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SLŮVKO FARÁ ŘE 
Na Želiv… 

 

 Vážení farníci, 
Letos počtvrté vyrážíme na dvoudenní poutní zájezd. Cílem našeho 
putování bude Vysočina, konkrétně klášter v Želivě. Navštívíme i několik 
míst v okolí kláštera a cestou i jiná místa. Návrh programu je následující: 
Úterý 14.6.: 

• 05:25 – odjezd ze Zábřehu u kostela a pak zastávky Dolní Benešov 
„U Štiky“ a od Nákupního střediska – směr Polička 

• 08:30 – prohlídka kostela sv. Jakuba (modlitba) a poté prohlídka 
náměstí. Odjezd z Poličky v 09:30 – směr Kutná Hora 

• 11:30 – mše svatá v kostele sv. Barbory + oběd z vlastních zásob 
nebo v restauracích. Odjezd z K.Hory ve 13:30 – směr Sudějov 

• 14:00 – pobožnost v poutním kostele sv. Anny (litanie ke sv. Anně; 
možnost nabrat vodu z pramene; WC). Odjezd ze Sudějova v 15:00 
– směr klášter Želiv 

• 16:15 – ubytování v klášteře podle seznamu. Poté (prohlídka 
kláštera, večeře, modlitba a volný program) 

Středa 15.6.: 
• 07:45 – snídaně v klášteře. Odjezd ze Želivi v 8:30 – směr 

Pelhřimov 
• 09:00 – osobní prohlídka centra v Pelhřimově. Odjezd z Pelhřimova 

v 10:00 – směr Jihlava 
• 11:00 – mše svatá v kostele sv. Jakuba + po ní oběd v restauracích. 

Odjezd z Jihlavy ve 13:30 – směr Polná 
• 14:00 – návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie (píseň 

k P.Marii). Odjezd z Polné ve 14:30 – směr Křtiny 
• 16:00 – pobožnost v poutním kostele Jména Panny Marie (možnost 

WC). Odjezd ze Křtin v 17:00 – směr Sloup u Brna 
• 17:30 – krátká prohlídka kostela Panny Marie Bolestné. Odjezd ze 

Sloupu v 18:00 – směr D.Benešov 
• 20:30 – 20:50 – příjezd do D. Benešova a rozchod. 

Změna programu podle okolností vyhrazena. Těším se.               PKF  
 



Naděje není obyčejným optimismem. 
Dává životu smysl. 

 
 
  Víme přece, že soužení plodí 
vytrvalost. Vytrvalost plodí 
osvědčenost, osvědčenost plodí 
naději. Naděje však neklame, 
protože Boží láska je nám vylita 
do srdce skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán. (Řím 5,3-5) 
     
  
   Ani bych nespočítala, kolikrát v životě jsem někoho utěšovala 
slovy:  „Neboj se, to bude dobré, dobře to dopadne, je tu naděje…“ 
Ve chvíli, kdy nás něco trápí, se nám totiž stává, že nevidíme 
východisko, že nám vše připadá negativní a neřešitelné. Jinými 
slovy ztrácíme naději a potřebujeme, aby nám ji někdo vrátil a vlil do 
srdce opětovné světlo, které značí šťastný konec. 
      
   Kdo jiný toto dokáže lépe než Bůh? Lidská slova útěchy nás na 
chvíli možná zahřejí, ale nedají nám to, co potřebujeme. Skutečnou 
naději nám může vlít do srdce Bůh prostřednictvím Ducha svatého. 
On jediný dokáže naše strasti a soužení skutečně proměnit a jeho 
působením dokážeme soužení snášet s vytrvalostí a vizí, že v Bohu 
je naše největší naděje. 
      
    Ve svém životě nestojím o falešnou naději, že se všechna má 
trápení vyřeší, že všechno dopadne tak, jak chci já. Stojím o 
skutečnou naději, kterou mi poskytuje Duch svatý. Jeho působením 
mohu zakoušet Boží blízkost, přátelství a lásku. 
 

 

                       Moje největší naděje je v tom, 
                       že Bůh je se mnou 
                       a pomůže mi překonat vše, 
                       na co sama nemám sílu. 
 
