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    SLŮVKO  FARÁ ŘE 
 

  Úsměv mámy 
            (maminkám ke svátku) 
 
 
Už mnohokrát jasně řekla mi, z té tupé televizní reklamy. 

Byla to vždy slečna vnadná, pravila: „Věc je to snadná.“ 
„Chcete mít úsměv zářící? Kupte si pastu bělící!“ 

 

Dochází mi zubní pasta, nakupovat jdu – a basta! 
Jenže v tomhle množství tub, co je vhodné pro můj zub? 

Kdo mi v tom zmatku poradí, kdo správnou pastu prozradí? 
 

Toužím mít svůj úsměv krásný, nemít tento cíl jen za sny! 
Stále svoje zuby bělím, já se z toho snad i střelím. 

Makám pro ten pocit kladný, jenže výsledek však žádný. 
 

Kartáček odhazuji v dál, místo smíchu bych spíše lkal. 
Matně si mami vzpomínám, mozkové závity napínám. 

Ty ses často na nás smála, radostí jsi celá hrála… 
 
S přibývajícími léty, často svíralas své rety… 

Tvoje tvář se mi tak líbí, i když sem tam zoubek chybí. 
Asi bude pravá krása, v tom, co moje srdce hlásá… 

 

Mami, dávám ti otázku: „Máme žít na světě pro lásku?“ 
V čem máme největší dluh? Co na to odpoví Bůh? 

Z takových úvah mám smutek, raději bych někam utek. 
 

A ty mami vždy mi pravíš: „Záleží, na čem vždy stavíš!“ 
Nehledej jen krásy kastu, kašli na bělící pastu. 

K Bohu se mé dítě schyluj, věř Mu, odpouštěj a miluj! 
 

                              Tím získáš ten pravý zářící usměv své duše… 
 

                                          PKF 



Připomeňme si historii  
sakrálních staveb naší farnosti 

 

 Poválečné období II. světové války až po současnost. 
 

Válečným tažením byla obec značně poškozena a jako orientační bod pro 
vojenské účely také poškozen náš kostel. Do majetkových škod a 
duchovního zlomu farníků přišel na podzim v r.1945 pan farář Rudolf 
Harazim, pro mnohé součastné pamětníky známa osobnost. Bylo pro něj 
velice těžké opravovat poničený kostel, když mnozí z farníků měli 
poničené a vypálené svoje příbytky. Příkladnou rozvážností p.faráře a 
pomoci Boží se postupně dařilo celou farnost duchovně spojit a stmelit, 
opravit postřílenou fasádu kostela a střešní krytiny, převážně ze sbírek 
farníků.  
Sotva se podařilo uvést prostory do slušných podmínek pro konání 
bohoslužeb nastalo období duchovního lámání lidu - období 
komunistického režimu  po r. 1948. Řízení církevních záležitostí přešlo 
pod správu okresních církevních tajemníků, kteří svoji pomateností  
nechali některé kostely a zejména ty  na  hlučínsku zavřít s vymyšlených 
příběhů výskytů slintavky a kulhavky u zemědělských zvířat. Tak se stalo, 
že mnozí jezdili nebo chodili do kostelů za řekou Opavou. Je nutné se 
zmínit z větších oprav interiéru na vymalování kostela a položení nové 
mramorové dlažby v roce 1955, při které v průběhu odstraňování staré 
dlažby z 20. let bylo p. farářem Harazimem rozhodnuto odkrýt vstup do 
podzemní krypty pod hlavním oltářem a ověřit její stav dosud žijícím 
pamětníkem. Bylo zjištěno, že pod nízkou válenou  cihelnou klenbou 
v poměrně suchém prostředí leží na straně sakristie kostra v rozpadlé rakvi 
s pravděpodobností Beneše z Drahotuš, jehož kamenný náhrobek je na 
boční zdi kostela. Na straně kaple sv. Josefa je rozpadla rakvička bez 
známek kostry, původně asi pozůstatky Petra Moše rovněž má náhrobek ve 
zdi kostela. Z tohoto průzkumu byl pořízen záznam do farní kroniky. 
V 60.letech byla v presbytáři odstraněna ozdobná mřížka s klekátkem 
oddělující kněžiště od laického prostoru  a v souladu s novými liturgickými 
přeměnami bylo kněžiště otevřeno k věřícím a doplněno novým dřevěným 
pódiem, ambónem a obětním stolem. Tato úprava byla doporučena 
a schválena památkovým úřadem. Veškeré práce byly provedeny místními 
stolaři vedené uznávaným mistrem stolařským p. Ludvíkem Onderkou.  



