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Svatoblažejské požehnání 



SLŮVKO FARÁŘE  
Na plný plyn – 1. 

 

Možná je to troufalost, ale chci o ní napsat. Úterý je pro mě dnem, 
kdy se snažím jeho čas ušetřit především pro sebe. Není to nic proti 
ochotě sloužit ve farnosti, není to den, který by nebyl pracovní, ale 
podobně jako ostatní kolegové, chci mít úterý i pro akce, které se konají 
právě tento den třeba na biskupství či jinde. 
Při nástupu do Dolního Benešova jsem zjistil, že předchozí duchovní 
správce P. Stanečka si možná v podobném duchu „držel“ středy, u mě už 
z předchozího služebního místa to bylo úterý. Proto jsem tuto věc 
pozměnil a v úterý upravil čas bohoslužby na ráno v 6:30. Od začátku této 
změny jsem navrhoval, že to bude mše svatá tzv. tichá (bez hudebního 
doprovodu) a nebude při ní promluva. Tak jsem to zažil v minulosti 
v rodné farnosti i jinde na Hlučínsku. Prostě při ranní ve všední den není 
promluva, ale to neznamená, že by při mši kněz ještě podřimoval nebo 
vyloženě spal 😊. Několik let varhany doprovázely zpěv lidu, ale poslední 
dva tři roky už tomu tak není. Pokud na úterý vyjde církevní slavnost, 
varhany znějí. 
Do tzv. úředních hodin jsme záhy zavedli informaci, že v úterý je kněz 
pouze „na telefonu“, ale pokud to vyžaduje aktuální situace, domlouvá se 
pastorační či jiný úkon dle nutnosti. 
A tak se občas v tento den setkávám s dalšími kněžími na tzv. Kněžském 
dnu na ostravském biskupství. Kněžská služba nás zavedla na „stejnou 
loď“, můžeme se navzájem podělit o prožitky, které máme s farníky, 
pochlubit se nebo „ponadávat“. Jsou to naše stavovské záležitosti, kterým 
kněz asi mnohdy jinak rozumí nebo je jinak vnímá u svého kolegy… 
Úterý je den, kdy mohu sem tam zastoupit některého svého spolubratra 
v okolí, protože ranní mše svatá byla v naší farnosti odsloužena a on třeba 
má dovolenou nebo je služebně vzdálen a zástup prostě bodne. 
V neposlední řadě – co když budu potřebovat jeho pomoc některý den já a 
vycházet si vzájemně vstříc je daleko vhodnější, než jen jednostranně 
žádat o pomoc a nic nenabídnout. Předpokládám, že v tom se mnou 
souhlasíte. 
Volnější den jsem mohl několikrát využít i k tomu, abychom například 
s farníky zajeli do firmy, kde jsme si chtěli nechat něco pro kostel ušít, 
vyrobit, domluvit se apod. 
Jedna z možností využití úterka je také nějaká náročnější společná práce 
s příbuznými, kteří si na to musí vzít den dovolené, ale na dohodě stojí 
svět. Nebo máte jinou zkušenost? 
Ale o tom až příště…      PKF 



!! PROSBA !! 
 

 Vážení farníci,  
 

obracím se na vás – muže – s velikou prosbou o  pomoc. Mezi 
plánovanými akcemi, které vyžadují naši pozornost a pomoc, 
patří i úklid na půdě našeho kostela sv. Martina (především 
prostor nad chrámovou lodí, ale i nad presbytářem a severní 
oratoří – „holubníkem“). Nepůjde o práce nějak zvlášť fyzicky 
náročné, ale spíše vyžadující větší množství mužů a solidní 
organizaci. Chtěli bychom využít čas před začátkem jarních prací 
na zahradách a kolem domů a pozemků. 
 První termín (byly by asi dva až tři termíny dle potřeby) 
plánujeme na sobotu 5. března od 8:00 hodin. 
 