(čerpáno z www.víra cz.)                                                           Marie Ohřálová      



Duchovní památky v naší vlasti – duchovní metropole 
 
 O Olomouci se říká, že tamní počet staveb sakrálního účelu či původu je 
v přepočtu na jednoho obyvatele nejvyšší v celé republice. Každý, kdo projde 
městem s očima otevřenýma, rád této informaci jistě uvěří a s naprostou jistotou 
může říci, že Olomouc je duchovní metropole.  
Představme si takovou malou procházku tímto městem. 
 Začneme logicky na dómském návrší u nepřehlédnutelného dómu 
sv. Václava, jehož jižní věž je druhou nejvyšší kostelní věží u nás. Přímo k dómu 
přiléhá areál kapitulního děkanství, jenž v sobě skrývá pozůstatky románského 
paláce biskupa Jindřicha Zdíka a v němž je umístěno velmi zajímavé Arcidiecézní 
muzeum. Odtud sejdeme dolů a ulicí se vydáme na protilehlé návrší. Budeme míjet 
první kanovnické domy. Projdeme kolem Arcibiskupského paláce, který jako jeden 
z mála u nás nabízí prohlídku vybraných interiérů. Pokračujeme kolem dalších 
kanovnických domů. Odbočíme do Křížkovského ulice, kde definitivně získáme 
pocit, že kromě kanovnických domů a jedné proboštské rezidence snad ani jiné 
domy v této části města nestojí. Výjimkou je mohutné secesní Elisabethinum, dříve 
Komenium, postavené na počátku 20. století v místech zbořeného kostela sv. Petra, 
historicky prvního biskupského kostela ve městě. Kolem někdejší jezuitské koleje 
a kostela Panny Marie Sněžné pokračujeme dál. Mineme bývalý jezuitský seminář 
a jezuitský konvikt s kaplí Božího těla, abychom došli k památce sice malých 
rozměrů, ale velké významem, kapli sv. Jana Sarkandra. Odtud to je jen pár kroků 
ke kostelu sv. Michala se třemi kopulemi, jedné z hlavních dominant městského 
panoramatu. 
 Kolem navazujícího arcibiskupského kněžského semináře, někdejšího 
dominikánského kláštera, sejdeme na Dolní náměstí s morovým mariánským 
sloupem. Projdeme na Horní náměstí, kde se nachází slavný sloup Nejsvětější 
Trojice z roku 1716, který je zařazen do památek UNESCO. Skončíme 
u jedinečného pozdně gotického kostela sv. Mořice, kde můžeme mimo jiné 
obdivovat jedny z největších varhan ve střední Evropě. 

Komu by procházka nestačila, může pokračovat třeba kolem kostela 
Neposkvrněného početí Panny Marie k tzv. Červenému evangelickému kostelu, 
který slouží od roku 1960 jako knižní depozitář. Také se může vydat na levý břeh 
řeky Moravy, kde stojí pravoslavný katedrální chrám sv. Gorazda. Když procházku 
doplníme o prohlídky interiérů a návštěvy muzeí, zjistíme, že nám jeden den 
nebude stačit. 

Vraťme se ale na začátek naší procházky k dómu sv. Václava. Na počátku 
12. století začal olomoucký údělný kníže Svatopluk stavět na dnešním dómském 
návrší nový hrad a v jeho sousedství také novou katedrálu. Za vlády jeho syna 
Václava vysvětil v roce 1131 ještě rozestavenou románskou baziliku biskup 
Jindřich Zdík. O 10 let později k ní přenesl své sídlo a zřídil zde také novou 
kapitulu pro 12 kanovníků. Na sklonu 19. století pak byla v souladu s dobovými 