Dále byla obnovena fasáda kostela a střecha věže byla pokryta novým 
zinkovým plechem, střecha lodě byla pokryta novou eternitovou krytinou. 
Na podzim roku 1970 byly opraveny náhrobní kamenné reliéfy,  jejíž 
oprava na doporučení památkářů byla spíše poškozením, v kostele bylo 
zavedeno akumulační vytápění. Na jaře roku 1971 byly posvěceny zvony 
odlity v bývalé NDR a pojmenovány Martin o váze 675 kg, Maria 352 kg a 
Josef 233 kg. V dalších létech se prováděly úpravy na osvětlení kostela, 
úpravě oltáře pro nové liturgické úkony a výměna oken. Záměrem pana 
faráře Harazima byla oprava fasády, avšak vleklá nemoc a úmrtí už mu 
v tom zabránilo. Zemřel v létě 1978 a pochován je na zdejším hřbitově.  
V tomtéž roce nastoupil pan farář P. Alois Čunderle a pokračoval v záměru 
svého předchůdce provést novou omítku na věži. Věnoval se pak ještě 
opravě filiálního kostela v Zábřehu a vnitřní malbě červené kaple. Jelikož 
byla zjištěna v roce 1992 vada na zinkové krytině na střeše kostelní věže, 
bylo s nutností rozhodnuto střechu pokrýt novou krytinou z měděného 
plechu a současně opravit fasádu. V roce 1998 bylo prováděno malování 
kostela, zde je vhodné se zmínit o zatření malby na klenbě nad 
presbiteriem, který pocházel z 60. let minulého století a znázorňoval svatou 
rodinu s pozadím průmyslových objektů. Vzhledem k tomu, že neměly 
žádnou uměleckou a historickou hodnotu, stalo se tak se souhlasem 
památkářů. Jako každý s předchozích duchovních správců naší farnosti 
zanechal svoji jakoukoliv činnosti kus práce na této pomyslné vinici páně, 
byl jmenován P. Alois Čunderle čestným občanem Dolního Benešova. 
Zemřel 17. srpna roku 2002, pochován je na zdejším hřbitově. 
K novodobému období, ještě nehistorickém je vhodná zmínka, že po 
krátkém zastupování a následném jmenování po zemřelém P. Čunderlem, 
spravoval farnost do července 2011 P. Ladislav Stanečka. Podíváme-li se 
na toto proběhlé období konkrétně a objektivně jistě uznáme, že za jeho 
desetileté působení zde bylo vykonáno také velký kus práce, jako u mnoha  
jeho předchůdců. 
Odsloužením první mše svaté v našem kostele v sobotu 13.8.2011 P. 
Pavlem Kuchařem, bylo započato nové a poslední období farnosti. Pan 
farář jak je u nás dobrým zvykem dávat přívlastek „náš“ byl jmenován 
otcem biskupem ostravskoopavské diecéze ke spravování naší farnosti 
zejména duchovní činnosti, která bývá poměrně složitá a přináší až 
dlouhodobou úspěšnost. Přejme si aby jeho současné působení přetrvalo i 
nadále, avšak ke spokojenosti a shodě je potřebná také vstřícnost nás 
farníků. O takové shodě nás přesvědčili naši předkové v průběhu o 
seznamování se s historií farnosti.  



Závěrem této série o historickém vývoji našeho kostela a farnosti si 
zaslouží stručné shrnutí spočívající v podstatě skromného života našich 
předků přinášejících oběti ve víře a dávání přednosti před svým majetkem 
ve prospěch společného církevního majetku sloužící příštím generacím. 
Jsme stejně tak zodpovědní ve víře a přístupu k církevním hodnotám ve 
své farnosti? Po zamyšlení si odpovězme sami. 
 

         Závěrem upřesnění o výšce věže, která bývá častými otazníky. 
 

Při poslední opravě fasády kostela a 
výměně plechové zinkové krytiny za 
měděnou na stěně mnohobokého 
jehlanu v roce 1994, bylo provedeno 
měření výšky věže.  
Od dlažby u věže až k hodinám je 27 m, 
pod římsu věže je 31 m a celková výška 
k báni věže je 45 m. 
Vlastní báň, v niž jsou uloženy 
informace o stavbě věže z roku 1863, 
informace o velké opravě konstrukce 
v roce 1925. Poslední informace je 
z roku 1994 a pojednává o životě v naší 
obci a celé společnosti. Všechny tyto 
informace byly vloženy do měděného 
tubusu a zataveny. Báň, o průměru 65 
cm, tvoří spolu s křížem hrot věže. 
         J.Z. 
Příště:   
Filiální kostel sv. Urbana v Zábřehu                             

==================================================== 
       

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI KV ĚTNU 
 
 

Sbírka NA ODVODNĚNÍ KOSTELA 
– neděle 17.5.2015 

 

Sbírka NA DIECÉZNÍ CHARITU 
– neděle 24.5.2015 – odesílá se v plné výši pro potřebu Charity 

          



Květen, měsíc zasvěcený Panně Marii 
 
 Nastává květen, měsíc, o němž básník říká, že je časem lásky. V katolické 
církevní tradici je ale ještě něčím víc. Tento měsíc je tradičně zasvěcený různým 
formám mariánské zbožnosti a úcty Matce Boží, Panně Marii. Jak se příroda 
probouzí k novému životu, vzpomínají křesťané na tu, která dala život našemu 
Spasiteli. Děje se to často prostřednictvím májových pobožností, poutí atd. 
Květen je v přírodě měsíc krásy. Čím jiným je Maria, ne-li nejkrásnějším květem 
celého stvoření? 

 U lidí je zvykem, že „nižší“ zdraví 
„vyššího“. Někdy se stává, že vyšší pozdraví nižšího, 
a tak mu chce projevit uznání. Bůh je nekonečně 
vysoko nad každým tvorem i nad člověkem. 
Pro člověka je nesmírnou ctí, že může vědomě a 
radostně zdravit svého Stvořitele klaněním 
a modlitbou. Jen jednou se v dějinách lidstva stalo, 
že Bůh sám pozdravil člověka, ne sice přímo, ale 
prostřednictvím nejpřednějšího anděla – archanděla 
Gabriela. Byla to nevýslovná a jedinečná čest od 
Boha prokázána člověku. Dostalo se jí Panně Marii. 
Pozdravení sice pronáší archanděl, ale není to jeho 
pozdravení. On je jenom zvěstoval, když jí přišel 
sdělit, že se stane matkou Ježíše Krista. „Zdráva buď, 
milosti plná, Pán s tebou.“ V latinské verzi jej známe 
jako „Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.“ 

