
Domluvit partu ochotných lidí, kteří přijdou nezištně pomoci s 
úpravou a stavbou vánočních stromků, žehlením a výměnou 
kostelních plachet, výzdobou a sestavením betléma. A po tom všem 
chrám krásně uklidit. 

 
Velký dík patří panu Petru Pačkovi, který daroval velký jehličnatý 
strom. Poděkování patří všem, kteří „přidali ruku k dílu“! 
                                                                                               M. B. 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI LEDNU 
 

                Sbírka na OPRAVY – neděle 16. 1. 2022 
 

Sbírka na BIBLICKÝ APOŠTOLÁT 
 

– odesílá se celá pro potřebu Českého katolického bibl. díla – 
neděle 23. 1. 2022 



Bolest a nedorozumění jsou v každé rodině 
 

„Ježíši, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s 
bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli 
jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni 
nepochopili, co jim tím chtěl říci. Jeho matka to všechno 
uchovávala ve svém srdci. srov. (Lk 2,48-51) 

 

Každý z nás asi někdy vysloví: „Jak to mohl ten člověk říct, udělat? 
Proč.. ?“ Bolest a nedorozumění provází s největší pravděpodobností 
vztahy v každé rodině. Ať už jde o naše dospívající či dospělé děti, 
partnery, či jiné příbuzné. Nevyhnuly se ani Marii a Josefovi. Ani oni 
nežili život bez stresů a problémů. Zažili pronásledování, útěk, 
předsudky i od nejbližších a nakonec jejich syna označili za zločince a 
odsoudili k smrti. 
 

Mohli reagovat zlostí, výčitkami, zoufalstvím. Maria však 
"všechno uchovávala ve svém srdci". Důvěřovala, že navzdory vnějšímu 
zdání Bůh naplní svá zaslíbení. I my můžeme bolest a zklamání z dětí, 
partnerů, které zakoušíme a nechápeme a které jsou nad naše síly, 
svěřovat Bohu jako Maria.  A i když nerozumíme smyslu našich těžkostí 
ani tomu, proč je Bůh neodejme, můžeme jako ona důvěřovat, že naše 
životy jsou přesto v Boží režii. 
 

„Uchovávat“ znamená také být připraven naslouchat tomu, k čemu nás 
Bůh volá. K jakému konkrétnímu kroku, konkrétnímu projevu lásky, 
kroku víry mě volá v tomto vztahu? Možná chceme někdy zvolit rychlejší 
a lepší řešení, než nám předkládá Bůh – např. dát druhému pocítit svou 
převahu, sdělit mu, že je mimo, nebo ho ignorovat. V první chvíli možná 
zažijeme úlevný pocit, ale... ? 
 

Pozvěme Boha do středu naší rodiny. Do konkrétních vztahů a 
problémů, které nás přesahují. On chce a může promlouvat a jeho slovo 
oživuje. 
 



Rodinu netvoří dokonalí lidé 
 

Když Herodes zemřel, vzal Josef 
dítě i jeho matku a odebral se do 
izraelské země a usadil se ve 
městě Nazaret. (srov. Mt 2,19-23) 
 

Nereálná laťka 
Může být tzv. Svatá rodina (Maria, 
Josef, dítě Ježíš) příkladem pro dnešní 
křesťanské rodiny? Často se říkává, 

že ano. Ale mnohdy se také zdá, že je to příklad poněkud nereálný. 
Málokdo by přece tvrdil, že rodinu tvoří jen a pouze dokonalí světci! 
 

A přece je zde souvislost a to velmi hluboká a významná. Protože každý 
člen křesťanské rodiny skrze svůj křest patří Bohu. „Už teď jsme Boží 
děti“ (1 Jan 3,2). A to i navzdory našim chybám, hříchům 
a nedokonalostem. 
Na čem se dá stavět? 
Je skutečností, že naše chyby a hříchy jsou překážkami, které náš život 
znehodnocují anebo zabraňují mnohému dobrému, co bychom mohli 
nebo chtěli vykonat. A přece je dobré velmi jasně a silně vidět to, že 
jsme Boží děti. Na tom se totiž dá stavět, ne na našich chybách. 
 

Svatou rodinu lze popsat stručně takto: dva svatí lidé a Boží syn 
uprostřed. Naše křesťanské rodiny lze popsat takto: Boží děti a Boží syn 
uprostřed. 
 