Prosím vás tedy o pomoc. Ochotní muži ať se nahlásí telefonicky 
na číslo 608 432 283 (Otmar Diehel) do 26. února 2022. 
Děkuji předem za vaši ochotu a pomoc.    
                                                                                  PKF 
 

ZAČALO TO TAK NEVINNĚ 
 
 Tak, jako všechno, vše jednou doslouží. Elektroinstalace 
přestala vyhovovat bezpečnostním a protipožárním předpisům. Bylo 
rozhodnuto o její bezodkladné výměně a zároveň o novém osvětlení 
našeho kostela. Zpracování projektu a přípravné práce proběhly ve 
vysokém tempu. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Grambal-
stavby s.r.o. z Opavy. 
Již první dny po zahájení prací bylo jisté, že nejenom schopnosti 
pracovníků výše uvedené firmy budou rozhodovat o rychlosti 
provedení prací. Náš kostel je kulturní památkou, a tudíž do oprav má 
právo a ze zákona povinnost zasahovat magistrát města Hlučína – 
památkové péče (zástupce státu) a pověřená osoba biskupství 
ostravsko-opavského (stavební technik). Diskutovalo se takřka o 
každém místě, kde je možno tahat nové kabely, zda je možno stěnu 
provrtat či ne. 
Přesvědčil jsem se, že práce na kulturně chráněném objektu jsou tzv. 
„živý materiál“. Souběžně s pracemi na rozvodech se diskutovalo o 
výběru osvětlovacích těles. Dle projektu měl být celý prostor osvětlen 



z říms chrámové lodě a presbytáře. Využili jsme informaci o blízkém, 
velikostně velmi podobném kostele v Pusté Polomi, kde tamější farníci 
použili nové osvětlení pouze z chrámových říms, bez jakýchkoli dalších 
závěsných těles (lustrů) v chrámové lodi. Požádali jsme duchovního 
správce o umožnění návštěvy a prohlídky, zároveň s rozsvícením 
všech osvětlovacích těles, abychom všichni společně zakusili, jak 
osvětlení na každého z nás z různých míst kostela a v různém režimu 
působí. Po návratu do Dolního Benešova se každý člen skupinky 
(pracovník MěÚ Hlučín – odbor památkové péče, technik z biskupství, 
pan farář a zástupce naší farní rady) mohl svým názorem vyjádřit 
k prohlídce v Pusté Polomi. Po delší diskuzi došlo k rozhodnutí tak, že 
vhodnější pro náš kostel bude osvětlení s lustry v hlavní lodi. 

Čtrnáctidenní vyhledávání a vybírání lustrů z nabídek různých 
výrobců a dodavatelů nevedlo k vzájemné dohodě. Až po velmi 
odvážném oslovení firmy Preciosa – Kamenický Šenov a jejich 
následné nabídce bylo vše jasné. Následná finanční nabídka a přístup 
firmy Preciosa všechny velmi mile překvapila. Takovýto přístup 
v dnešní problematické době zasluhuje velké poděkování. 
Následné potíže se zavěšením, vyřešení bezpečnostních předpisů, 
montáž, vyzdvižení a ukotvení lustrů byl taktéž nemalý oříšek… 

Po provedení rozvodů nové elektroinstalace je nutností provést 
výmalbu. Velmi špatný stav všech venkovních dveří (těsnost, 
povrchová úprava, dřevokazný hmyz, kování) nás vedl k rozhodnutí o 
provedení výměny (oprav) na všech venkovních dveřích kostela, 
„lítačkách“ v předsíni a vnitřních dveřích, vedoucích k varhanám. 
Náročné, dlouhotrvající diskuze památkářů, zástupce stavebního 
odboru biskupství a zástupců farnosti vedly k rozhodnutí o výměně 
všech dveří, pouze „vnitřní lítačky“ budou repasovány. U dveří je zatím 
rozhodnuto o materiálu k výrobě a o povrchové úpravě. Probíhá výběr 
firmy pro výrobu dveří. 
 K výmalbě našeho kostela a dalším úpravám však zatím 
probíhají jednání a jsme asi v polovině, takže konkrétnější budeme 
později. 
 Velké poděkování patří všem farníkům a dobrodincům, kteří na 
tyto akce přispívají a vzali je tímto za své. Děkujeme také Městu Dolní 
Benešov za finanční pomoc při provádění elektroinstalace a opravě 
střechy na Červené kapli. 
 