 
Zanedlouho šla Maria navštívit svou příbuznou Alžbětu, která očekávala 

narození Jana Křtitele. Alžběta pozdravila Marii slovy: „Požehnaná jsi mezi 
ženami a požehnaný plod života Tvého.“ V latinské verzi „Benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.“ 
 První část andělského pozdravení je vlastně spojením dvou úryvků 
z Lukášova evangelia – oslovení Panny Marie archandělem Gabrielem při 
Zvěstování a připojení požehnání, které pronáší Alžběta při Navštívení Panny 
Marie. Jako modlitba je užívána od 11. stolení. Druhá věta modlitby byla 
připojena v 16. století a obsahuje prosbu o přímluvu za odpuštění hříchů a 
podporu v hodině smrti. „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i 
v hodinu smrti naši. Amen.“ Latinský překlad: „Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.“  
 Pokud nás vznešená osoba pozdraví, pamatujeme si to a nikdy na tuto čest 
nezapomeneme. Když Bůh Otec a Duch svatý pozdravili společným pozdravem 
Pannu Marii, prokázali jí tak nejvyšší čest.  Srdce Panny Marie naplněné 



nevýslovnou vděčností k Pánu Bohu na tento pozdrav nezapomene a bude chtít, 
aby všichni tvorové – na nebi andělé a na zemi lidé – tento pozdrav znali a co 
nejčastěji jej na znamení vděčnosti v modlitbách opakovali. 
 Tato modlitba patří mezi základní modlitby katolické církve. Také pro 
svou krásu a hloubku byla zhudebněna mnoha skladateli. Jednu z nejslavnějších a 
nejznámějších písní Ave Maria zhudebnil Franz Schubert, který ji složil už ve 
svých 22 letech. 
 Když se Maria pozdravila s Alžbětou, dala se do chvalozpěvu, jež je 
známý jako Magnificat. Je odvozen od prvního verše v latině „Magnificat anima 
mea dominum.“ Česky „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém 
spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou 
blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho 
jméno je svaté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se 
ho bojí……“ Tento Mariin chvalozpěv se stal později závěrečnou částí nešpor 
katolické církve. Od začátku 15. století pro ně skládali hudbu mnozí skladatelé 
(např. v 17. století to byl Zachariáš Zarevúcký, varhaník z malého městečka 
Bardejov na východním Slovensku).  
 Zbožňování Panny Marie nalezlo své místo a vyjádření nejen 
v modlitbách a písních, ale také v malířství, sochařství a poezii. Také na českém 
území patří Panně Marii nejvýznamnější místo. V četných dílech gotického 
sochařství je zpodobňována jako symbol dívčí krásy a zároveň oslava mateřství. 
Matka sedí, ale častěji stojí s dítětem v náručí a má korunku na hlavě 
(tzv. madona). Pod jejíma nohama bývá srpek měsíce, starověký symbol čistoty. 
Mystická literatura 12. a 13. století ji obvykle nazývá Královnou nebes - Regina 
coeli.  

Od nejstarších dob hledali křesťané v Panně Marii matku, přímluvkyni u 
Boha, něžnou a laskavou prostřednici chápající lidské problémy, u níž by mohli 
hledat útěchu v těžkých chvílích. Mariánská úcta hluboce zakořenila v životě 
evropských národů. Dodnes jsou živé poutě do rakouského Maria-Zell, polské 
Czenstochowé, bavorského Pasova, španělské Fatimy, francouzských Lurd. 
Východní Slované s velkou vážností uctívají Matku Boží Vladimirskou, Donskou, 
Kazaňskou. Ruský národ se již před staletími svěřoval do ochrany Panně Marii. 
 Mariánská tradice se udržela i v Čechách a na Moravě. Patří k ní pojmy 
jako Staroboleslavské paladium, Svatá Hora u Příbrami, Hostýn, Brno, Velehrad, 
Zlaté Hory, Hrabyň atd. Také  jižní Čechy jsou posety mnoha mariánskými 
poutními místy.  
 V současném kalendáři je řada dní, které jsou charakteristické svou 
mariánskou úctou. Nejsou to tedy jen soboty, zasvěcené památce Panny Marie, 
ale i ty dny, které připomínají významné události jejího života, či místa církví 
uznaných zjevení. Marii je zasvěcen květen -  měsíc májových pobožností, 
podobně jako říjen - měsíc posvátného růžence.  
Z části použitá literatura: Chvilky u nohou Matky Boží                                              av                                               



Prezident Miloš Zeman se setkal  
s papežem Františkem 

 

Kromě audience u papeže Františka navštívil  
24. dubna 2015 prezident ČR Miloš Zeman 
vatikánský Státní sekretariát, zúčastnil se 
Modlitby za vlast ve Svatopetrské bazilice, 
položil květiny u hrobů Jana Pavla II. a 
kardinála Josefa Berana a setkal se s českými 
studenty teologie v koleji Nepomucenum. 
 

 

Vatikán:  Papež František dnes přijal prezidenta ČR Miloše Zemana s 
manželkou Ivanou Zemanovou a doprovodem. Audience, která se 
skládala ze soukromého pohovoru obou hlav států a následného 
představení paní Ivany Zemanové a delegace, trvala zhruba hodinu. Mezi 
Zemanovými hosty byl také kardinál Dominik Duka, olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner, opat strahovských premonstrátů Michael Pojezdný nebo 
generální představená boromejek Bohuslava Maria Kubačáková. 
Prezident republiky navštívil také vatikánský Státní sekretariát, ve 
Svatopetrské bazilice se zúčastnil Modlitby za vlast a položil květiny u 
hrobů Jana Pavla II. a kardinála Josefa Berana. Součástí programu bylo 
také setkání s českými studenty teologie v Papežské koleji 
Nepomucenum. 
 