trendy regotizována (dostala dnešní novogotickou podobu). V tomto dómu 
můžeme spatřit mnoho vzácných uměleckých památek, mimo jiné v hlavní trojlodi 
oltář sv. Jana Sarkandra, v němž jsou umístěny světcovy ostatky. 
 Stálá sbírka Arcidiecézního muzea, otevřeného v současné podobě od roku 
2006, představuje moravské duchovní umění od románského po barokní. K tomu 
návštěvníka seznámí s archeologickými nálezy, dá mu nahlédnout do základů 
prvního biskupského paláce, zavede ho k elegantním sdruženým románským 
oknům v jeho prvním patře, ukáže mu fresky v ambitu z 15. a 16. století i nástěnné 
malby v přilehlé kapli sv. Jana Křtitele. V Klenotnici můžeme obdivovat slavné 
Zlaté slunce Moravy - monstranci z poloviny 18. století, ve sbírce gotického umění 
Šternberskou madonu, jedno z nejvýznamnější děl „krásného slohu“ u nás. 
Obrazárna nabízí mnoho vzácných obrazů. Na jednom z nich si dobře 
zapamatujeme kardinálův kočár – v Kočárovně v přízemí totiž stojí jeho originál. 
V Erbovním sále si můžeme prohlížet erby olomouckých kanovníků. 
 V roce 2011 byla veřejnosti poprvé zpřístupněna prohlídková trasa vedoucí 
historickými reprezentačními sály v prvním patře Arcibiskupského paláce. Tento 
palác je místem, o němž můžeme opravdově tvrdit, že tady procházely dějiny. 
V císařském sále se v roce 1805 radil rakouský císař František I. s ruským carem 
Alexandrem I. před bitvou u Slavkova. V letech 1848-1849 byl palác dočasným 
sídlem rakouského panovnického dvora. V trůnním sále abdikoval 2. 12. 1848 císař 
Ferdinand I. Dobrotivý a na rakouský trůn zde poprvé usedl František Josef I. 
V salonku za císařským sálem byla v roce 1850 podepsána mírová smlouva 
mezi Rakouskem, Ruskem a Pruskem známá jako „Olomoucká punktace“. Při své 
návštěvě v roce 1995 v paláci pobýval Jan Pavel II. Byla to zatím poslední 
příležitost, při které se ke své původní funkci velké jídelny vrátil slavnostní sál, 
v němž se jinak konají různé koncerty, imatrikulace, promoce, konference a jiné 
společenské akce. Kromě dějinných událostí upoutá pozornost i prohlídka interiérů 
vybavena honosným barokním nábytkem i různými vzácnými maličkostmi. Např. 
trůn olomouckých arcibiskupů je k vidění v již zmíněném císařském sále, jehož 
nádherná výzdoba  je ze všech zpřístupněných prostor nejstarší – byla pořízena 
v 18. stol. před návštěvou Marie Terezie. 
 Dějiny olomoucké diecéze sahají hluboko do středověku. Biskupství 
vzniklo oddělením z pražské diecéze v roce 1063 za vlády knížete Vratislava II. 
Historické záznamy se ale zmiňují také minimálně o dvou dřívějších moravských 
biskupech, takže se někdy hovoří ne o založení, ale obnovení biskupství 
navazujícího na moravské biskupství založené sv. Metodějem už v roce 869. 
(O tom si povíme příště). S touto návazností je pak současné Arcibiskupství 
olomoucké nejstarší existující institucí v České republice. 
 Postihnout všechny olomoucké duchovní památky v jednom krátkém 
článku dost dobře není možné. Jen velmi malá část z nich se dočkala zmínky, 
na další se nedostalo vůbec. Řešením, které se nabízí, je přijet se na ně podívat 
osobně.                                                                                                          av       



Není ještě všechno za námi 
 
     Zdá se, že jsme zvládli náš záměr realizovat problémové odvodnění 
kostela a provedení nové žulové dlažby v souladu s požadavkem 
památkového úřadu ve zkráceném termínu požadovaném po realizační 
firmě. Důvodem ke zkrácení termínu bylo přistoupení dětí k prvnímu sv. 
přijímání a následně ke slavnosti svátků Božího těla. 
     Vážný problém ohrožující termíny se vyskytl při výkopových pracích,  
zejména při odkopování zeminy podél opěrné zdi, která se začala bortit 
vlivem uložení kamenů na hlínu. Povrchová voda s prorůstajícími kořeny 
vzrostlé zeleně vyplavovala hlínu ze spár mezi kameny. Nutné provedení 
opatření v podobě betonové výplně se opěrné zdivo stabilizovalo a k tomu 
se uložila odvodňovací drenáž se štěrkovým zásypem zatím v prostoru 
blízkém ke věži kostela. Zbývající část bude prováděna po výše uvedených 
slavnostech spolu s cihelnou stříškou ukončující opěrnou zeď a nátěrem 
stávajících plotových rámů. 
V některých plochách pod původní dlažbou bylo nutno prohloubit výkop 
nasáklé zeminy vlivem neodtékající vody ze střešních svodů vlivem 
zborceného kanalizačního potrubí s následným sanačním zásypem 
kameniva.  
     Z průběhu provádění výkopových prací pro novou kanalizaci je vhodné 
informovat o spolupráci s pracovníky archeologického ústavu sledujících 
výkopy, kdy nalezli kosterní pozůstatky převážně na severní a východní 
ploše okolo kostela, v místech, kdy do roku 1853 byl hřbitov. Po dohodě 
s panem farářem se provedly ruční odkopávky u východní zdi kostela.               
V místech, kde jsou s pravděpodobností hroby dvou kněží. Byly nalezeny 
uzavřené hrobky bez dalšího průzkumu. Kosterní pozůstatky, kterých 
nebylo málo, si archeologové odvezli k dalšímu průzkumu, pak budou 
vráceny k uložení do připraveného místa ke hrobkám kněží. 
     Nutno ještě doplnit, že před prováděním dlažby byly do země uloženy 
nové kabelové vodiče nahrazující již nevyhovující staré vodiče k 
akumulačním vytápěcím soupravám v kostele. Současně se také uložil 
zemnící pásek uzemňovací soustavy pro nové jímací vedení hromosvodů 
pro střeše kostela a věže. 
     S ohledem na rozpadající se hlavní bránu s bočními nefunkčními 
brankami, byly na základě výběrového řízení zadány brány nové, 
v původních tvarech. Rovněž tak ve stejné podobě se provede malé 
oplocení místa hrobek, tak jak si na něj vzpomínají pamětníci. Na 