 Ještě to všechno nějakou chvíli potrvá. Děkujeme za vaši 
trpělivost a vstřícnost.                                                                          OD 



Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady  
ŘKF Dolní Benešov ze dne 06. 01. 2022 

 
Přítomni: 
P. Pavel Kuchař - farář, Pavel Burian, Jan Harazim, Martin Chřibek, Marie 
Babíková, Otmar Diehel, Jan Adamík, Monika Hudeczková 
Hosté: P. Babík 
 
- přivítání členů farní rady a krátká vstupní modlitba 
- informace pana faráře o dokončování realizace akce „Komplexní obnova 
elektrifikace v interiéru kostela sv. Martina v Dolním Benešově“ + 
nové osvětlení. Práce již byly ukončeny, jsou již uhrazeny. Zbývá doplnit 
cca 10 ks svítidel a poté doplatit poslední fakturu ve výši asi 100 tis. Kč. 
- probíhá příprava 2. etapy obnovy – nové nebo repasované dveře kostela 
sv. Martina + restaurování plastických štuk + výmalba. Dne 12. 1. 2022 
proběhne schůzka s památkáři a zástupci stavebního odboru Biskupství, na 
základě které bude rozhodnuto, jak budou práce  dále pokračovat. Náklady 
na opravy historických štuk by činily přibližně 1,5 až 2,5 mil. Kč, což není 
ve finančních možnostech farnosti. Je možno na tyto účely získat dotaci, 
pokud ba se toto povedlo, uskuteční se tato akce letos, v opačném případě 
proběhne letos pouze  akce „dveře“ 
- v případě uzavření kostela sv. Martina by náhradní provoz  probíhal 
stejně jako v loňském roce v kostele sv. Urbana v Zábřehu a v Červené 
kapli 
- bylo rozhodnuto o pořízení nového koberce do Červené kaple v průběhu 
jarních měsíců 
- farní rada také odsouhlasila zveřejňování pravidelné pastorační a 
ekonomické statistiky farnosti vždy na mši svaté na Silvestra a ve zkrácené 
verzi na Nový rok 
- letos nás čeká výročí 210 let od narození Cypriána Lellka, bude sloužena 
zádušní mše v neděli 23. 10. v 10:00. Farní rada diskutovala o možnosti 
dalších akcí zřejmě ve spolupráci s městem či základní školou 
- na akci Poděkovaní za úrodu by se letos měla konat 3. 9. opět zase 
v Zábřehu, další farní akce 
 - (fotbal, Šípková slavnost) – dle aktuální epidemiologické situace 
 

V Dolním Benešově 7. 1. 2022 
Zapsala: Monika Hudeczková 



STRUČNÁ STATISTIKA – 2021 
 

Vážení farníci a čtenáři, výroční statistika farnosti Dolní Benešov 
zaznívá pravidelně po děkovné mši svaté na Silvestra, ale jelikož mnozí 
se na tuto bohoslužbu nedostanou, volíme i tuto formu přes náš farní 
zpravodaj, aby základní informace byly k nahlédnutí. 
 