Jak uvádí vatikánské tiskové st ředisko , oficiální rozhovory, které se 
konaly u příležitosti 25. výročí obnovení diplomatických vztahů mezi 
Svatým stolcem a někdejší Československou federativní republikou (19. 
dubna 1990), proběhly v srdečné atmosféře. Účastníci potvrdili společnou 
vůli posílit vzájemné dobré vztahy a dojít k závěru v jednání o bilaterální 
smlouvě. Vyjádřili také touhu ještě více rozvinout spolupráci mezi církví a 
Českou republikou v sektorech společného zájmu, především v kulturní, 
vzdělávací a sociální oblasti, které by sloužily celému národu. 
V rozhovorech se účastníci také zastavili u aktuální mezinárodní situace, 
se zvláštním důrazem na stávající situaci křesťanů a jiným menšin na 
Blízkém východě. 
Jak uvedl Zemanův tiskový mluvčí Jiří Ovčáček pro ČTK, prezident ČR 
také hovořil s papežem o Jindřichovi Forejtovi jako o možném budoucím 
velvyslanci ve Vatikánu. 
Na závěr audience František požehnal základní kameny dvou hospiců. 
Jeden bude postaven v Hradci Králové a sociální domov se zvláštním 
režimem hospicového typu vyroste v Újezdu u Brna. "Spolu s těmito 



kameny s sebou odvážím také osudy řady lidí, kteří budou vysvobozeni ze 
ztráty lidské důstojnosti," řekl při požehnání obou kamenů Zeman. 
Mezi dary, které prezident republiky papeži přivezl, je také soška 
Pražského Jezulátka a sada aktovek v liturgických barvách.  
 

Jak uvádí agentura ZENIT , u zelené aktovky papež žertovně prohlásil: 
„Tato je ideální pro předání mé příští encykliky o ochraně stvoření!“ 
Římský biskup předal Miloši Zemanovi Medaili míru se slovy: „Toto je mé 
přání pro vládce, aby vždy pracovali pro mír.“  
Také mu věnoval kopii apoštolské exhortace Evangelii Gaudium. Podle 
agentury ZENIT papež prohlásil: „Toto je můj dokument pro církev, jež 
musí vycházet ven. Hovořím v ní o důstojnosti ve všech jejich podobách.“ 
Do Vatikánu s českým prezidentem přiletělo také přes 30 členů 
pěveckého sboru Stojanova gymnázia, které sídlí na Velehradě.  
 

Papež František by podle Zemana mohl navštívit ČR 
 

K návštěvě by podle prezidenta republiky Miloše 
Zemana mělo dojít pravděpodobně do roku 2018. 
 

Vatikán:  Papež František by mohl v blízké budoucnosti 
navštívit Českou republiku. Dnes (24. dubna 2014) přijal 
pozvání na Velehrad. Při setkání s novináři to oznámil 
prezident České republiky Miloš Zeman, který se 
dopoledne s římským biskupem setkal.  
 

"Svatý otec přijal pozvání na Velehrad. A protože přijetí takových pozvání 
bývá někdy pouze diplomatickou zdvořilostí, slíbil, že se tak stane v blízké 
budoucnosti," uvedl podle ČTK Zeman. 
Prezident také řekl, že návštěva by se mohla s "vysokou 
pravděpodobností" uskutečnit dříve, než Jindřich Forejt nastoupí jako 
velvyslanec do Vatikánu. K tomu by mělo dojít před koncem Zemanova 
funkčního období. 
 

Návštěva papeže by měla podle prezidenta ekumenický charakter. 
"Diskutovali jsme o struktuře této návštěvy. Nabídl jsem Svatému otci dvě 
varianty. Buď pastorační cestu, nebo setkání s patriarchy ortodoxních 
církví v rámci ekumenie. Svatý otec se rozhodl pro druhou variantu, a já 
jsem proto požádal kardinála Duku, aby zaslal pozvání oněm patriarchům, 
aby se uskutečnila tato ekumenická schůzka na Velehradě," řekl Zeman. 
Na Velehrad byl František pozván již k 1150. výročí sv. Cyrila a Metoděje. 
Naposledy navštívil Českou republiku Benedikt XVI. v roce 2009. 
 
(zdroj: www.víra. cz.  Autor: Ondřej Mléčka)                                                 Připravila   M. Ohřálová 



SVĚTEC MĚSÍCE 
Svatý Klement Maria Hofbauer 

            20. květen, památka 
  

Pocházel z Tasovic od Znojma. Původně se vyučil 
pekařem. Pro chudobu a touhu po studiu odešel do 

ciziny. Po různých cestách přijal v Římě svátost 
kněžství a vstoupil do řádu redemptoristů, který pak 

uvedl do Varšavy. Po požehnaném působení byl 
vypovězen a ve svém apoštolském působení 

pokračoval ve Vídni. Sledován policií jako odpůrce 
skvělý apoštol ve všech společenských vrstvách 

                 
Z MORAVSKÉHO PEKAŘE APOŠTOL  VARŠAVY A VÍDN Ě 

 

