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                                     SLŮVKO   FARÁŘE  
 
 

Novoroční přání: 
 
            Má cenu se rvát?, 

        bližním zas se stát? 
       – ten boj je tak pracný… 

            Má to cenu žít?, 
        když se ztratil klid 

      – tak potřebný a vzácný? 
             Kde vzít tolik sil?, 

        jak dát do těch chvil 
     – ten smysl a plnost? 

             Věda, že vím nic, 
        že je rub a líc 

     – kde vzít neomylnost? 
             Co mě vlastně čeká?, 
          když pohan na mě štěká 

     – zase jen ten Kříž? 
              Rozhlížím se kolem, 
          v tom na životě holém 

     – smím cítit, že Jsi blíž… 
 

                Pokud to, co budete prožívat, 
                Vás může přivést blíže k Bohu, 
                prožijte to naplno.  
                                               To je mé přání. 

  
  
  



Biblické okénko 
 
 V nadcházející době budeme zaměřovat svoji pozornost ke čtení 
Božího slova, přítomného zejména v Písmu svatém. To patří spolu 
s liturgií k základním pramenům katolické církve a její víry. Boží slovo se 
obrací k nám všem jako ke společenství věřících, protože ve víře máme 
zrát společně. 
 Tzv. biblická čtení, která hodláme dělat díky Bibli, nejsou pouze 
kvůli tomu, že máme Bibli, ale spíš naopak. Bible je kanonická sbírka 
spisů, jejíž formy a zvláště obsah se odráží v četných spisech Starého i 
Nového zákona. 
 Čtení Bible je aktivitou, v níž se obsah jako celek stává 
bezprostředním předmětem katecheze. Můžeme to nazvat jakousi 
„abecedou“ Bible. Patří sem např. všeobecný úvod ke správnému chápání 
její identity, výklad vzniku a dějin biblických textů, určení hlavních rysů a 
témat jednotlivých biblických spisů. 

Určitě nás může překvapit myšlenka, k čemu je taková znalost 
Bible potřebná? Písmo svaté přece můžeme číst s duchovním užitkem 
sami. Důvodem pro společné čtení je naše současná kulturní situace. 
Myšlenky mnoha lidí naší kultury ovlivňuje řada aspektů. Lidé mají s Bibli 
nezřídka potíže a často mají i mnoho otázek. Prostřednictvím společného 
čtení z Bible můžeme a máme usilovat o seriozní odpovědi na naše otázky 
a nejasnosti. Tak to vyžaduje úcta k Božímu slovu, ale i k tomu  
konkrétnímu dotazujícímu se člověku. 
 V dnešní době je do kritického postoje k biblickému dědictví 
vtažena většina našich současníků, nevyjímaje ani mládež a děti. Proto 
čtení textu Písma svatého chápejme jako formu služby Božímu slovu, 
kterou nám umožňuje jeho text, jakožto specifické znamení,  přenesené do 
lidské řeči. Biblický text je nám časově i prostorově do jisté míry vzdálený. 
Není proto divu, že nás církev naléhavě zve, abychom k němu udělali 
alespoň několik kroků. 
 Biblický text se nám má stát i předmětem meditace – rozjímání. 
Meditace v této souvislosti znamená zapojit či vtáhnout sebe samého do 
vnímání a interpretace posvátného textu. Každý biblický příběh je přímo či 
nepřímo pozváním, abychom do něj sami vstoupili, samozřejmě každý 
svým způsobem a podle možností a svého „životního prostředí“,  a tak 
prožili to, či sami se podíleli na tom, o čem vypráví.. 

 



Boj na život a na život 
 

 V sobotu 7. prosince 2013 se v naší farnosti kromě boje 
paní Mgr. Martiny Pavlíkové s předáváním informací o službě 
čtení Božího slova při bohoslužbách, které v omezeném čase 
nabízela obětavým farníkům, čtoucím tyto texty o nedělích a 
všedních dnech, uskutečnil ještě jeden boj o mnoha dějstvích. 
Byl to již v pořadí patnáctý turnaj ministrantů ve stolním tenise 
z děkanátu Hlučín.  
 