Bůh je s námi i v naší slabosti 
Ježíš Kristus slíbil, že s námi bude až do konce časů a také řekl, že 
bude tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu. A také 
prohlásil, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. To znamená, že 
chce být s námi i v naší slabosti, v tom všem, kde nejsme nijak 
vynikající. Jistě není třeba pochybovat o tom, že on svá slova věrně 
dodrží. Proto se nemusíme ohlížet jen na nedostižnou Svatou rodinu 
kdysi, ale můžeme a máme žít spojení s Bohem v našich rodinách už 
dnes. 
 

Je ve hře kvalita lidské společnosti. Rodina je prostředím, ve kterém se 
zásadním způsobem formují děti, tedy následující generace. Bez 
přehánění tedy lze říci, že je ve hře kvalita lidské společnosti 
v následujících desetiletích. 
 

(Zdroj www.víra )                                                               Připravila  Marie  Ohřálová 



SVĚTEC  MĚSÍCE 
 

sv. Basil Veliký (a Řehoř Naziárský) 

 

2. ledna  -  památka 
 

POSTAVENÍ:  biskup a učitel církve 
Úmrtí:            379 
Patron:          východního mnišství 
Atributy:       knihy, model kostela, holubice, lebka; bývá zobrazován jako       
                         biskup východního ritu; s postavičku žebráka u nohou, někdy 
                         i jako mnich či poustevník 
 

ŽIVOTOPIS 
Basil se narodil v Césareji r. 330. Byl 
vzdělaný, vynikl ve ctnostech. Žil 
poustevnickým životem, sestavil 
klášterní pravidla, velkou a malou 
řeholi, která se stala základem pro 
mnišský život na Východě. 

Po církevních synodách, kterých se 
zúčastnil v Konstantinopoli, mu bylo 
uděleno kněžské svěcení a r. 370 byl 
jmenován biskupem rodného města. 
Přál si, aby mnišské komunity byly 
v kontaktu s okolním prostředím a 
podílely se na jeho náboženském, 
kulturním i sociálním povznesení. Jeho 
pravidly řeholního života se dodnes řídí 
většina východních mnichů. 

S Řehořem žili na území dnešního 
Turecka a byli nazváni "světly 
Kappadokie". 
 

 

KDYŽ BOŽÍ PLÁNY MAJÍ PŘEDNOST 

Velikost a milosrdenství Boží, včera připomínané v pohledu na Boží Matku, 
jsou dnes dokreslovány v dalších služebnících a vůdčích osobnostech Božího 
lidu, kterými jsou dva biskupové ze IV. století. Začneme u sv. Basila. 

Pocházel z 10 dětí svatých rodičů Basila staršího a Emélie (pam. 30. 5.). Nejen 
Basil mladší (Veliký), ale i jeho dva rodní bratři se stali biskupy a světci.  



Za svatou byla prohlášena i jejich sestra. Svatí rodiče – svaté děti. Z 
dvanáctičlenné rodiny šest svatořečených. Pokud by nebylo řečeno více, už v 
této malé statistice je skrytá odpověď na otázku, v čem vězí problém, že se 
dnes tolik dětí vzdaluje rodičům a veliké množství rodin se rozpadá. 

V rodině u Basilů usilovali o napodobování Boží lásky. V rodinách, které se 
rozpadají, snaha být jako Bůh neznamená úsilí o napodobení jeho lásky, ale 
stavění sebe a svých zájmů na místo Boha a Božích zájmů. A pak se divíme, 
že se s nimi děje něco obdobného jako se staviteli Babylonské věže? 
Převrácená hierarchie hodnot přináší převrácené výsledky. Tolik rozdílné od 
těch, které pro ně naplánoval Bůh. Ale směřujeme-li ke kritickému pohledu, 
pozor! Nenaplánoval Bůh k jejich správnému nasměrování naše modlitby za 
ně? Nenaplánoval náš příklad? Nenaplánoval Bůh naše radostné svědectví, 
nepočítal i s mými slovy, aby i oni ho poznali, tak jako počítal pro spásu mnoha 
duší i s dnes připomínanými světci Basilem a Řehořem? 