konečnou úpravu a výsadbu okolí kostela se vypracovává odbornou firmou 
návrh na řešení volných ploch. 
     Závažnou informaci nutno poskytnout, že při provádění konkrétních 
záměrů oprav historického významu a starších objektů s obdobným 
charakterem našeho záměru se často vyskytují nepředvídané nedostatky 
převážně v nevyhovujících materiálech, případně opomíjeným 
udržováním. Ty pak vyžadují buď přerušení prací se zajišťováním zvýšení 
finančních prostředků, nebo volit provedení neodkladné zabezpečovací 
práce.   V našich popisovaných případech přicházelo v úvahu pouze  
v provedení operativního opatření a jednání s možností postupného 
splácení. Tento obdobný způsob volby je u nás znám z historických 
podkladů. Tato nepředvídanost nám prodlouží nedělní sbírky a jednání o 
možnosti získání dotace. 
Závěrem se přísluší poděkovat pracovníkům realizační firmy za 
vynaložené úsilí, zejména při plnění zkrácených termínů a zabezpečení 
nepřeru-šovaného přístupu do kostela a k bohoslužbám. Velké poděkování 
patří našim     mužům – důchodcům z farnosti za byť pomocné, ale stejně 
vý-znamné, s ochotným přístupem a chutí pomáhat. Mějme všichni 
alespoň dobrý pocit, že jsme generaci pomáhající odstraňovat dlouhodobé 
působení pomyslného zubu času, že přenecháváme budoucím generacím 
v dobrém stavu pomyslný středobod města s věrností víry. 
                                                                                                            JZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady 
 ŘKF Dolní Benešov ze dne 19. 5. 2016 

 
Přítomní: 
Pavel Kuchař - farář, Terezie Kubíková, Marie Bábíková, Věra Dudová, 
Monika Hudeczková, Iveta Vavřínková, Gerhard Bazan, Josef Zawadský, 
Jan Harazim. Omluven – Maxmilián Pačka. 
 

Objekty - současný stav a výhledy: 
 
Hřbitov – převod: informace p. Zawadského 
  Zastupitelstvo odsouhlasilo převod hřbitova z majetku farnosti do 
majetku města Dolní Benešov za dodržení podmínek, které navrhla farnost 
(zachování piety, údržba sakrálních staveb, atd.). 

 
Odvodnění kostela a nová dlažba 
Probíhají závěrečné fáze oprav. Práce jsou firmou prováděny podle 
časového harmonogramu bez zpoždění. 
(Přibyly nám ještě tyto práce: nová brána, vytvoření pietního prostoru pro 
pohřbené  kněze u kostela, čistící zóny, obklady stupňů (zákristie, 
holubník), výkop pařezů, pokládka kabelů k topení, oprava rozvaděče 
v zákristii, uzemnění + hromosvody, oplechování pilířů, obetonování 
opěrné zdi.). Z důvodu neplánovaných, ale nezbytně nutných prací 
(narovnání pilíře, sanace, zvětšení vydlážděné plochy před zadním 
vchodem) se konečná celková částka výrazně zvýšila oproti původnímu 
rozpočtu. V současné chvíli se celková částka za veškeré práce navýšila na 
cca 2 500 000 Kč. 
 

Pastorace + logistika: 
    
Bratrstvo svatého Josefa – navrženo a odsouhlaseno farní radou, že od roku 
2017 bude sloužena pouze jedna mše svatá za rok za členy Bratrstva sv. 
Josefa, a to vždy 19. března (1. května již mše svatá, obětovaná za členy 
Bratrstva sv. Josefa nebude). 
  