 
     Povím vám, to byly boje. Míčky svištěly jako kulky na 
frontovém bojišti. Z naší farnosti bylo do předních linií vysláno 
celkem šest bojovníků. Nakonec – posuďte sami. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sponzoří, kteří podpořili 15. Ministrantský turnaj ve 

stolním tenise 
 

• Firma VALKODOPRAVA – Valdemar KOKEŠ 
• Pekařství OBRUSNÍK 
• Masokombinát MASOMA Zábřeh 
• Římskokatolická farnost Dolní Benešov 
• Římskokatolická farnost Kravaře 
• Děkujeme touto cestou také vedení Základní školy 

v Dolním Benešově za umožnění pořádání tohoto turnaje 
ve školní tělocvičně. 

  

 



 
Windows neboli okna pěkně po česku 

 
      Byla to teda pěkně rychlá akce, to vám povím. Trvala necelý týden. 

      Nejdříve všechno zabalit, pak se jen dívat, jak to jde a pak všechno 
odbalit, abyste zjistili, že jste to zabalili blbě, bo všude prachu, jak při 
písečné bouři ☺. 

  
  Děkuji touto cestou stěhovákům, baličům, 
lepičům     
  (lupičům neděkuji), odlepovačům, 
odbalovačům,      
  uklízečům, konejšičům (mé osoby), znovu   
  stěhovákům, oknaleštičům a nakonec starším   
  ministrantům, kteří to zachraňovali ☺. 



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na leden 2014 
 

 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 6.1. 17.30 Za Marii Pačkovou, manžela, sourozence a rodiče z obou stran  
Ůt 7.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 8.1. 17.30 Poděkování P.Bohu za obdržené milosti, ochranu P.Marie a za…  
Čt 9.1. 17.30 Za + Elisabeth Willaschkovou, sestru, bratra a rodiče z obou str.  
Pá 10.1. Záb 17.30 Za + Janu Sobkovou – měsíční  
So 11.1. 11.00 Na poděkování P.Bohu za 80 let života,dar zdraví a živou rodinu  
Ne 12.1. 7.00 Za + rodiče a boží ochranu pro celou rodinu  
Ne 12.1. Záb 8.30 Za Josefa Janeckého, rodiče a sourozence  
Ne 12.1. 10.00 Za Elišku Chřibkovou,  dva manžely a dva syny  
Po 13.1. 17.30 Za Martu Miekischovou, syna a rodiče z obou stran  
Út 14.1. 6.30 Za živé a + farníky  
St 15.1. 17.30 Za + Alžbětu Kocurovou, manžela a rodiče z obou stran  
Čt 16.1. 17.30 Za Kristiánu Seidlovou, manžela a rodiče z obou stran  
Pá 17.1. Záb 17.30 Za Juditu Vaškovou, manžela, dvoje rodiče a přízeň  
So 18.1. 7.00 Za + Olgu Mrkvovou – měsíční  
Ne 19.1. 7.00 Za + Hildegardu Sekáčkovou, + manžela, rodiče a sourozence ...  
Ne 19.1. Záb 8.30 Za Josefa Kozla, sourozence a rodiče  
Ne 19.1. 10.00 Za + Jindřicha Postulku – výroční  
Po 20.1. 17.30 Za + Pavla Faiku – výroční  
Út 21.1. 6.30 Za živé a + farníky  
Út 21.1. Záb 17.30   
St 22.1. 17.30 Za + Alfréda Kozáka (nedožitých 100 let) a manželku  
Čt 23.1. 17.30 Za + Jolanku Řehulkovou, manžela, děti a duše v očistci  
So 25.1. 7.00 Za + Helenu Kozelkovou – výroční  
So 25.1. ČK 16.00 Za + Jana Nováka – měsíční  
Ne 26.1. 7.00 Za + Štěpánku Onderkovou, manžela, rodiče a sourozence  
Ne 26.1. Záb 8.30 Za rodiče Sommerovy, živou a + rodinu  
Ne 26.1. 10.00 Za + Ing. Jiřího Navrátila a živou rodinu  
Po 27.1. 17.30 Za + Antonína Radošovského a dvoje rodiče  
Út 28.1. 6.30 Za živé a + farníky  
Út 28,1, Záb 17.30   
St 29.1. 17.30 Za Marii Baránkovou, za živou a + rodinu  
Čt 30.1. 17.30 Za Alfonse Krakovčíka, syna a rodiče  
So 1.2. 7.00 Úmysl kněze  
Ne 2.2. 7.00 Za členy Živého růžence  
Ne 2.2. Záb 8.30 Za + manžela, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  
Ne 2.2. 10.00   