Na výchově Basila Velikého se vedle rodičů podílela další světice, jeho babička 
Makrína (pam. 14. 1.). Sám později napsal: "Honosím se tím, že jsem v sobě 
zachoval a rozmnožil nauku o Bohu, kterou jsem přijal od své matky Emélie a 
babičky Makríny." Jeho otec, věhlasný právník a učitel rétoriky (řečnictví) v 
Césareji mu vtiskl základy vědeckého vzdělání a dal vysoce solidní 
rodičovskou výchovu. Basil pokračoval na vysoké škole v Konstantinopoli, 
vyučován nejslavnějším řečníkem Libániem. Své vzdělání pak odešel dovršit 
do Atén, kde se opět sešel s Řehořem Naziánským a kde se pro shodné zájmy 
velmi prohloubilo jejich přátelství. Vzájemně se povzbuzovali a utvrzovali, 
toužíce být dokonalými křesťany. 

Připomínku významu volby dobrých kamarádů najdeme i ve zpovědním 
zrcadle. Rodiče by měli vědět, s kým jejich děti kamarádí, a umět jim poradit a 
vést je tak, aby ony samy pak dovedly rozlišovat, co se líbí Bohu a co ne, co je 
ohrožuje a co prospívá. Příklady dnešních oslavenců ukazují, že to možné je. 

Po studiích Basil nastoupil dráhu úspěšného právníka. Vzrušujícího 
zaměstnání v soudních síních se však brzy nabažil a dal na rady své zbožné 
sestry Makríny (pam. 19. 7.), aby se snažil uplatňovat své schopnosti k 
vyššímu cíli. S pomocí Ducha svatého se zaměřil na studium teologie a 
sebepřemáháním upevňoval svůj život ve správném směru. Neučil se jen ve 
škole, ale i při návštěvách klášterů a poustevníků, kde jej silně oslovila jejich 
askeze a modlitební život. Po dvouletém cestování si zřídil vlastní poustevnu 
nedaleko kláštera, v němž žila jeho sestra s matkou. K sobě přizval Řehoře 



Naziánského, společně se modlili a žili asketickým životem v blízkosti řeky 
Iridy. K nim se začali přidávat další a Basil proto začal s budováním kláštera. 

Dle Řehořova svědectví se začal podobat mrtvole, když k postu o chlebu, 
bylinách a vodě, vedle nočního bdění na modlitbách si přibíral vysilující 
fyzickou práci na vybudování kláštera. Takto podávaný vzor může vést k 
"rozumové" kritice. Ale správný pohled je zcela jiný. Bůh se dívá na touhu 
srdce a z tohoto pohledu je zde vzor srdce, které je z lásky k Bohu a pro lid, za 
který Ježíš zemřel, odhodláno k jakémukoliv přemáhání. Neříkejme si "Bůh to 
či ono přece nechce", ale zapamatujme si, že Bůh hledí především na srdce. 
Žádné heroické skutky by před Bohem neměly cenu, pokud by jejich důvodem 
nebyla opravdová láska. 

Celé společenství kolem Basila a pod jeho vedením čerpalo z rozjímavých 
modliteb, z četby Písma svatého a z církevních otců. Sami skládali také zpěvy 
a duchovní spisy. Kolem kláštera obdělávali půdu a zakládali cesty. 

Na základě svých vědomostí Basil sepsal klášterní pravidla, velkou a malou 
řeholi. Pro ně je nazýván zakladatelem řeholního života na Východě. 

Basil žil dle pravidel řehole a cítil se šťastně a spokojeně. Ale Bůh ho volal k 
dalším náročnějším úkolům. Roku 364 proto vyhověl žádosti césarejského 
biskupa Eusébia, přijal lektorskou službu ve stoličním chrámu a po dvou letech, 
ač to nebylo jeho přáním, přijal kněžské svěcení. Bylo to právě v době, kdy za 
velkého přispění císaře Valense se začaly šířit ariánské bludy. Biskup 
Eusébius neměl sil ani schopností, kterých bylo v boji s ariánským učením 
zapotřebí. Zde se však uplatnily Basilovy řečnické schopnosti a ohnivé srdce, 
takže z Césareje učinil tvrz na obranu katolického učení proti ariánským 
bludům. 

Rok 367 a následující byl poznamenán neúrodou na poli a hladem. Basil vedl 
chudé k trpělivosti, bohaté ke štědrosti a lichváře prý donutil, aby otevřeli svoje 
sýpky a obilí nezdražovali. 

V roce 370, po smrti Eusébia, byl zvolen arcibiskupem i přes nespokojenost 
ariánů. 