PASTORAČNÍ: 
 

Udělena svátost křtu – 37 osob (0 dospělý, 35 dětí do 6 let, 2 děti nad 6 let) 
 

První svaté přijímání – 13 dětí v DB + 4 děti v Zábřehu. Celkem 17 osob 
 

Podaných sv. přijímání – cca 18.500 (z toho Zábřeh cca 1500) 
 

Uzavřeno církevních sňatků – 4 (4 svátostné sňatky dvou katolíků) 
 

Svátost pomazání nemocných – hromadně v ZÁ-20, DB-33, individuálně 
cca 20 
 

Svátost biřmování přijalo 15 biřmovanců 
 

Církevní pohřby (má na něj právo pokřtěný katolík) – celkem 44 (19 
uložení do hrobu, 25 zpopelnění; 29 mužů, 15 žen; 36 z DB, 8 ze ZÁ; 43 
ŘK, 1 nekatolík) 
 

 

EKONOMICKÁ: 
 

Celkové příjmy úhrnem      – 2.600.461,11 Kč 
 
Výdaje celkem       –  2.229.665,-- Kč 
 

Zůstatek farnosti celkem k 31. 12. 2021               –    370.796,11 Kč 
 

Děkuji za vaši pomoc, za váš zájem a za vaši starost. 
Bůh vám žehnej.       PKF 
 
 

 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI ÚNORU 
 

Sbírka na OPRAVY – neděle 13. 2. 2022 
 

Sbírka HALÉŘ SV. PETRA – odesílá se celá pro pastorační 
potřeby papeže – neděle 20. 2. 2022 



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 

 
 
 
MRAZENÍ 
(aneb jeden nenápadný email ze soboty 29.1.) 
 

Chvála Kristu! 
 

Pane faráři, musím se s Vámi podělit o můj zážitek ze včerejšího 
podvečera. Chtěl bych Vás požádat jako našeho duchovního správce, ať 
předáte vzkaz. 
Navštívil jsem včera v podvečer adoraci v chrámu sv. Martina (cca po 
šesté hodině večer). Usedám do lavice a po nějaké době tichého 
soustředění se a předkládání svých myšlenek, směřujících k našemu 
Pánu, mně najednou překvapily nádherné tóny kytary a zpěv, linoucí se 
někde “odshora”. Nejdříve jsem si řekl, no a teď díky této hudbě nebudu 
moci soustředit své myšlenky, přání, tužby a děkování směrem k 
Nejsvětější svátosti. Záhy však jsem tento svůj názor změnil. 
Hudba a zpěv, kterými nás obdařila včera naše „schola", byla pro mě 
úchvatná – tak mistrovská, mimořádná a fantastická, a to pouze za 
doprovodu kytary a zpěvu. Nejsem fanoušek vážné hudby a ani 
nechodím na koncerty, ale písně, které jsem mohl včera poslouchat, 
mně absolutně oslovily, a to jak textem, tak samozřejmě i provedením. 
Z původně plánované účasti na adoraci v délce  cca 30 minut se stala 
účast na cca 80 minut.  Odcházel jsem z chrámu absolutně spokojen s 
nabitou  vnitřní  energií a všechno, co jsem chtěl vnitřně prožít,  jsem 
prožil. 
Chtěl bych Vás proto pane faráři upřímně požádat, abyste pozdravil naši 
scholu a velice poděkoval za tento můj mimořádný prožitek, který jsem 
měl možnost včera absolvovat. Budu se zase určitě těšit příště. 
 

S Pánem Bohem a s přáním hezké soboty.                                   MP 



ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA – zima / jaro 2022 



SVĚTEC  MĚSÍCE 
 

sv. Polykarp  (Polycarpus) 
Památka 23. února 
Postavení:   biskup, mučedník 
Narozen:      okolo r. 70 
Úmrtí:           23. (22.) února 155 (156?) ve Smyrně, dnes Izmir, Turecko 
Patron:         pomocník proti bolestem uší 
Atributy:      biskup, hranice, plameny 
 
ŽIVOTOPIS 
Jeho učitelem byl apoštol 
Jan a přítelem Ignác 
Antiochijský. Polykarp se 
stal biskupem ve Smyrně. 
Za pronásledování 
křesťanů byl u Smyrny 
zajat a přemlouván, aby s 
ohledem na své stáří 
obětoval císařovu 
božskému geniu. Když mu 
prokonsul naposled radil, 
aby udělal, co si lid přeje, 
odpověděl: "Lid není 
oprávněným soudem, před 
kterým bych se musel 
ospravedlňovat. A oheň, 
kterým mi hrozíš, rychle 
pohasne, nikdy však 
nezhasne oheň věčného 
trestu." Velebil pak Boha a 
plameny obklopily jeho 
tělo, z něhož vycházela 
záře. 
 