 Farní sál – jednou za měsíc se ve farním sále setkávají maminky s dětmi. 
Farní radou byla navržena a odsouhlasena paušální částka ve výši 200 Kč  
za každé využití sálu k tomuto účelu pro potřeby nákladů na režie. 
 



Plánované akce farnosti: 
 
Putování dětí se sv. Martinem (Farní dětský den) – termín 26. 6. 2016 
 (viz samostatný plakátek). 
 

Pro informaci: 
Připomenout rodičům dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání v DB  
i v Zábřehu, že květinová výzdoba i s náklady k této slavnosti je zcela 
v jejich režii. 
Květinová výzdoba v Zábřehu (odpust, krmáš, velikonoce, vánoce) – 
připravit kasičku stejně jako v DB a připomenout možnost přispět touto 
formou v ohláškách. 
     (ze zápisu IV upravil a zkrátil PKF) 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ – ČERVEN 
 

PÁTEK 17. 6. 2016 v 19.00 na  
 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ČERVNU 

 

 
Sbírka na OPRAVY – odvodnění a nová dlažba kolem 

kostela sv. Martina – neděle 12. 6. 2016 
 

Sbírka na TV NOE 
– odesílá se celá pro potřeby Televize NOE – neděle 19. 6. 2016 

 
 
 



Světci - více, či mén ě známí    
  

Svatý Antonín z Padovy 
 světec celého světa 

Kněz, řeholník, u čitel OFM - památka 13. června 
 

    Žil v 13. století. Narodil se roku 1195 
Lisabonu v Portugalsku ve zbožné 
šlechtické rodině. Křestním jménem se 
jmenoval Fernandéz.  
    Již v patnácti letech vstoupil k augu-
stiniánům do kláštera sv. Vincence, 
kam za ním stále chodili příbuzní a 
vyrušovali ho od studia, takže po 
nějaké době přestoupil do kláštera v 
Coimbře, kde zůstal až do svých 25 let. 
Dostalo se mu důkladného 
teologického vzdělání.  
       
     

     Po několika letech v Maroku musli-
mové umučili pět františkánských 
misionářů. Jejich těla byla převezena  
do Portugalska a pohřbena za účasti obrovského množství lidí. Na pohřbu  
byl i mladý Antonín a hluboce ho to dojalo. Rozhodl se je následovat. 
Vstoupil mezi františkány do klášterav Coimbře, přijal zde jméno Antonín 
 a odjel do Afriky, aby pracoval mezi muslimy. Hned po příjezdu však 
těžce onemocněl zimnicí a byl několik měsíců upoután na lůžko. Musel se 
vrátit do Evropy. Na zpáteční cestě zahnala bouře jeho loď k břehům 
ostrova Sicílie. Šel do Assisi, aby tu poznal zakladatele menších bratří, sv. 
Františka. Uviděl ho, ale když prosil, aby ho vzali do některého z klášterů, 
neuspěl. Byl po nemoci totiž ještě celý zesláblý a nemohl by dělat 
namáhavou tělesnou práci. Nakonec ho ale přijali do osamělého horského 
kláštera blízko Forli, kde žili jen čtyři mnichové.  
      

      Antonín se snažil dělat i ty nejtěžší práce a nikomu neřekl nic o svém 
původu a vzdělání. Po čase byl poslán do Forli ke kněžskému svěcení. 
Bylo tam mnoho kleriků z řádu františkánského i dominikánského. 
Představený je vyzval, aby někdo z nich pronesl duchovní řeč před 
slavnostním jídlem. Když nikdo nechtěl, začal mluvit Antonín. Nejprve 
nesměle a prostě, ale poznenáhlu řečnil se takovou učeností a neodolatel-
nou výmluvností, že všichni žasli. Následně byl poslán na studia a věnoval 
se kazatelskému úřadu.  
      



     Byl pozoruhodným znalcem Bible a jeho kázání dokázala ovlivnit 
prosté lidi i učence. Kázal v kostelech, na náměstích i na mořských 
plážích a jeho strhující proslovy si přišlo poslechnout někdy až 30 tisíc lidí 
a tlačenici museli zabraňovat pořadatelé. V Rimini se mu stalo, že ho 
zprvu nikdo neposlouchal a najednou vystrčily ryby hlavy z vody  
a naslouchaly mu. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto zázraku dali 
pokřtít. V Padově někteří lidé přicházeli do kostela zaujmout výhodné 
místo u kazatelny už o půlnoci. Nikdo si nebral zvlášť pěkné šaty, protože 
to Antonín hlavně o půstu neviděl rád. Když sestoupil s kazatelny, vrhli se 
mu posluchači k nohám a líbali jeho hrubý mnišský oděv. Podle legendy 
se prý jeden pohan posmíval svaté hostii a k všeobecnému údivu se jeho 
osel sám uklonil před hostií, kterou držel Antonín v ruce.  
 