        Narodil se 26.12. 1751 v Tasovicích u Znojma jako deváté z dvanácti 
dětí a pokřtěn byl Jan. Otec Petr Pavel Dvořák pocházel z Mor. Budějovic 
a v Tasovicích převzal hospodářství a řeznictví. Matka Marie roz. Steero-
va ovdověla, když Janovi bylo šest a půl roku. Jan již v dětství začal toužit 
po kněžském povolání, ale na studie nebylo a matka ho dala v 15. letech 
do učení ke znojemskému pekaři Františku Dobšovi. Po vyučení pracoval 
v klášteře v Louce a zároveň po 4 roky navštěvoval gymnázium, které 
skončil ve 26. letech. Pak od roku 1779 pracoval ve Vídni jako pekařský 
tovaryš. Tam už pod jménem Hofbauer. Jeho mistr ho chtěl oženit se svou 
dcerou a předat mu živnost.  
      Jan ale odešel se svým přítelem do Itálie, přitom navštívili Řím a v 
Tivoli poprosili o přijetí do tamní poustevny. Biskup Barnabas Chiarmonti 
(pozdější Pius VII.) jim předal poustevnický hábit o svátku Klementa z 
Ancyry 23.1. 1783 a Jan Hofbauer přijal nové jméno Klement Maria. To 
jméno mu bylo připomínkou jak dne tak i věrnosti k Matce Boží, kterou 
často vzýval.  
       Touha po kněžství ho dovedla znovu do Vídně. Zase se pustil do 
práce v pekařství a přitom navštěvoval katechetický kurs. Pak vykonal 
nějakou službu třem bohatým šlechtičnám a ony mu finančně pomohly, že 
se mohl začít studiem připravovat na kněžství. Profesoři teologické fakulty 
však byli osvícenci a Klement Maria záhy poznal, že se rozcházejí s čistou 
církevní naukou. Se svým spolužákem Tadeášem Hýblem proto studium 
přerušili a vydali se za zdrojem čisté nauky do Říma. Seznámili se tam s 
kongregací Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristy a stali se jejími členy. 
Řeholní sliby složili 19.3. a o 9 dnů později 28.3. 1785 byli vysvěceni na 
kněze. Po dokončeném vzdělání byli pak z kláštera Frosinone posláni do 
střední Evropy, aby rozšířili svou řeholní rodinu.  



    Klement Maria si vybral za své působiště Varšavu, kde po setkání s 
biskupem Saluzzo mu byla svěřena správa kostela sv. Benona. Tam 
působil s velkou horlivostí 21 let a už v roce 1787 založil redemptoristický 
klášter, který byl prvním mimo území Itálie. Pak následovaly kláštery další 
a Klement Maria bděl nad nimi jako generální vikář řeholní společnosti. 
Vedle zakládání a vedení řeholních domů věnoval hlavní zájem pastoraci 
a jeho pobyt ve Varšavě lze označit za nepřetržité lidové misie. S mladými 
různých národností rozvíjel nejen duchovní ale i sociálně charitativní 
činnost, takže od mnohých byl nazván apoštolem Varšavy. Určitý obraz 
jeho působení ukazuje nárůst sv. přijímání v kostele sv. Benona z dvou 
tisíc na více jak sto tisíc ročně.  
    Klement Maria Hofbauer obrácení mnohých docílil prostřednictvím 
růžence. V rukou nosil malý růženec, který měl od papeže Pia VII. a když 
jej jednou ztratil, byl z toho velmi smutný. Ale našla ho jedna sestra a on jí 
s radostí řekl: "Pomohla jste mi v obracení hříšníků, protože pokaždé, 
když jsem se pomodlil růženec za některého hříšníka, dosáhl jsem jeho 
obrácení." Také kajícníky prosil, aby mu pomáhali obracet hříšníky 
modlitbou mnoha růženců. Ujišťoval, že růžencem vždy dosáhl 
požadovaného obrácení i když se jednalo o hříšníky, kteří se vyhýbali 
svátostem třicet nebo čtyřicet let. A jeho tvář vždy zazářila, když mohl říci, 
že mu Pán dal další duši prostřednictvím růžence.  
    Svými slovy také nabádal k vytrvalosti a dodával: "Viděl jsem mnohé 
bezbožníky umírat svatě a viděl jsem mnohé, kteří se zdáli být svatí, a 
zemřeli jako bezbožníci." Také doporučoval mluvit spíš s Bohem o 
hříšníku, než s ním o Bohu.  
V květnu r. 1808 Napoleon, maje okupační vojska v Polsku, nařídil 
zlikvidování klášterů redemptoristů a vyhnání řeholníků. Následkem tohoto 
rozkazu byl Klement Maria i s dalšími řeholníky 17.6. uvězněn a později 
vypovězen z Polska.  
    Přišel znovu do Vídně a hned začal podobný apoštolát jako ve Varšavě. 
Policie ho však bedlivě sledovala, ale arcibiskup Hohenwart nad ním držel 
ochrannou ruku. První Klementovo působiště bylo v minoritském kostele a 
od r. 1813 mu arcibiskup svěřil kostel sv. Voršily i s vedením řeholnic. 
Klement horlivě rozvíjel svůj apoštolát a měl velký vliv na prostý lid i 
studenty a intelektuály. Stal se rádcem některých biskupů, spisovatelů, 
umělců a konvertitů. Mnohé přivedl k duchovnímu povolání, zejména mezi 
redemptoristy. Přes významné osobnosti měl vliv i na řešení církevních 
otázek na Vídeňském kongresu (1814-15). Když zemřel, jeho pohřeb byl 
velkou manifestací úcty obyvatel Vídně. Pohřben byl na hřbitově Maria-
Enzersdorf, odkud v roce 1862 byly jeho ostatky přeneseny do 
redemptoristického kostela Maria Stiegen. V roce 1888 byl blahořečen 
Lvem XIII. a v roce 1909 kanonizován Piem X.      (Zdroj  - Životopisy svatých) 



SVĚDECTVÍ O BOŽÍM JEDNÁNÍ 

Homeopatie (sv ědectví)  
                                       

   V poslední době se velmi hodně hovoří 
 o homeopatii, otázka, zda se jedná  
o neškodnou nadějnou medicínu budou-
cnosti nebo spíše o jednu z pastí Božího   
nepřítele, je stále více aktuální.  
   Pocházím z farmaceutické rodiny a sama 
jsem farmaceutka. Maminka je lékařkou 
homeopatie, takže většinu našich běžných 
nemocí léčila pomocí homeopatik. 
     Já sama jsem to brala jako jednu z 
možných způsobů terapie, která se mi 
jevila jako zcela nezávadná. U nás se 
říkalo: „Buď ti to pomůže nebo neuškodí, 
tak proč to nezkusit?“ 
    Narazila jsem až na studiích, kde jsme 
měli velmi požehnané ekumenické spole-
čenství modlitby. Studenti z jiných křesťan-
ských společenství mě však upozornili na 

skutečnost, že homeopatie není od Boha, že léčit se pomocí ní je hřích.  
Já jsem se jim v duchu smála a brala je jako fanatiky. V hloubi srdce jsem 
však Pána prosila o světlo. Jelikož světlo stále nepřicházelo, přestala jsem 
homeopatika užívat a v lékárně je doporučovat. Ale stále nade mnou visel 
velký otazník. Však jen do chvíle, kdy se Pán rozhodl uvést mě do pravdy, 
a o tu bych se s vámi chtěla podělit. 
 