Basil odzbrojoval svou pokorou a dobrotivostí. I přes svoji novou hodnost 
nadále žil prostě a asketicky jak si zvykl na poušti. Arcibiskupské příjmy 
používal ve prospěch církve a k všeobecnému dobru. Svědčí o tom i ústav 
křesťanského milosrdenství, pojmenovaný po zakladateli na "Basilias", o němž 
se také mluví jako o pomníku jeho dobročinnosti. Jeden pohled o něm mluví 
jako o starověkém špitálu, jenž v tehdejší době byl nazýván i divem světa. 



Jednalo se o skupinu domů za městskou branou, do nichž Basil přijímal bez 
rozdílu víry všechny pokud šlo o chudé, zestárlé a nemohoucí, nemocné i 
postižené malomocenstvím, rovněž pocestné a sirotky. Nechybělo v něm 
ubytování pro ošetřující personál, lékaře, kněze. Součástí komplexu byly i dílny 
a škola. Basil potlačoval nepořádky, jež bujely vlivem ariánů, věnoval se 
vzdělávání duchovních a povznesení života z víry. Konal vizitační cesty, aby 
celou svěřenou arcidiecézi utvrzoval v pravé víře a neopomíjel ani rozvoj 
řeholního života. Z důvodů obrany katolické pravdy proti ariánství udržoval 
korespondenci s papežem Damasem (pam. 11. 12.) a Athanasiem Velikým 
(pam. 2. 5.). 

Zakládal nová biskupství a Řehoře Naziánského přiměl k přijetí svěcení a k 
převzetí biskupského úřadu v Sasimě a svého rodného bratra Řehoře uvedl v 
úřad biskupa nysského (pam. 10. 1.). Ve své horlivosti překračoval hranice 
Césarejské arcidiecéze a mnoho makedoniánů a ariánů přivedl k odřeknutí se 
bludů a k návratu do Církve. 

Zajímavý je jeho souboj s rozhněvaným císařem Valensem dříve, než došlo k 
osobnímu setkání. Tlumočníkem ze strany císaře byl náčelník stráže, jenž prý 
dostal rozkaz donutit Basila k odpadu nebo vyhnat z Césareje. Po jeho 
domluvě a vyhrožování jak ztrátou majetku, tak i života, traduje se tato 
Basilova odpověď: "Co mi může císař vzít? Kdo ničeho nemá, tomu se ani 
nedá nic vzít. Krom několika knih nepotřebuji na světě nic než kousek chleba a 
chatrného oděvu. Vypovězení se mne nedotkne, protože na žádné místo 
tohoto světa nejsem upoután. Všude bude Bůh se mnou a já jeho hostem. 
Podívej na mé nepatrné tělo, moc toho k mučení není a smrt mi bude vítaná, 
protože mne přivede blíž k Bohu, pro nějž žiji a jemuž sloužím. Vyřiď tedy 
císaři, že se ho nebojím!" Je psáno, že císař pak zrušil již podepsané 
vyhnanství a nejenže dal příkaz nechat ho na pokoji, ještě vůči němu projevil 
úctu posláním darů pro jeho chudé. 

Později se projevila císařova vratkost a chtěl jej znovu nechat ještě dvakrát 
deportovat do vyhnanství, ale Bůh to nedopustil. Po posledním vysvěcení 
nových kněží Basil ulehl, aby se připravil na smrt a s posledními slovy 
odevzdání se Pánu ukončil pozemský život v necelých 50 letech. 

V jednom ze spisů sv. Basil připomíná: "Název duchovní osoba se dává tomu, 
kdo již nežije podle těla, ale kdo je pod vedením Ducha Božího, kdo se nazývá 
Božím dítětem a přizpůsobuje se obrazu Božího Syna." 
Při pohledu na život svatého Basila se dívám Pane i na Tvé působení v jeho 
životě. Na Tvé požehnání rodině, která Tě ctí a miluje tím, že žije podle Tvého 
 

(www.catholica.cz)                                                                                         Připravila Marie Ohřálová  



Nebeský telefon 
 
Nevím, zda slyšel jsi o tom, 
co je to nebeský telefon? 
Jen se trochu zamysli a ztiš, 
a brzy to také pochopíš. 
 
Netřeba nákladného vedení, 
bys dostal s nebem přímé spojení. 
Aparát je ve tvém pokoji postaven, 
klekneš-li k modlitbě, hned jsi připojen. 
 