     Podle jiné legendy se Antonín setkal s veronským knížetem Ezzelinem, 
který nechal povraždit 10 tisíc lidí, a pohrozil mu, že jestli nepřestane, roz-
drtí ho trestající ruka Boží. Tyran se tak zalekl, že slíbil polepšení. Chtěl 
však nejdříve Antonína vyzkoušet, jestli se sám chová podle toho, co hlá-
sá. Nechal mu poslat skvostný dar, a služebníkům nařídil, aby Antonína 
zabili, jestli dar přijme. Antonín se při spatření darů zhrozil a řekl poslům: 
"Rychle ty věci odneste, aby se dům neposkvrnil uloupeným bohatstvím." 
Poslové vyřídili jeho slova Ezzelinovi a ten pravil: "Opravdu je to muž 
Boží."  
 

     Antonín procestoval severní Itálii, 
kde úspěšně vyvracel bludy tamější 
sekty katarů, a v Jižní Francii se 
účastnil křižáckého tažení proti sektě 
albigenských. Kázal i v Toulouse, 
středisku sektářů, kde měly 
Antonínovy promluvy takový úspěch, 
že se mu říkalo "kladivo kacířů". 
Založil zde několik klášterů a nakonec 
se usadil v Padově. Jednou mluvil k 
veřejnosti v přítomnosti papeže 
Řehoře IX. a když ten viděl 
ohromující účinky jeho kázání, nazval 
ho "archou svatého Písma". Po 
vyslechnutí Antonínových slov 
nevěstky, zloději a další příživníci 
činili pokání, lichváři vraceli úroky a 
dlužníci byli propouštěni z vězení. V 
té době byl prosazen zákon, že 

dlužník ručí svým majetkem, ne osobou a svobodou, který platí dodnes. 
Texty některých Antonínových kázání se zachovaly.  



Svatý Antonín měl chatrné zdraví a vyčerpán dlouhými misijními cestami 
se v roce 1231 uchýlil na statek Campo di San Pietro nedaleko Padovy. 
Nechal si v koruně ořechu postavit vzdušné sídlo a tam trávil volný čas. 
Cítil však, že se blíží smrt a odebral se těžce nemocen do bytu 
zpovědníka karmelitek na padovském předměstí. 13. června 1231 zde 
zemřel ve věku pouhých 36 let.  
 
     V roce 1263 byla postavena basilika 
zasvěcená sv. Antonínovi a byly sem 
přeneseny jeho ostatky. U hrobu se udály 
mnohé zázraky a sv. Bonaventura řekl: 
"Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Je  patronem:   
    za znovunalezení ztracených     
   věcí; milujících, manželství, žen    
   a dětí, těhotných žen, za šťastný    
   porod, proti neplodnosti; starých   
   lidí; chudých; cestujících;   
   pekařů, horníků, lodníků,  
   námořníků, trosečníků, pastýřů   
   vepřů, pošťáků a pracujících na  
   poště; proti horečce, proti  
   nemocem dobytka, proti moru; 

proti ztroskotání lodi, proti válečným útrapám, pomocník v každé nouzi; 
františkánů; zvířat, koní; proti lichvě a úrokům;  
 

Atributy:  kniha, lilie, hostie, skříňka s poklady, kříž. Bývá zobrazován, jak 
káže rybám, nebo jak se osel klaní před hostií v jeho ruce. Nejčastěji je 
však na obrazech s malým Ježíškem v náručí.  
 
(čerpáno z www.minorite.cz)    Marie Ohřálová 



 



 

PRO ZASMÁNÍ 
 

 Na třídních schůzkách: 
„A nezlepšil se náhodou můj syn?“…. Ptá se jeden z rodičů. 
„Ale jistě, váš podpis již falšuje o mnoho lépe.“ 
   
 
 
 
 

 Ve škole: 
„Jaká jsou vyjmenovaná slova po zet“? 
Odpověď zní: „ brzy, jazyk, nazývat se, letiště Václava Havla“. 
 