    V průběhu několika let jsem začala mít vážné zdravotní problémy, které 
se na mě valily ze všech stran a vyžádaly si několik operací u nás i v za-
hraničí. Když už se zdálo, že to nejhorší mám za sebou, začaly mě trápit 
vysoké horečky střídající se se zimnicí, podivné ekzémy různě se stěhující 
po těle, rudnutí kůže se svěděním.  
    Kožní lékař prohlásil, že s něčím podobným se nikdy nesetkal, že už 
vyzkoušel vše a nic nepomohlo, že si snad kůži potírám toluenem, osobní 
lékařka rovněž nic validního nenašla, vyšetření krve bylo negativní… Já 
sama jsem došla k závěru, že jsem simulant, hypochondr a asi i blázen.         
    Po pěti měsících, kdy už jsem byla dost vyčerpaná, jsem poprosila 
kněze o modlitbu. Při modlitbě vyšlo najevo, že za mými problémy stojí 



konkrétní démon homeopatie. Modlili jsme se tedy za rozvázání a zrušení 
tohoto pouta. 
     Po modlitbě se mi nesmírně ulevilo, ale jako farmaceutce mi to nesta-
čilo a ze zvědavostí jsem si vyhledala v AISLPu (Automatizovaný informa-
ční systém léčivých přípravků) podrobné informace o homeopatických 
přípravcích, které jsem léta užívala. Zůstala jsem celá v úžasu, když jsem 
se dočetla, že dané léky u zdravých jedinců všechny tyto problémy 
vyvolávají. Pán mi takto odpověděl na mou otázku, ale způsobem Jemu 
vlastním, abych už nikdy nemohla pochybovat. Teprve poté mé problémy 
ustoupily a já mohu jen děkovat a chválit Pána za Jeho velikost a lásku, 
s jakou se ke mně znovu sklonil. 

Uzdravení syna (svědectví) 

  V roce 1997 se nám narodil syn. Po dvou měsících pro něj moje žena 
neměla už dost mléka. Naše obvodní lékařka jí předepsala 
homeopatikum. Tehdy jsem o tomto způsobu léčby nevěděl téměř nic. 

 Po užití homeopatik bylo mléka 
opět dost, ale během měsíce začal 
malý syn dostávat záchvaty 
kojenecké epilepsie. Jeli jsme do 
okresní nemocnice k dětskému 
neurologovi, který je světovou 
kapacitou v oboru. Ten syna 
hospitalizoval a podrobil vyšetřením, 
výsledkem však bylo jen to, že 
nezjistil nic. Záchvaty pokračovaly a 
byly stále častější.  

 Zmínila jsem se o tomto problému před knězem, který byl toho času mým 
zpovědníkem. Kněz mi doporučil, aby manželka vysadila to homeopati-
kum, protože homeopatika nejsou účinná tím, z čeho se vyrábí, ale tím,   
co se nad nimi při výrobě vyslovuje. Lék jsme vysadili a záchvaty začaly 
řídnout, až postupně během jednoho roku přestaly úplně. Syn má dnes 
čtrnáct let a je zcela zdravý. Homeopatika se tedy v naší rodině od roku 
1998 nepoužívají. Toto svědectví Vám píši rád, protože v knize Zjevení 
stojí psáno: „...oni nad ním zvítězili pro Krev Beránkovu a slovo svého 
svědectví...“. 

(http://www.vojtechkodet.cz/svedectvi)                                                                M. Ohřálová 

 



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ  

Všechny ty roky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
(Z knihy Bruna Ferrera „Ptačí zpěv pro duši“, Vydal Portál 2012 přeložila Jaroslava Fejková) 



PRO ZASMÁNÍ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

    Vejde babička do obchodu a žádá paní prodavačku o sardinky. 
Prodavačka:,,A jaké byste si přála? Máme švédské, ruské, řecké                 
i španělské.“  
   Babička nechápavě:,,To je přece jedno, já si s nimi nebudu povídat, 
já je chci jíst.“ 

 
    Babička a vnučka:  
- "Ty Terezko moc zlobíš! Vzpomeň si na Karkulku, co se jí stalo, když 
neposlouchala?"  
- "A ty si vzpomeň, babi, koho sežral vlk jako první!"  
  
 

    Manželka zastihne svého manžela v devět hodin, jak si v klidu popíjí 
kafe a čte noviny.  
"Nemáš být náhodou už hodinu v práci?"  
Manžel se rozkouká kolem sebe a pak vykřikne:  
"Do háje! Já tam nejsem?"  
 
    

 V posilovně jsem se zeptal trenéra, jaký stroj mám použít, abych 
zapůsobil co nejvíce na ženy. 
Vyvedl mě ven a ukázal na bankomat.                                                                  
 
(Čerpáno z - www. katolik.cz, )                                                                              Marie Ohřálová   



Dětem – Najdi 10 rozdíl ů 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

!!! SOUTĚŽ !!! 
            DOPLŇOVAČKA -  Tajenka skrývá část lidové pranostiky: 

Chladno a …( tajenka)… v máji, hojnost ovoce a sena dají. 
 