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

 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI LEDNU  
 

Sbírka NA OPRAVY – výměna oken na faře 
– neděle 19.1.2014 



SVĚTEC MĚSÍCE 
SVATÝ FABIÁN A ŠEBESTIÁN  

Církev vzpomíná 20. ledna dva světce. Oba zemřeli mučednickou smrtí. 
Pojďme si připomenout kdo byli a nahlédnou hlouběji  do jejich životů. 

 

Svatý Fabián  - biskup, mučedník, se narodil před rokem 200 v Římě.  
zemřel 20. ledna 250 v Římě. Byl 20. římským biskupem (papežem), 
jehož pontifikát se datuje do let 236 - 250. Je patronem hrnčířů a slévačů.  

       

     Po smrti papeže Antera se konala volba nového 
biskupa římského. Fabián k ní přišel jako jeden z 
řady prostých křesťanů, který neměl žádné ambice 
ani šanci být zvolen. Podle legendy v průběhu volby 
vletěla do sálu holubice a usadila se na Fabiánově 
rameni. To bylo všeobecně přijato jako boží pokyn a 
Fabián byl neprodleně zvolen papežem. Ukázalo se, 
že tato volba nebyla nijak špatná, neboť svatý Fabián 
patří mezi nejvýznamnější papeže v raných dějinách 
církve. 

 

     Připisuje se mu, že v Římě ustanovil sedm jáhnů, kteří měli pečovat o 
chudé, vdovy a sirotky a sedm podjáhnů, jejichž úkolem bylo pokračovat v 
práci započaté papežem Anterem, tj. shromažďovat svědectví o pronásle-
dování křesťanů a o křesťanských mučednících. 
     Podle starověkého historika Eusebia Fabián pokřtil císaře Filipa 
Arabského, který se tak stal prvním křesťanským římským císařem. Tato 
zpráva z jiných zdrojů potvrzena není, ale je fakt, že v době panování 
císaře Filipa pronásledování křesťanů ustalo. 
     Vyslal rovněž svatého Dionýsia a další věrozvěsty šířit křesťanskou 
víru do Galie, kde založili tehdy ještě malé, křesťanské komunity (Paříž, 
Tours, Arles, Narbonne, Toulouse, Clermont a Limoges). Kromě toho se 
ostře postavil proti herezi přicházející z africké církve, jejichž hlasatelem 
byl biskup Privatus z Lambaesy. 
      Nechal převézt ostatky papeže svatého Ponciána ze Sardinie do Říma 
a pohřbít je v Callixtových katakombách. 
      Fabián řídil církev po 14 let a byl umučen v průběhu pronásledování 
křesťanů za císaře Decia 20. ledna 250. Byl patrně sťat. Je pohřben v 
Callixtových katakombách. Jeho hrob z řeckým nápisem „Fabián, biskup a 
mučedník“ nalezl archeolog Rosi v roce 1850. 
 