 
 Přijde Pepíček domů z fotbalu a chlubí se: „Tatí, dal jsem dnes dva góly!“ 
„Ano? …A jak to dopadlo?“ 
„Jedna – jedna.“ 
 
„Tatí,“ ptá se bystrý synáček: „Proč mají tramvaje číslo i na zadní straně.“ 
„To proto, abys věděl, která ti ujela.“ 
 
 V lékárně: 
„Paní magistro, co děláte, když jste nachlazená?“ 
„Totéž co vy,…kýchám a kašlu.                                 
 
 

(Čerpáno z časopisu Nezbeda )                                                               Marie  Ohřálová     



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ 
 

   Jedna malá hol čička 
   
   Potkali jsme kamarádku.  
   Vezla si v kočárku malého chlapečka, narodil se chudák s nějak 
pochroumanýma nožičkama. Už byl operovaný. Ale jestli bude chodit, 
kamarádka neví. 
   Chlapečkovi budou tři roky, je veselý, bystrý a moc hezky si vždy s mou 
dcerou popovídá. 
   Vidím, že jeho matka je ráda, chlapeček má rozptýlení, s dětmi běhat 
nemůže, aspoň si popovídá. 
   Když jsem chodila do školy, sedala chlapečkova maminka přede mnou 
v první třídě…Koho by napadlo, že se budeme potkávat před 
supermarketem malými dětmi. I když někdy spěchám, snažím se, abych si 
udělala čas a děti si mohly popovídat. 
   Dnes si také popovídaly. 
   Když se rozloučily, říká dcera: „Ten je fajn, viď?“ 
   Kývnu. 
   „Toho si vezmu, až vyrostu,“ dodává dcera. 
   „Fakt?“ 
   „Jo,“ pokračuje. 
   Jdeme po ulici, ohlédneme se, chlapeček na kočárku se za námi 
dívá…dcera mu zamává, on jí,…mávají si, dokud se neztratíme mezi 
chodci…I já tomu chlapečkovi ještě zamávám. 

   „Tobě nevadí, že neumí 
chodit?“ 
   „Copak hezky chodit,“ říká 
dcera rozšafně, jak se 
naučila od své babičky, 
„chodit umí lidí…Ale on…umí 
moc hezky myslet…“ 
   „MOC HEZKY?“ 
   „Ono je lepší, že pěkně 
myslíííííí,“ protahuje dcera 
mazlivě, „než kdyby pěkně 
chodil.“ 

   Co na to říct – 
   Snad jen: kéž ti to uvažování,…tohle moudré uvažování…, ještě 
nějakou dobu vydrží…Anebo radši: kéž ti vydrží napořád… 
 
 
 
 

(Z knihy Eduarda Martia „Kniha štěstí“ vydalo KNA v Kostelním Vydří 2013 )      Marie  Ohřálov 



Dětem -  Najdi 10 rozdíl ů. 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! SOUTĚŽ !!! 
 

     DOPLŇOVAČKA -  Ten, kdo ml čí ke 
hříchu, souhlasí…(dokon čení v tajence).    

1. části končetin;  2. nádoba na smažení;  
3. orgán k dýchání;  4. stroj na čerpání vody;  
5. První z biskupů; 6. obilnina; 
 7. nejhorší školní známka;  8. králův syn; 9. 
utíkat; 10. přestávka;  

 

Své odpov ědi vho ďte do krabi čky 
„SOUTĚŽ“ 

 v kostele, nebo zašlete emailem  
nas.nedelnicek@seznam.cz  

do ned ěle 26. června!!!  
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: 
 

„LOUKY SUCHO MAJÍ “ 
 

   Soutěže se zúčastnilo 13 dětí. Sedm odpovědí bylo z Dolního Benešova 
a šest ze Zábřehu. Osm jich bylo v krabičce a pět jich přišlo elektronicky.  
Dvě z nich dorazily, bohužel, až po losování). 

Ze 7 správných vylosoval pan fará ř tyto výherce : 
1. cena  – kniha - Julie St říbná 8 let, Dolní Benešov;  
2. cena  – pohádkové pexeso – Simona Halfarová 8 let, Zábřeh; 
3. cena - magnetická záložka - Benedikt  Bohdal  3. třída, Zábřeh. 

Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře. 
                                                                           Výherc ům blahop řejeme.   