Přijdeš-li pokorně v Boží bázni, 
pak v nebi jak zvonek hlas tvůj zazní. 
A během vteřiny jedné 
se tam též sluchátko zvedne. 
 
Potom se můžeš vyznat ze své nouze 
a nikdo ti neřekne, že mluvíš dlouze. 
Nemusíš se bát, muži či ženo, 
že nebeské vedení bude obsazeno. 
 
Nebo, jak se to stává na zemi, 
že bys dostal špatné spojení. 
Nic podobného se nevytvoří, 
kde se svým Otcem dítě hovoří. 
 
Jemu se s důvěrou s čímkoli svěř 
a byť ho nevidíš, že slyší, věř! 
Hned potom napni svůj duchovní sluch, 
ztiš se zpozorni, co mluví ti Bůh. 
 

 



POVÍDKA NA NEDĚLI 
 

TEĎ UŽ VÍM, PROČ JSI TO MUSEL UDĚLAT 
 

     Byl jeden muž a ten považoval Vánoce za nepochopitelnou pohádku. 
Byl to milý a slušný člověk, měl rád svoji rodinu, s ostatními lidmi jednal 
čestně. Ale nedokázal uvěřit ve vtělení. A byl příliš poctivý na to, aby 
předstíral, že v ně věří. 
     Na Štědrý večer chodila manželka s dětmi na Půlnoční. 
     „Je mi to líto, ale nepůjdu s vámi,“ řekl. „Nedokážu pochopit tvrzení, že 
se Bůh stal člověkem. Budu na vás čekat doma a uvařím večeři.“ 
     Jeho rodina nasedla do auta a odjela. Začal padat sníh. Muž šel k oknu 
a díval se na čím dál hustější chumelenici. „Opravdové bílé Vánoce,“ 
pomyslel si. Vrátil se do křesla u krbu a začetl se do knihy. Za pár minut ho 
vyrušily tupé údery. 
     Pomyslel si, že se někdo baví tím, že hází sněhové koule na okna jejich 
obyváku. Když ale vyšel před dveře, aby se o tom přesvědčil, uviděl hejno 
ptáků, jak se zmítá v bouři, marně hledá útočiště a nalétá do skel. Mnoho 
jich spadlo polomrtvých na zem. 
     „Nemohu připustit, aby ta ubohá stvořeníčka umrzla,“ pomyslel si. „Jak 
jim jen pomohu?“ 
     Vzpomněl si na kůlnu, kterou už nepoužíval: tam by ptáci mohli najít 
teplý přístřešek. Natáhl si kabát a nazul boty a těžkým sněhem se brodil ke 
kůlně. Otevřel dveře dokořán a rozsvítil. Ale ptáci nepřiletěli. 
     „Možná je přilákám nějakým jídlem,“ pomyslel si. Pospíšil si domů a 
donesl nějaké drobečky. Rozsypal je po sněhu, takže tvořily cestičku do 
kůlny. Ale ptáci si chlebových drobků nevšímali a dál poletovali sem a tam, 
čím dál otupělejší bouří. 
     Muž začal mávat rukama, ale ptáci se vystrašeně rozletěli do všech 
stran, pryč od teplého osvětleného přístřešku. 
     „Připadám jim podivný a strašidelný,“ pomyslel si. „Jen jsem je ještě víc 
vyděsil. Jak bych jim jen vysvětlil, že mi můžou důvěřovat?“  Napadla ho 
podivná myšlenka: „Kdybych tak mohl být na pár minut ptákem, možná 
bych je mohl zachránit.“ 
     Právě v té chvíli se rozezněly kostelní zvony. Zůstal chvíli zticha a 
poslouchal. 
     Pak náhle poklekl do sněhu. 
     „Tak už to chápu,“ zašeptal. „Už vím, proč jsi to musel udělat.“ 
 

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. 
A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (Jan 1,1.14) 

 
(Z knihy Bruna Ferrera „Potěšení pro duši“)                    Připravila Marie Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 

 
 