Památku svatého Fabiána si katolická církev připomíná v den jeho úmrtí, 
20. ledna 



                 Svatý Šebestián – dvojnásobný mu čedník  
 
     - se narodil ve 3. století v Miláně. Zemřel 20. ledna 288(?) v Římě.   
 Je patronem umírajících, železářů, hrnčířů, slévačů cínu, zahradníků, 
koželuhů, vojáků, válečných invalidů. Je ochráncem studní, proti moru, 
proti nemocem dobytka. 
      O životě svatého Šebestiána, který patří k nejuctívanějším světcům, 
jsou jen nedostatečná podání.  
       Legenda vypravuje, že se narodil v Miláně a byl vojákem ve vojsku 
císaře Carina. Plánem mladého křesťana bylo pomáhat uprostřed pohanů 
a pronásledovatelů těm, kdo věřili v Krista. 
    Po Carinově smrti nastoupil brutální Dioklecián. Když se ve své 
nenávisti ke křesťanům dověděl, že voják Šebestián, kterého si velmi 
vážil, je křesťan, dal ho přivázat ke kůlu a probodat šípy. Jedna mladá 
vdova jménem Irena Chtěla vzít mučedníkovo tělo a pochovat ho. Ale 
náhle si všimla, že Šebestián dosud žije. Ujala se ho a pečovala o něj. 
   
   Když se Šebestián opět uzdravil, 
šel – jak praví legenda – odvážně 
k Diokleciánovi  a hlasitě jej obvinil 
ze zločinu pronásledování křesťanů. 
Císař pak dal toho, kterého pokládal 
za mrtvého, odvést do cirku 
římského závodiště a zmrskat 
k smrti. Poté byl vhozen do stoky. 
To se snad stalo 20.ledna 288. 
     Křesťanka jménem Lucina 
vytáhla Šebestiánovo tělo ze stoky 
(Cloaca Maxima) a pohřbila je na 
Apiově silnici (Via Appia) u baziliky 
svatých apoštolů, která se dnes 
jmenuje San Sebastiano a náleží 
k sedmi římským poutním kostelům 
z rané křesťanské doby. V kamenné 
rakvi se dnes uchovávají 
drahocenné ostatky mučedníkovy.   
 
Na obrazech můžeme vidět svatého Šebestiána jako mladého, často 
vysloveně krásného muže, nebo též vojáka. Je přivázán ke stromu a  
probodán šípy. Mnohdy ho vidíme také s palmou v ruce.  
 
(Rok se svatými, legendy svatých)                             Marie Ohřálová 



Jaká hvězda vedla Tři krále? 
Ve 2. kapitole Matoušova evangelia v 
Bibli je zmíněn příběh mudrců 
("králů"), kteří na základě pozorování 
Hvězdy přišli do Betléma poklonit se 
právě narozenému Ježíši. Z pohledu 
na kterýkoliv betlém vystavený v 
našich kostelích či muzeích si 
automaticky vybavíme, že nad jeslemi 
svítí hvězda s dlouhým zářivým 
chvostem - tedy nepochybně kometa. 
                                                      
Nebyla to kometa!!!  
 

Pokud by betlémskou hvězdou byla vskutku kometa, nebylo by pro 
astronomy nesnadné čas Kristova narození spolehlivě ověřit. V době 
kolem počátku našeho letopočtu byla již značně rozvinuta astronomie na 
Dálném východě a podrobné záznamy o pozorování komet z té doby se 
dobře dochovaly - žádná z tehdy zaznamenaných komet však termínově 
nevyhovuje. Vždyť i slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12 
př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. - objevila se tedy buď příliš brzo nebo 
příliš pozdě. Navíc tu byla i jistá "astrologická" obtíž. Podle dobových 
výkladů byly komety nešťastným znamením na nebi, takže se stěží hodily 
pro ohlášení radostné zvěsti o narození Vykupitele lidstva. Ve skutečnosti 
je však zobrazení komety nad Betlémem historicky doloženo teprve z 
italských jesliček počínaje 15. stoletím, odkud se tato zvyklost nejpozději v 
druhé polovině 16. stol. dostala i k nám. Teprve v druhé polovině 20. 
století se podařilo odhalit tvůrce, který použil kometární symboliky pro 
biblickou zprávu o klanění tří králů jako první. 
 