1. dělat zábavu; 2. jev při 
bouřce; 3. tele - sameček;  
4. pláče; 5. kněžská pokrývka 
hlavy; 6. jižní ovoce; 7.těžký 
naklad na bedrech; 8. jméno 
pohádkového slona;9. bezmo-
torový létající prostředek; 
10. majitel velkého jmění;  
11. sourozenec. 
Své odpov ědi vho ďte do 
krabi čky „SOUT ĚŽ“ v kostele,  

nebo zašlete  emailem  nas.nedelnicek@seznam.cz   do ned ěle  31. kv ětna !!!  
 

Správná odpov ěď z minulé sout ěže: 
 Tajenka minulé doplňovačky zní „POLE HNOJÍ“ . Z 11. správných odpovědí,  
(4 z D.Benešova, 6 ze Zábřehu, 1 přespolní / 9 v krabičce a 2 elektronicky) 
vylosoval pan farář  tyto výherce: 1. cena  – kniha – Eva Plzáková 10 let, Dolní 
Benešov; 2. cena  – biblické karty - Erik Jordán   4.tř. Dolní Benešov;  
3. cena - magnetická záložka – Martin Vavre čka, Zábřeh;   
Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře.                                                              
                                                                            Výherc ům blahop řejeme   
 
!!!Řešení hlavolamu z minulého čísla. Námořník si koupil čepici, byly tam dvě!!! 



Biřmování – podzim 2016 
 

 Doby, kdy díky perzekuci křesťanů za strany státu mohlo být i 
biřmování jednou za mnoho let, jsou pryč a tato svátost se uděluje v našich 
farnostech dnes častěji. Od toho posledního v Dolním Benešově uplyne 
letos v listopadu rok. Proto došlo k rozhodnutí, že následující biřmování 
bude na podzim 2016 – konkrétně kolem našeho krmáše – tedy slavnosti 
sv. Martina.  
Základní podmínky a časový harmonogram bude následující: 

• Přihlásit se může pokřtěný katolík (dovršený věk 18 let do konce 
roku 2015!, u ženatých a vdaných pouze s církevním sňatkem!) 

• Přihlášku je možné vyzvednout během měsíce května v zákristii 
nebo na faře 

• Pokřtěný(á) v jiné farnosti musí dodat potvrzení o křtu do konce 
srpna 2015! 

• Biřmovanec si zvolí biřmovací jméno např. podle světce, který je 
mu blízký nebo jinak hodný následování 

• Biřmovanec má mít biřmovacího kmotra, který je pokřtěný katolík, 
žije podle své víry a pokud je ženatý nebo vdaná – má církevní 
sňatek 

• Příprava k biřmování začne od nového školního roku, tedy od září 
2015, a to 1x až 2x za měsíc (během července a srpna 2016 
příprava nebude) 

• Další informace na tel 731 534 093 nebo mail: 
rkf.dolnibenesov@doo.cz                                                       PKF 

 
 ===============================================================================                
 

                VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 
 

Téma setkání: Způsoby chleba a vína 
Termín setkání:  Středa 6. května 2015 
Čas a místo setkání:  18:50 ve Farním sále 
 

Biblické texty: 
• Gen 14, 17-20  – Melchizedech  
• J 6, 53-57  – Já jsem chleb živý… 
• Kor 11, 23-26  – Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento 

kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud On nepřijde. 
• 1 Kor 10,14-17 – Všichni máme podíl na jednom chlebu. 



ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA – 2. čtvrtletí 2015 
 
02.05.: ŠTADLEROVÁ  Krista 
   NOVÁKOVÁ Marta 
   ŠVANČAROVÁ  Brigita 
   HUDECZKOVÁ  Monika 
   PRCHALOVÁ Jana 
   REJOVÁ Růžena 
 
09.05.: HARAZIMOVÁ Karin 
   HLUBKOVÁ Eva 
   LIŠKOVÁ Lenka 
   TILLECZKOVÁ Hana 
   VAVŘÍNKOVÁ Iveta 
   BARÁNKOVÁ Monika 
 
16.05.: HLUBKOVÁ Marie 
   MURCKOVÁ Miluše 
   MURCKOVÁ Eva 
   WECZERKOVÁ Leandra 
   CHŘIBKOVÁ Eliška 
   HARAZIMOVÁ  Hilda 
 
23.05.: ADAMÍKOVÁ Edeltraud 
   SLIVKOVÁ Edeltraud 
   NESVADBOVÁ  Růžena 
   LUDVÍKOVÁ Irma 
   PAČKOVÁ Marie 
 
30.05.: KADRLIAKOVÁ  Inge 
   MAGEROVÁ Heda 
   KICHNEROVÁ  Edeltraud 
   NOVÁKOVÁ Irena 
   DOMBKOVÁ Eva  
 
06.06.: FOJTÍKOVÁ Emilie 
   PRCHALOVÁ Adlgunda 
   ONDERKOVÁ Marie 
   GAIDEČKOVÁ  Helena 
   POSTULKOVÁ  Ilona 
   NĚMCOVÁ Marie 
 
13.06.: PAVLÍKOVÁ  Marie 
   MAZALOVÁ Alena 
   VALENTOVÁ Marta 
   KOCUROVÁ Marie 
   BIELÁKOVÁ Kristina 
   STEFFKOVÁ Anna 
 
20.06.: MALCHARKOVÁ  Jana 
   BUHLOVÁ Anna 

 
   HAVLÍKOVÁ Pavla 
   KOLAŘÍKOVÁ  Jana 
   TULACHOVÁ Jiřina 
   KOZELKOVÁ Jindřiška 
   PROKŠOVÁ Krista 
 