Přijde takhle chlápek do hospody a poručí si tři piva. Hospodský se tak 
podivuje, ale přinese je. Chlápek jedno po druhém vypije. Když platí, 
hospodský se ho ptá: 
„Promiňte, že jsem tak zvědavý, ale lidi si většinou objednávají piva po 
jednom, jen pár z nich občas dvě najednou, ale tři, to se mi ještě nestalo. 
Můžete mi říct, proč to děláte?“ 
„Víte, já mám dva bratry. My jsme si velice blízcí, jsme uzavřená rodina. 
Jenže teď nás rozdělily pracovní povinnosti, bydlíme každý jinde. Když se 
občas vidíme, sedneme si do hospody a vyprávíme, co jsme dělali. A máme 
takovou dohodu, že když chceme jít sami na pivo, vždycky si dáme tři a 
vzpomeneme si na ostatní.“ 
Hospodský je téměř dojat takovou bratrskou láskou. Chlápek odejde. 
Občas se takhle objeví a hospodský mu rovnou točí tři piva. Jednou zas 
přijde, sedne a poručí si dvě piva. Hospodský mu piva donese a ptá se ho: 
„Děje se něco? Proboha, snad se něco nestalo jednomu z vašich bratrů?“ 
Chlápek do sebe obrátí první pivo a říká: „Ne, jasně že ne. Nic takového se 
nestalo. Akorát já jsem přestal pít.“ 



 
 

 

Vojta se ptá kamaráda 
Hynka: „Proč sis k 
Vánocům přál dvě sady 
vláčků?!”  „Protože 
bych si rád měl s čím 
hrát, i když je doma 
táta!” 
 

 
  

„Dal jsem manželce 
pod stromek psa.” 
„A proč psa?” 
„Už se těším, jak mě s 
ním bude posílat večer 
ven!” 

 

 
 

„K čertu!“ Běduje poslední den služby 
strážník Okulár. 
„ Schoval jsem dárky pro ženu a děti 
tak, že je nikdo nenašel…“ „A někdo 
je našel, viď?“ tipuje soustrastně 
kolega. 
„Kéž by…nemůžu je totiž najít!“ 

 
 

 
Sedí na lavičce 
26. prosince opilý 
chlap. 
Z igelitky na něj 
kouká kapr a říká: 
„Tak já jsem 
Vánoce přežil, ale 
tebe stará zabije.“ 
 
 
 
 
 
 

 
(Zdroj : Nezbeda, Internet)                                                         Připravila  Marie Ohřálová      



Nedělníček dětem 
 

Doplňovačka: 
 
 

K Vánocům patří různé tradice – zpívání koled, lití olova, pouštění 
skořápek na vodě a také …viz tajenka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „ADVENTNÍ VĚNEC 
====================================================                                      

 

NAJDI 10 ROZDÍLŮ 



 

Je potřeba procvičovat paměť v každém věku! 
 

Osmisměrka 
 
 

Najdi všechna použitá slova ve vodorovném, svislém, i šikmém 
směru. Zbylá písmena čtená po řádcích tvoří tajenku. 
 
 

 

Použitá slova: 
 
BEDLA 
EGYPT  
ELIDA  
HUDBA,  
CHOBOT 
CHOREOGRAF  
IDYLA 
LÍDŘI 
POMPA  
RADIAN  
REVÍR  
SIOUX 
TOVÁRNÍCI  
VEPŘI  
VTIPY 
VZDOR 

  

 
 

Zdroj: časopis Nezbeda a internet Autorka doplňovačky:  Adéla Václavíková, Klášterec nad Ohří)                                      
                                                                                         Připravila Marie Ohřálová                                                                                                                                      