Byl to proslulý italský malíř Giotto di Bondone (1267-1337), který r. 1304 
maloval fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se 
vlastním pozorování návratu Halleyovy komety (ta se tak ovšem ještě 
nejmenovala; o zjištění, že jde o kometu opakovaně se vracející ke Slunci, 
se zasloužil znamenitý anglický astronom Edmond Halley až počátkem 
18. stol.) v září 1301 a až návrat komety r. 1910 poprvé zaznamenaný 
fotograficky prokázal, že Giottův portrét komety byl neobyčejně přesný - 
rozhodně nejlepší v celých nefotografických dějinách astronomie! Když při 
posledním návratu Halleyovy komety ke Slunci v polovině osmdesátých let 
20. století chystala Evropská kosmická agentura ESA kosmickou sondu 



směřující k Halleyově kometě, pojmenovala ji proto zcela případně 
GIOTTO. 
 
Co tedy mohla být ona hv ězda na východ ě? 
 
Tím jsme však nevyřešili problém, co tedy vlastně mohla být ona hvězda 
na východě, o níž hovoří Matoušovo evangelium. Správný výklad našel 
patrně již počátkem 17. stol. proslulý německý astronom Johannes Kepler, 
který 17. prosince 1603 pozoroval v Praze konjunkci (úhlové sblížení) 
planet Jupiteru a Saturnu. Napadlo ho proto propočítat, kdy ke stejné 
konjunkci obou planet došlo v období kolem počátku křesťanského 
letopočtu a zjistil, že se tak stalo v r. 7 př. n. l. dokonce třikrát po sobě: 
koncem května a září jakož i počátkem prosince, a to v souhvězdí Ryb. 
Takový úkaz nemohl zajisté uniknout babylónským hvězdopravcům 
(mudrcům?), kteří o tom dokonce zanechali zprávu na hliněné tabulce, 
objevené r. 1925 archeology. 
 
Kristus se narodil nejspíše n ěkdy v zá ří r. 7. př. n. l.  
 
Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus narodil 
nejspíše někdy v září r. 7. př. n. l., což vypadá na první pohled podivně, 
když přece křesťanský letopočet má mít za svůj počátek datum Kristova 
narození. Ve skutečnosti však historici vědí už dávno, že se Kristus musel 
narodit před počátkem letopočtu. Počátek letopočtu se totiž určoval až 
mnohem později, teprve v 6. století. R. 532 n. l. se o výpočet data Kristova 
narození pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil 
se přitom několika chyb při navazování tehdy existujících kalendářů zpět 
do (tehdy) dosti vzdálené minulosti. Na základě srovnání rozličných 
historických událostí je velmi pravděpodobné, že úhrn těchto chyb dává 
právě zmíněný sedmiletý rozdíl. 
 
Nakonec lze proto s jistým překvapením konstatovat, že astronomická        
i historická data o Kristově narození spolu navzájem až nečekaně dobře 
souhlasí. To fakticky znamená, že dvě tisíciletí od Kristova narození 
uplynula koncem roku 1994! 
 
Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi 
šeré smrti, zazáří světlo. ... Narodí se nám dítě. (Iz 9,1-3.5-6) 
 
                          Autorem článku je astronom a astrofyzik  Jiří Grygar       

Zdroj:   www.vira.cz                          vybrala a zpracovala  Marie Ohřálová 



NEDĚLNÍ  PŘÍBĚH   K  ZAMYŠLENÍ 
 

Zapomenutí t ři králové 
 
 Děti si na Vánoce připravili hru o narození Ježíška, kterou chtěly předvést 
celé farnosti. Samy si napsaly, co budou říkat andělé, co pastýři, jak bude 
mluvit Maria s Josefem. Dokonce připravily krátkou roli i pro  vola s oslem. 