VŽDY MYSLEL  NA CÍRKEV 
Narodil se asi v roce 69 až 70 a byl prý nalezen ve Smyrně jako odložené 
dítě zbožnou vdovou, která ho vychovala. Již v mládí se začal setkávat s 
apoštoly a dobře se znal s mnohými učedníky Krista. To o něm napsal 
jeho žák sv. Irenej. Obzvlášť byl blízký apoštolu Janovi, který ho ve 30 
letech ustanovil biskupem ve Smyrně, což je dnešní Izmir v Turecku. 



V roce 107, kdy ozbrojená eskorta přepravovala přes Smyrnu do Říma sv. 
Ignáce v okovech, setkal se s ním Polykarp a poskytl mu pohostinství. Ze 
zastávky v Troadě mu Ignác napsal dopis s krásným svědectvím. 
Polykarp asi v té době psal list Filipanům o povinnostech jednotlivých 
stavů. 
 
V době svého padesátiletého biskupského působení hájil křesťanství proti 
gnostické herezi, byl zásadový a raději chtěl mít zacpané uši než by 
naslouchal kacířskému učení. S tím souvisí to, že později byl volen za 
pomocníka proti bolestem uší. 
 
V pokročilém věku, kolem r. 154 byl v Římě, aby tam s papežem Anicetem 
řešil otázky doby slavení Velikonoc. K ujednocení s východem sice 
nedošlo, ale jejich loučení se uskutečnilo v lásce a pokoji. 
 
Asi o rok později, za pronásledování císařem Markem Aureliem, odešel 
Polykarp na prosbu svých věřících do vesnice nedaleko Smyrny. Jeho 
úkryt ve statku nakonec prozradil vojákům jeden otrok. Polykarp nejdříve 
vojáky pohostil a sám se na cestu připravil modlitbou za všechny lidi, které 
kdy potkal a za celou církev. Po hodině modlitby s nimi odešel do města. 
Soudce Herodes ho vzal do vozu a přemlouval ho k modloslužbě. Protože 
Polykarp odmítl obětovat modlám, shodil jej soudce z vozu a biskup si 
zlomil nohu. Když pak byl ve městě znovu nucen, aby odpadl od víry, 
prohlásil: "Osmdesát šest let sloužím Kristu a nikdy mi neublížil, ale 
zahrnoval mě dobrodiním. Jak bych se mohl rouhat svému králi, který mě 
vykoupil?" Ta slova definitivně rozhodla o jeho životě. Vojáci ho svlékli a 
dali mu smolnou košili, chtěli ho také přibít ke sloupu. On jim však řekl: 
"Nechte mě tak. Ten, který mi dá sílu snést oheň, mi pomůže i bez přibití 
stát nepohnutě na hranici." Proto ho jen přivázali a zapálili hranici. Oheň 
prý utvořil kolem něho klenbu a vojáci ho proto probodli. 
 
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
 

Za celou církev a zvláště za lidi, s nimiž přicházím do styku, se pomodlím 
desátek k Duchu svatému. 
 