27.06.: ŠEBESTÍKOVÁ  Krista 
   PORUBOVÁ Helena 
   DIEHLOVÁ Liana 
   SABAŠOVÁ Anna 
   THIEMLOVÁ Anna 
   KUPKOVÁ Anna 
 
04.07.: REICHLOVÁ Marie 
   SCHMIEDHAMEROVÁ Marcela 

   BILÍKOVÁ Marcela 
   SOVÍKOVÁ Marie 
   PAVLENKOVÁ  Hana 
   FAIKOVÁ Jana 
   FAIKOVÁ Renáta 
 
11.07.: VOJVODOVÁ Karla 
   POSTULKOVÁ  Magdaléna 
   KOCUROVÁ Růžena 
   DEMBKOVÁ Květa 
   FUCHSOVÁ Anna 
   HALFAROVÁ Kristina 
 
18.07.: BÍLÁ  Marie 
   KOZLOVSKÁ Angela 
   DLOUHÁ Alena 
   DUDOVÁ Věra 
   GREGOROVÁ Jaroslava 
   KALUŽOVÁ Jana 
   PRASKOVÁ Andrea 
 
25.07.: KUBÍKOVÁ Terezie 
   KUCHAŘOVÁ Lucie 
   KUBÍKOVÁ Michaela 
   JANEČKOVÁ Magda 
   HOLEČKOVÁ Jana 
   KARASOVÁ Eva 
 
01.08.: MOHYLOVÁ Eva 
   PAVLENKOVÁ Dagmar 
   VAVŘÍNKOVÁ  Ludmila 
   HOLEČKOVÁ Adolfina 
   KUBÍNOVÁ Štěpánka 
   BENEŠOVÁ Eva 



 
Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na květen 2015 

 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 4.5. 18.00 Za + manžela Ladislava Skoupila (nedož.80 let), za bratra a ro…  
Ůt 5.5. 6.30 Za živé a + farníky  
Út 5.5. Záb 18.00   
St 6.5. 18.00 Za + Emila Harazima, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci  
Čt 7.5. 7.00 Za + preláta Vilhelma Thiemla, sourozence a duše v očistci  
Pá 8.5. 7.30 Za + Marii Moravcovou a dva manžely  
So 9.5. 6.30   
Ne 10.5. 7.00 Za rodiče Postulkovy a Balarinovy  
Ne 10.5. Záb 8.30 Za živé a + členy Živého růžence  
Ne 10.5. 10.00 Za Martina Zajíce a manželku  
Po 11.5. 18.00 Za Maxmiliána Staffina a rodiče  
Út 12.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 13.5. 18.00 Za Josefa Blokšu, manželku, syna, snachu a zetě  
Čt 14.5. 18.00 Za Alžbětu Madajovou, manžela, rodiče a sourozence Naneb.P 
Pá 15.5. Záb 18.00 Za Kurta Jařába, dvoje rodiče, sestry, švagry a duše v očistci  
So 16.5. 7.00 Za + Petra Dihla – měsíční  
Ne 17.5. 7.00 Za + Annu Kalužovou, manžela a děti  
Ne 17.5. Záb 8.30 Za děti, přistupující k 1.sv. přijímání a za jejich rodiče  
Ne 17.5. 10.00 Za členy Živého růžence  
Po 18.5. 18.00 Za + Jiřího Kalužu, otce, živou a + rodinu  
Út 19.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 20.5. 17.00 Za + Richarda Zeisse,manželku, za rodiče a sourozence z obou...  
Čt 21.5. 18.00 Za rodiče Kubíkovy a Holečkovy  
Pá 22.5. Záb 18.00 Za rodiče Sommerové a syna  
So 23.5. 7.00 Za + Terezii Vítečkovou, + manžela, za + Antonii Lýkovou a …  
Ne 24.5. 7.00 Za Hedviku Spruchovou (nedož.85 let), za manžela a rodiče z… Sv.Duch 
Ne 24.5. Záb 8.30 Za Elišku Hoškovou, manžela a dvoje rodiče Sv.Duch 
Ne 24.5. 10.00 Za + Hildu Sklářovou – výroční Sv.Duch 
Po 25.5. 18.00 Za Güntera Mageru a rodiče z obou stran  
Út 26.5. 6.30   
St 27.5. 17.30 Za + manžela Jána Kozlovského,rodiče z obou stran a za celou...  
Čt 28.5. 18.00 Za + Ladislava Čičáka, rodiče z obou stran, Annu a Ludvíka Š…  
Pá 29.5. Záb 18.00   
So 30.5. 7.00 Za + Marii Kozelkovou – měsíční  
So 30.5. ČK 17.00 Za + Jana Jarzaba – výroční  
Ne 31.5. 7.00 Za + rodiče a sourozence Sv.Troj. 
Ne 31.5. Záb 8.30 Za živé a + farníky a za dobrodince kostela Odpust 
Ne 31.5. 10.00 Za děti, přistupující k 1.sv. přijímání a za jejich rodiče Sv.Troj. 
Po 1.6. 18.00 Za + manžela Václava Kohuta, dvoje rodiče a živou rodinu  
Út 2.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 3.6. 18.00 Za + Maxmiliána Nováka – výroční  
Čt 4.6. Záb 16.00   
Čt 4.6. 18.00 Za Pavla Ranoše (nedož.100 let), za rodiče a sourozence  
Pá 5.6. 6.30 Za členy Živého růžence  
Pá 5.6. Záb 18.00   
So 6.6. 7.00 Za + Františka Štefka – měsíční  
Ne 7.6. 7.00 Za + rodiče, sestru a bratra B.Tělo 
Ne 7.6. 9.00  B.Tělo 

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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