   
Úlohy si rozdělily mezi sebou. Všechny 
samozřejmě chtěly hrát Josefa nebo Marii  
a nikomu se nechtělo představovat osla. 
A tak se rozhodli, že namaskují jako osla 
Luciina psa. Byl na to dost velký a klidný. 
Když mu přidají dlouhé 
uši, bude z něj docela 
ucházející osel. Jen se 
nesmí při představení 
rozštěkat…Když je však při zkoušce viděla 
Renáta, vedoucí kroužku, vyhrkla: „Vždyť 
vám scházejí tři králové!“ Režisér Ondra se 
chytil za hlavu. Kde teď, pouhý den před 
představením, seženeme tři krále? 

  
 
  S řešením přišel farář Pavel. 
 „Budeme hledat tři lidi z farnosti. Vysvětlíme jim, že budou hrát moderní 
tři krále, takže nepotřebují žádný zvláštní kostým. Přijdou oblečení, jako 
chodí normálně, a přinesou Ježíškovi dárek, který si sami zvolí. Jediným 
jejich úkolem bude jasně vysvětlit, proč chtějí dát Ježíškovi právě ten 
dárek, který si vybrali.“ 
Děti se pustily do hledání a během několika hodin byli dobrovolníci, kteří 
zahrají tři krále nalezeni a se svým úkolem srozumění. Na Štědrý večer 
bylo hlediště plné nedočkavých diváků. 
 
 Tři neoby čejní králové  

 
Děti se snažily ze všech sil, aby představení dopadlo co nejlépe. Pes v roli 
osla zdárně usnul a Josefovi se neodlepil plnovous, čehož se všichni 
nejvíc obávali. Nikdo však netušil, že se právě příchod tří králů stane 
nejsilnějším místem celé hry. 
    



 Prvnímu králi bylo okolo padesáti. Měl pět dětí a pracoval 
na radnici. V ruce nesl berli. Položil ji vedle jesliček a 
prohlásil: „ Před třemi lety jsem měl ošklivou autonehodu. 
Byl to čelní náraz a probudil jsem se až v nemocnici 

s mnoha zlomeninami. Lékaři mi nedávali moc naděje na uzdravení, nikdo 
se neodvážil mi říci, co bude dál. Právě tehdy jsem se začal těšit 
z každého sebemenšího pokroku. Byl jsem vděčný za to, že jsem zase 
mohl hýbat prsty, posadit se bez pomoci jiných a tak dál. Těch několik 
měsíců v nemocnici pro mě znamenalo velkou změnu. Začal jsem 
pokorně objevovat, kolik krásy je na světě. Raduji se z každé maličkosti, 
kterých jsem si do té doby vůbec nevšímal. A proto nesu Ježíškovi na 
znamení vděčnosti tuhle berlu. 
    
Druhým králem byla vlastně královna, 
matka dvou dětí. Nesla knihu 
katechismu. Položila ji vedle Ježíška se 
slovy: „Dokud byly děti malé a 
potřebovaly mě, cítila jsem se naplněna. 
Potom vyrostly a já jsem si začala 
připadat zbytečná. Ale zjistila jsem, že je 
zbytečné se litovat, a tak jsem poprosila 
faráře, jestli mohu děti učit náboženství. 
Díky tomu jsem zase našla smysl života. 
Cítím se trochu jako apoštol. Otevírat 
dětem brány ducha je pro mě něco 
nádherného. Konečně si zase připadám, 
že žiji pro něco.“ 

 
Bílý list života 

 
    Třetí král byl velmi mladý a přinášel s sebou čistý list papíru. Položil ho 
vedle Ježíška a řekl: „Nevěděl jsem, jestli mám tuhle roli vůbec přijmout. 
Nevěděl jsem, co budu povídat, ani co přinesu jako dar. Mám prázdné 
ruce. Ale mám srdce plné touhy, štěstí a radosti ze života. Zároveň se 
v něm honí neklid, otázky, očekáváni, chyby, pochybnosti. Nemám, co 
bych ti dal. Budoucnost se pro mě ukrývá v mlhách. A tak ti, Ježíšku, nesu 
čistý list. Vím, že jsi přišel proto, abys nám dal novou naději. Jsem ještě 
uvnitř prázdný, ale srdce mám otevřené a připravené na slova, která 
budeš chtít napsat na list mého života. Teď, když jsi přišel, se všechno 
změní …“ 
                                                     