Bože, Otče všeho tvorstva, Tys přijal svatého biskupa Polykarpa mezi 
mučedníky; na jeho přímluvu dej, ať i my, když máme podíl na kalichu 
utrpení Tvého Syna, dosáhneme vzkříšení k věčnému životu 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 



POVÍDKA NA NEDĚLI 
 

NEMOCNIČNÍ POKOJ 
 

     Dva těžce nemocní muži sdíleli stejný pokoj v nemocnici. Jeden musel 
celé dny trávit upoutaný na lůžko, toho druhého na hodinu denně posadili, 
aby se mu dostala voda z plic. Protože oba trávili v nemocnici dlouhou 
dobu, spřátelili se a povídali si o svých životech, rodinách, zájmech 
apod. Každý den odpoledne, když se jeden z nich na onu hodinu posadil, 
přerušili běžnou konverzaci a muž svému příteli popisoval, co všechno je 
z okna vidět a jak vypadá svět tam venku. 
     Okno skýtalo pohled na nádherné jezero s kachnami, labutěmi a dětmi, 
které si hrály na břehu s modely lodí. Milenci občas kráčeli mezi květinami 
a užívali si krásný pohled na vzdálené město. Jednoho dne šel kolem 
nemocnice průvod. Muž zavřel oči a představoval si tu krásu, kterou mu 
spolubydlící tak barvitě líčil. Mezi tím ubíhaly dny a týdny. Jednou přišla 
do pokoje zdravotní sestra, aby oba pacienty umyla. Muže u okna však 
našla mrtvého. Odešel pokojně a v tichosti během spánku. 
     Druhý muž zůstal v pokoji sám, a jakmile to bylo možné, poprosil 
sestru, zda by jeho postel nemohli posunout blíže k oknu. Sestra 
souhlasila a velmi rychle zařídila jeho přestěhování. Muž neváhal ani 
minutu, a přestože ho to stálo spoustu sil, posadil se, aby konečně viděl tu 
krásu venku. Naproti okna však byla jen holá a špinavá zeď. Muž se optal 
sestry, co vedlo jeho zesnulého spolubydlícího k popisu tak nádherného 
světa, když se přitom díval jen na holou zeď. Sestra odpověděla, že muž 
byla zcela slepý a nemohl tak vidět ani tu zeď. „Možná vás chtěl jen 
povzbudit…“, dodala. Nezapomeňte, že život je dar. V angličtině slovo 
„present“ znamená přítomnost, současnost ale také dárek. 
 
BOSÝ CHLAPEC 
 

      Bosý chlapec stál v úžasu před výlohou 
obchodu s botami. Třásl se zimou. Přišla k němu 
kolemjdoucí paní. „Co tam vidíš tak zajímavého?“ zeptala se ho. „Modlím 
se o boty,“ řekl chlapec. Paní ho vzala za ruku, vešla do obchodu a 
poprosila prodavače, aby jí dal pro chlapce šest párů ponožek. Potom ho 
požádala o trochu vody a ručník. Pustil je do zadní části obchodu. 
     Tam paní chlapci nohy umyla a osušila. Prodavač přinesl ponožky. 
Paní jeden pár navlékla dítěti a pak na ně obula i boty. Zabalili mu i ostatní 
ponožky. Pohladila ho po hlavě a řekla: „Teď je to lepší, že?“ Chlapec jí 
sevřel ruku, zahleděl se na ni očima plnýma slz a zeptal se: 
 „Ty jsi manželka Pána Boha?“ 
 

 (Z knihy Bruna Ferrera „Příběhy pro potěchu duše“)             Připravila Marie Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 

 
 
Na rajskou bránu někdo dvakrát zabuší a pak je slyšet, jak někdo huláká: 
"Ježíš! Maria! Pro Boha! Pro Svatou Pannu! Pro všechny svatý!" Svatý 
Petr přiběhne otevřít: "Kdo se to tu opovažuje tak strašně se rouhat?" 
"Jaképak rouhání? Nesu poštu!" 
 
 
Po jedné mši svaté v našem kostele mi jedna maminka prozradila, jak 
udržela své dítě v klidu. V polovině kázání mu pošeptala: "Jestli nebudeš 
zticha, pan farář ztratí nit a bude muset začít kázat znovu od začátku!" 