MINIPOHÁDKA PRO NEJMEŠÍ 

 

POMOZ MYŠCE NAJÍT CESTU 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(čerpáno z Nezbeda-Cvrček)               Marie Ohřálová 



 



  Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na červen2016 

 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 6.6. 18.00 Za Otmara Hlubka, dvě manželky a rodiče  
Út 7.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 8.6. 18.00 Za Gertrudu Haidovou, manžela a dvoje rodiče  
Čt 9.6. 18.00 Za + Petra Onderku, + otce a za živou rodinu  
Pá 10.6. Záb 18.00 Za Zdeňku Pačkovou (výroční) a za + manžela  
So 11.6. 7.00 Za + Josefu Brychnáčovou (nedož.70 let)  
Ne 12.6. 7.00 Na poděkování za dar života, dar zdraví, za celou živou rodinu…  
Ne 12.6. Záb 8.30 Za Richarda Halfara, manželku a + r rodiny  
Ne 12.6. 10.00 Za + otce a za živou rodinu  
Po 13.6. 18.00 Za + Jiřinu Mrázkovou, dvoje rodiče a přízeň  
Út 14.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 15.6. 18.00 Za + rodiče Kučerovy a Hoheislovy, za ochranu P.Marie pro …  
Čt 16.6. 18.00 Za + Vilibalda Holečka – měsíční  
Pá 17.6. Záb 18.00 Za Richarda Vrchoveckého – výroční  
So 18.6. 7.00 Za Helenu Karasovou, manžela a dceru  
So 18.6. 11.00 Svatební mše svatá  
Ne 19.6. 7.00 Za členy Živého růžence  
Ne 19.6. Záb 8.30 Poděkování P.Bohu za přijaté milosti a prosba o boží pomoc …  
Ne 19.6. 10.00 Za + manžela, rodiče z obou stran a živé rodiny  
Po 20.6. 18.00 Za + kněze rodu Bittů  
Út 21.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 22.6. 18.00 Za Pavla Vojáčka, rodiče a ochranu P.Marie pro celou živou ro...  
Čt 23.6. 18.00 Za + Pavla Kupku (nedož.80 let)  
Pá 24.6. 6.30 Za + Josefa Kuchaře,sestru a švagra,za neteř Jarmilu a za celou...  
Pá 24.6. Záb 18.00 Za Milana Klemense, rodiče Bílovské, jejich dvě dcery s manž...  
So 25.6. 11.00 Na poděkování za 50 let života, dar zdraví,požehnání pro celou...  
So 25.6. ČK 17.00 Za živé a + rybáře z DB a ZÁ  
Ne 26.6. 7.00 Za + manžela, dvoje rodiče a přízeň  
Ne 26.6. Záb 8.30 Za Michala Tutka a manželku  
Ne 26.6. 10.00 Poděkování za uplynulý školní rok a prosba o boží pomoc pro …  
Po 27.6. 18.00 Za + Jindřicha Postulku (nedož.50 let), za + otce a duše v očistci  
Út 28.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 29.6. 18.00 Za + manžela Güntra Kichnera a rodiče z obou stran  
Čt 30.6. 18.00 Za Alfonse Gemsu, syna, rodiče a sourozence  
Pá 1.7. 6.30   
Pá 1.7. Záb 18.00 Za Hildu Reichlovou (výroční) a za + manžela  
So 2.7. 7.00   
Ne 3.7. 7.00   
Ne 3.7. Záb 8.30 Za rodiče Kostřicové, děti, zetě a vnuky  
Ne 3.7. 10.00 Za členy Živého růžence  

Poznámka: Kde byl úmysl textem delší, je jeho pokračování znázorněno třemi tečkami. 
 
 
Řekli svatí a to platí: 
 
 

Nikdy člověk není tak velký jako když klečí.                                     sv. Jan XXIII. 
Lépe je mít zdravou duši než moudrou hlavu.                                      sv. Augustin 
Jestliže chceme všichni rozkazovat, kdo pak bude poslouchat?     sv. Jan Zlatoústý 



Ať „ NEDĚLNÍ ČEK“ vnese do Vašich rodin příjemné,  
pokojné a sváteční chvíle.   
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Římskokatolická  farnost  Dolní  Benešov,  Nám. Cypriána Lellka  74,  Dolní Benešov 747 22 

Připravuje pro vás „Tým Nedělníčku P. Mgr. Pavel Kuchař, farář a Marie Ohřálová 
email:  nas.nedelnicek@seznam.cz internetové stránky: http://farnost-dolnibenesov.webnode.cz/ 

vychází první neděli v měsíci za dobrovolný příspěvek Zapsáno do evidence periodického tisku 
ministerstva kultury  pod číslem MK ČR E 19917      