S laskavým svolením nakladatelství Portál. Z knihy Bruna Ferrera,  
„Vánoční příběhy pro potěchu duše“.  



                                                   Vybrala a upravila Marie Ohřálová                            

MARIÁNSKÁ POEZIE  
         
                                                                                 ÚTĚK  DO  EGYPTA  
 

        Kde,Panno Maria, 
                                                                                    kde budeš nocovat, 
        až z misky měsíce 
        naprší na zem chlad? 
 
       Kam hlavu znavenou 
       ve spánku položíš, 
       když země vyprahlá 
                                                                                    je tvrdá jako kříž? 
 
        Kde Panno Maria, 
        Ježíška ukryješ, 
        aby ho v noční tmě  
        nenašel Herodes? 
 
       Budu dnes nocovat 
       na hřbetě oslíka, 
       který tmou studenou  
       z Betléma utíká. 
 
       A svého Ježíška  
        pod pláštěm ukryji. 
                                                                                   Jinde nás čekají 
        ti, co ho zabijí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z knihy Zuzany Novákové  „Když Panna Maria pro vodu chodila“ . 
Vydala Matice cyrilometodějská  s.r.o. v roce 2006. První vydání. 

                                                                                                       



                                                                                                          
Marie Ohřálová 

 

Vánoční vtípky 
 

Pečeme na Vánoce - Rychlé rumové pralinky. 
 
Vezmeme dutou čokoládovou figurku, odhryzneme jí hlavu a 
dolejeme až po okraj rumem. 
Neskladujeme a hned konzumujeme! 

--- 
"Tak co jsi vybral ženě na Vánoce?" - "Vkladní knížku!" 

--- 
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. 
„Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem.”  
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to 
odmítne ředitel.  
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás 
spolehnutí.” 

--- 
„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak 
proč jsem ho neviděl?” stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. 
„To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti 
to ukradou!” 
--- 
„Můj táta je kutil,” chlubí se kamarádům Jenda. „Když nám o 
Vánocích nesvítily svíčky na stromečku, začal je opravovat. A 
nakonec to dopadlo tak, že když je zapojil do zásuvky, svíčky nic a 
začal nám svítit taťka!” 

Věra Dudová 

  
  
  



  
POVÍDKA VÁNOČNÍ BLÁZEN  

Na stopě za hvězdou 

V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý blázen. 

Jako každý blázen snil i on o tom, že se jednou stane moudrým. 

Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo pozorovat je a při tom žasnout 

nad nekonečností nebe. A tak se stalo, že jedné noci neobjevili 

novou hvězdu jen králové Kašpar, Melichar a Baltazar, ale i tento 

blázen. 

"Ta nová hvězda je jasnější než ostatní", myslel si. "To bude 

královská hvězda - narodil se nový vladař! Chci mu nabídnout své 

služby. Vždyť jestliže je to král, bude určitě potřebovat také 

nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej hledat. Hvězda mě 

povede." Dlouho přemýšlel, co by novému králi mohl přinést darem. 

Avšak kromě své bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné květiny 

neměl nic, co by mu mohl darovat. 

A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou kapuci na hlavě, 

zvonkohru v jedné a květinu ve druhé ruce.První noc jej hvězda 

přivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, které bylo chromé. 

Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi. 

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji bláznovskou 

kapuci. Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě si bláznovskou 

kapuci nasadilo na hlavu a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To 

bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.Druhou noc jej hvězda 

zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítě, které bylo slepé. 

Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi. 



"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji zvonkohru. 

Potřebuje ji více, než nějaký král." Dítě zvonkohru nadšeně 

rozeznělo a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo 

poděkování bohatě stačilo. 

Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl dítě, které bylo 

hluché. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi. 

"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji květinu. Potřebuje 

ji více, než nějaký král." Dítě si květinu s úžasem prohlíželo a 

šťastně se rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování 

bohatě stačilo. 

"Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude asi lepší, 

když se vrátím", pomyslel si blázen. Avšak když vzhlédl k obloze, 

hvězda stála na jednom místě a smála se na něj jasněji než kdykoli 

předtím. A v tom uviděl cestu k nějaké stáji uprostřed polí. 

Před stájí potkal tři krále a zástup pastýřů. I oni hledali nového 

krále. Ten ležel v jeslích - malé, bezbranné, chudé dítě. Maria, která 

zrovna chtěla na slámu prostřít čisté plínky, se bezradně rozhlížela 

a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. Josef právě krmil 

osla a všichni ostatní měli plné ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, 

kadidlo a myrhu, pastýři pak vlnu, mléko a chléb. 

Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria, plná důvěry, 

položila tedy dítě do jeho náruče. Tak našel Krále, kterému chtěl v 

budoucnu sloužit. A také věděl, že svoji bláznovskou kapuci, 

zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby měl místo pro Dítě, které mu 

nyní se svým úsměvem darovalo moudrost, po níž toužil. 

http://deti.vira.cz/ Vybrala Dudová Věra 



Dětem – Vymaluj a poznej. Kdo je na obrázku?  
                                                        
                                              
                                                                                                       
                                                
                           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
============================================================================            

 

        SOUTĚŽ !!!             DOPLŇOVAČKA -  Vylušti tajenku  
 

 1. díra; 2. surovina k výrobě mouky; 3. 
stroj na ukazování časových údajů; 4. 
osevy obilí seté na podzim 5. částka 
peněz; 6. kovový pás na stažení sudu; 
7. plody stromů( jablka hrušky) 

 
Své odpov ědi vho ďte do krabi čky 

„SOUTĚŽ“ v kostele,  
nebo zašlete emailem        

nas.nedelnicek@seznam.cz                         
Nejpozd ěji do ned ěle 26. ledna  !!!    

============================================================================= 
Správná odpov ěď z minulé sout ěže: 
Tajenka prosincové doplňovačky zní „HARMONIKA “.  Z 12 správných 
odpovědí (9 v krabičce, 3 elektronicky) byli vylosováni  tito výherci: 1. cena  
vánoční DVD – Kateřina Obdržálková - 9 let, Hlučín ; 2. cena  – biblické 
karty  - Kateřina Plačková- Hať;  3. cena  – biblické pexeso – Matěj 
Zavěšický – 5. tř. Dolní Benešov.  Ceny si můžete vyzvednout u pana 
faráře v sakristii, nebo na faře.                  Výherc ům blahop řejeme .                                                  



Rodi če, pomozte svým d ětem modlit se !!!  
 

Budete jíst dosyta a budete chválit jméno 
Hospodina, svého Boha. Jóel  2; 26 a 

 
 
 
Tady jsou mé ruce,  
aby pracovaly pro Tebe. 
Pomoz jim být dobrými 
ve všem, co d ělají. 
 

Děkuji Ti za jídlo,  
které m ě posiluje, 
abych pro Tebe pracoval 
celý den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodiče: Nechte dnes své dít ě, aby vám 
pomáhalo p řipravit jídlo pro vaši rodinu 
 a mluvte o tom, jak vám ho B ůh zaopat řil. 
 

Z Kniha modliteb pro děti. Napsala Christiane Harder Tangvald 
ilustr. Frances Hook) Vydáno v r.1987.                                                                                     
                                                                                                Marie Ohřálová 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vánoční koncert  Kobe řanky v ned ěli  29.12 2013 v Záb řehu  
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