 
 
 

Jeden kněz navštívil druhého, když se zrovna modlil breviář, a 
překvapeně mu říká: „Ty se modlíš breviář a při tom kouříš?" „No ano, ale 
já to mám povoleno od biskupa," odpovídá tázaný. Zakrátko ho navštíví 
znovu a říká mu:“ „Tak já jsem se ptal biskupa a ten mi to nepovolil."  „A 
jak ses ptal?" „Jestli smím kouřit, když se modlím breviář, a biskup mi 
odpověděl, že by to bylo neuctivé." „Tak to ses zeptal špatně. Já jsem se 
zeptal, jestli se smím modlit, když kouřím, a biskup mi řekl, že ano, že 
dobře využiji čas." 
 
(Zdroj : Nezbeda, Internet)                                                         Připravila  Marie Ohřálová      



Nedělníček dětem 
 

Doplňovačka: 
 
 

Jak se nazývají místa, kde děti rády pobývají…viz tajenka. 

 
Tajenka z minulé doplňovačky zní: „KRÁJENÍ JABLÍČEK“ 

====================================================                                    
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 zakončení citátu 
Alberta Einsteina: Nesnažte se být úspěšní, ale raději … 
 

 
 

Použitá slova: 
 
 
 
 
 

       DŮM 
 

Pan Jindřich si 
postavil vlastní 
silou dům, 
v kterém je ukryto 
několik nástrojů: 
 

kladivo, špachtle, 
žebřík,  
zednická stěrka, 
zednická lžíce, 
tužka,  
kýbl  
pila. 
 

 
Dokážete je 
všechny najít? 
 
 
 

Zdroj: časopis Nezbeda a internet                                     Připravila Marie Ohřálová                                                                           



Uvedení Páně o chrámu   
 

 
Možná jste už někdy 
slyšeli, že se jeden den v 
roce nazývá "Hromnice". 
Křesťané tento den 
nazývají svátek "Uvedení 
Páně do chrámu". Slaví se 
vždy čtyřicet dní po 
Vánocích a připomíná 
událost, kdy Maria a Josef 
přinesli malého Ježíše 40 
dní po jeho narození do 
chrámu v Jeruzalémě, aby 
ho svěřili Bohu 
. 
Když Maria a Josef přinesli 
malého Ježíše do chrámu, 
potkali zbožného starce 
Simeona, který malého 
Ježíška vzal do náručí. A 
řekl, že Ježíš je Světlem 
pro všechny národy. To 
mohl říci jen někdo, kdo 
měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo 
možné lidsky vnímat. Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově 
evangeliu, kapitola 2, verše 22-40 (Lk 2,22-40). V modlitbě růžence 
se tato událost připomíná v tajemství "kterého jsi v chrámě 
obětovala...".  
 
Svíčky hromničky  
Od slova hromnice je odvozeno také slovo hromničky, což jsou svíčky, 
které se v tento den žehnají. Hromničky si lidé dříve zapalovali při 
modlitbě - zvláště v nejrůznějších těžkých chvílích, kdy prosili Boha o 
ochranu. A protože dříve byla bouřka také velmi nebezpečná, zapalovali si 
lidé tyto svíčky i při bouřkách (a "hromech") - odtud název "hromničky". 
 
 



Nech se zapálit světlem Kristovým 
 
Když Bůh vstupuje do věcí, všechno prozáří. O Vánocích se „Bůh stal 
člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem“ - jak řekl sv. Anselm. Smysl 
příchodu Světla na svět je, aby nás z lidské přirozenosti, bídy, z toho 
našeho smutku, frustrace a depresí, povznesl do nadpřirozeného života.  
Abychom tu opravdovou radost skutečně našli. Kdyby se Ježíš narodil 
v jesličkách, ale nenarodil by se do našich srdcí, bylo by to celé zbytečné.  
 