 
Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na leden 2022 

 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 3.1. 17.00   
Ůt 4.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 5.1. 17.00 Za Marii Pačkovou, manžela a švagra  
Čt 6.1. 17.00 Za + Hildegardu Gaidečkovou – výroční  
Pá 7.1. 6.30   
Pá 7.1. Záb 17.00   
So 8.1. 7.00 Za + Františka Hankeho – výroční  
Ne 9.1. 7.00 Za + rodiče, příbuzné a boží ochranu pro živou rodinu  
Ne 9.1. Záb 8.30   
Ne 9.1. 10.00 Za + Hildegardu Harazimovou (měsíční)  
Po 10.1. 17.00 Za + Tomáše Buhlu – výroční  
Út 11.1. 6.30 Za + Zbyňka Chaloupku, + dceru a + rodiče z obou stran  
St 12.1. 17.00 Za + Marcelu Broďákovou (3.výr.+)  
Čt 13.1. 17.00 Za Štěpánku Onderkovou, manžela a rodiče  
Pá 14.1. Záb 17.00 Za + manžele, děti a duše v očistci  
So 15.1. 7.00 Poděkování P.Bohu za 70 let života, dar zdraví a b.požehnání…  
Ne 16.1. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 16.1. Záb 8.30   
Ne 16.1. 10.00 Za Marii Krakovčíkovou, manžela, syna a rodiče z obou stran  
Po 17.1. 17.00 Za + Pavla Klementa (výroční) a za + rodiče z obou stran  
Út 18.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 19.1. 17.00 Za + Ctirada Vitáska a za + obětavého otce  
Čt 20.1. 17.00 Za Pavla Faiku a + rodinu  
Pá 21.1. Záb 17.00 Za + manžela, rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu  
So 22.1. 7.00 Za + Miroslava a Annu Janečkovy, za snachu a zetě  
Ne 23.1. 7.00 Za + Marii Koskovou, manžela a děti  
Ne 23.1. Záb 8.30   
Ne 23.1. 10.00   
Po 24.1. 17.00 Za + Josefa Tomaku (ned.70 let)  
Út 25.1. 6.30   
St 26.1. 17.00   
Čt 27.1. 17.00 Za Dorotu Postulkovou, manžela, za živou a + rodinu  
Pá 28.1. Záb 17.00   
So 29.1. 7.00 Za + Brigitu Mašíkovou (ned.50 let) a za + z rodiny Faikovy  
So 29.1. ČK 16.00   
Ne 30.1. 7.00   
Ne 30.1. Záb 8.30   
Ne 30.1. 10.00 Za živé a + farníky  
Po 31.1. 17.00   
Út 1.2. 6.30 Za + děkana P. Bruna Schneidera  
St 2.2. 17.00   
Čt 3.2. 17.00   
Pá 4.2. 6.30   
Pá 4.2. Záb 17.00 Poděkování P.Bohu za dar zdraví, přijaté milosti, za + manžela...  
So 5.2. 7.00 Za Lenku Švarcovou, Olgu a Emericha Kozlovy, Karla V. …  
Ne 6.2. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 6.2. Záb 8.30   
Ne 6.2. 10.00 Za členy Živého růžence – A  

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



HHHLLLEEEDDDEEEJJJTTTEEE   AAA   NNNAAALLLEEEZZZNNNEEETTTEEE   
 
Maria a Josef putovali každý rok do Jeruzaléma. Když bylo Ježíši dvanáct 
let, vzali ho s sebou. Když sváteční dny skončily a všichni poutníci se 
vraceli domů, zůstal Ježíš v Jeruzalémě. Jeho rodiče si toho ale 
nevšimli. Ušli den cesty a večer hledali Ježíše mezi příbuznými a byli 
zděšeni, že ho nemohou najít. 
 
Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho tam. Teprve po třech 
dnech hledání našli Ježíše v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá 
je a dává jim otázky. Všichni, kdo byli okolo, se velmi divili, jak je šikovný a 
co všechno ví. Když Maria a Josef Ježíše uviděli, celí se zarazili. 
 
Maria mu řekla: „Ježíši, proč jsi to udělal? Proč jsi zůstal tady a nešel jsi s 
ostatními domů? Podívej se, jak dlouho jsme tě hledali!“ Ježíš jí na to ale 
řekl: „Proč jste mě hledali? Já přece musím být tam, kde je můj Otec.“ 
Potom se s rodiči vydal na zpáteční cestu domů, do Nazareta. 
 
Od začátku školního roku se s dětmi 
pravidelně scházíme v hodinách 
náboženství, abychom si povídali o 
Bohu, o vtazích v našich rodinách, 
přátelství, lásce, milosrdenství,  
odpuštění, připomínáme si vzory, 
které máme v těch, kteří se stali 
svatými,… 
 
Ježíš seděl uprostřed učitelů zákona, 
kladl jim otázky, trpělivě jim naslouchal a odpovídal… Děti jsou velmi 
zvídavé, mívají také spoustu dotazů, nad kterými se zamýšlíme a společně 
na ně hledáme odpovědi. Chtěla bych poděkovat všem dětem za jejich 

nadšení a aktivitu v hodinách, za 
to, že se nebojí ptát, protože jen 
ten, kdo se zajímá a ptá, může 
nalézt to, co  
hledá. 
 

Ptejme se, Ježíš rád odpoví.      
 

Věra Dudová, katechetka 
 

 
 



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