K tomu se váže i jeden příběh: 
 
Jednou přišla zápalka k svíčce a 
povídá jí: „Poslouchej, musím tě 
zapálit.“ Když svíčka slyšela, o co 
jde, řekla: „V žádném případě! To 
by mě zničilo.“ A tak zápalka 
začíná svíčce vysvětlovat, o co 
jde. A povídá: „Když tě 
nezapálím, nesplníš svoji úlohu, 
pro kterou jsi byla stvořená a tím 
pádem budeš k ničemu. Budeš 
úplně zbytečná. Rozumíš tomu?“ 
Svíčka se zamyslela, pochopila, 
co je její úlohou a v pokoře a tiše 
řekla: „Tak dobře, zapal mě.“  
 
Toto je výzva i pro nás. Jestliže 
člověk - křesťan v tomto světě 
nebude zapálený světlem 
Kristovým, k čemu je? K ničemu. 
Pozvání „zapálit se Jeho světlem“ 
a dále být světlem pro tento svět, je absolutně podstatné. Víte, jak 
prosvětlíte tmu pokoje? Tak, že tam svíčka zapálená pouze bude, nic víc.  
 
I my máme úkol- pouze se nechat zapálit Kristem a potom v tomto světě 
takto zapálení být. A všude, kam přijdeme, prozáříme tmu - v rodinách, 
společnosti, v zaměstnání, ve škole, v církvi, v našem srdci, protože 
Kristus, který je sám světlem dokáže přemoct každou tmu našeho 
života.                      
 
(čerp. z promluvy P. P. Sýkory)                           V. Dudová, katechetka 



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

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 7.2. 17.00 Za Richarda Kocura, manželku a syna  
Ůt 8.2. 6.30 Za živé a + farníky  
St 9.2. 17.00 Za Marii Chřibkovou, manžela a za živou rodinu  
Čt 10.2. 17.00   
Pá 11.2. Záb 17.00   
So 12.2. 7.00 Za Hildegardu Vojáčkovou (ned.100 let), manžela a přízeň  
Ne 13.2. 7.00   
Ne 13.2. Záb 8.30 Za Josefa Radošovského, manželku a rodiče Barošovy  
Ne 13.2. 10.00   
Po 14.2. 17.00 Za + P. Ernsta Postulku SDB a za duše v očistci  
Út 15.2. 6.30   
St 16.2. 17.00   
Čt 17.2. 17.00 Za Antonína Radošovského, manželku a dvoje rodiče  
Pá 18.2. 11.00 Svatba:  
Pá 18.2. Záb 17.00 Za manžela, dva syny a rodiče z obou stran  
So 19.2. 7.00 Za + Marka Vážana – měsíční  
Ne 20.2. 7.00   
Ne 20.2. Záb 8.30   
Ne 20.2. 10.00 Za živé a + farníky  
Po 21.2. 17.00 Za + Josefa Mazala, 2 manželky, prarodiče a za Marii Řehovou  
Út 22.2. 6.30 Za živé a + farníky  
St 23.2. 17.00   
Čt 24.2. 17.00 Za + Andělu Vavrošovou (ned.100 let), + manžela, dvoje rod …  
Pá 25.2. Záb 17.00 Za Edeltraudu Stanovskou – výroční  
So 26.2. 7.00   
So 26.2. ČK 16.00 Za Jiřího Galíčka, sestru a dvoje rodiče  
Ne 27.2. 7.00 Za + Josefa Mottla, rodiče a sourozence  
Ne 27.2. Záb 8.30 Za Emila Bastla, dvoje rodiče a duše v očistci  
Ne 27.2. 10.00 Za + Markétu Klementovou (ned.80 let), za živou rodinu …  
Po 28.2. 17.00 Za + Jindřicha Šikoru (výroční), za manželku a syna  
Út 1.3. 6.30   
St 2.3. 17.00   
Čt 3.3. 17.00 Za Anežku Gaidečkovou (ned.100 let), za manžela, sourozence...  
Pá 4.3. 6.30   
Pá 4.3. Záb 17.00   
So 5.3. 7.00 Za Hedviku Kostřicovou, manžela a za živou rodinu  
Ne 6.3. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 6.3. Záb 8.30   
Ne 6.3. 10.00   

     
 
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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