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                         TÍSŇOVÁ   VOLÁNÍ 

Dokážeš si představit, co by se stalo,kdybychom používali  
Bibli jako mobil? 

 

A kdybychom svou Bibli nosili vždy s sebou v kabelce? 
 

A kdybychom se do ní během dne stále dívali? 
 

A kdybychom se pro ni vrátili, kdybychom jí zapomněli doma 
nebo v práci? 

 

A kdybychom ji používali k posílání zpráv svým přátelům? 
 

A kdybychom s ní zacházeli tak, jako bychom bez  
ní neuměli žít? 

 

A kdybychom jí darovali jiným? 
 

A kdybychom jí používali, když cestujeme? 
 

A kdybychom jí brali do rukou v nouzi? 
 

Na rozdíl od mobilu Bible nemá omezený dosah. 
„Funguje“ na jakémkoliv místě. Není třeba dělat si starosti kvůli 

vypotřebovanému kreditu,  
protože Ježíš už cenu zaplatil a kredit je neomezený. 

 

A nejdůležitější je, že spojení se nepřerušuje a kapacita baterky 
vydrží na celý život. 

 

 „Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, 
dokud je blízko.“( Izajáš 55; 6) 

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, kdo ho volají 
opravdově. (Žalm 145,18) 

 



Když potřebuješ posilu ve víře vyťukej Židům 11; 1-39 
Když potřebuješ posilu v naději vyťukej 2 list Petrův 1; 16-21 
Když potřebuješ posilu v lásce vyťukej  1 Korintským13; 1-13 

 

Když jsi zhřešil a jsi nervózní vyťukej Žalm 51. 
Když jsi v nebezpečí a ztrácíš odvahu vyťukej Žalm 91. 

Když ti někdo ubližuje vyťukej Žalm 56 
Když se ti zdá, že Bůh je daleko vyťukej Žalm 139 

 

Když jsi na cestách vyťukej Žalm 121 
Když jsi na dně  vyťukej  Žalm 88 

Když potřebuješ povzbuzení vyťukej Izajáš 43; 1-7 
Když tě pokouší pýcha vyťukej Žalm 131 

 

           Když s něčím zápasíš, nebo o tobě nehezky mluví vyťukej Žalm 27. 
Když chceš poznat tajemství štěstí vyťukej Koloským 3; 12-17. 

Když hledáš pravé hodnoty vyťukej Izajáš 55; 1-3 
Když jsi osamělý a máš strach, vyťukej Žalm 23. 

 

Když se cítíš skleslý a opuštěný vyťukej Římanům 8; 28 -39. 
Když toužíš po pokoji a odpočinku vyťukej Matouše 11; 25-30. 

Když jsi zaneprázdněn a svět se ti zdá větší než Bůh vyťukej Žalm 90. 
Když jsi vděčný za Boží pomoc vyťukej Žalm 126 

 

Když jsi smutný, vyťukej Jana 14. 
Když jsi ustaraný, vyťukej Matouše 6;19 - 34. 

Když se ti zdá, že je Bůh daleko, vyťukej Žalm 63. 
 

ZKRÁCENÉ VOLBY 
 

V případě strachu vyťukej Izajáš 41; 13 
V případě nebezpečí vyťukej Žalm 17; 36 

V případě rozhodování vyťukej Marek 8; 36 
 

Tento telefonní seznam pro naléhavé případy si zaznamenej do svého 
diáře, může ti někdy být velmi potřebný a užitečný. 

 
Uvedená čísla jsou přímé  volby, dostupné 24 hodin denně, 365 dnů v roce  



Reakce pracovníka na sbírku pro AD Samaritán – 12.2.2014 
 
 Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se zapojili 
do docela naléhavé sbírky šatstva a potřebných věcí pro 
Azylový dům (AD) pro muže v Opavě. Níže je přetisk dvou 
článků. První je poděkování ředitele AD, které se objevilo 
v opavském zpravodaji a druhý článek je konkrétní reakce 
zaměstnanců AD, o kterou jsem je osobně požádal. 

 
OPAVA 

Centrum sociálních služeb 
Samaritán  
 

Poděkování 
římskokatolické farnosti  
v Dolním Benešov ě 
18. ÚNOR 

Římskokatolická farnost Dolní Benešov zareagovala na výzvu ředitele Centra 

sociálních služeb Samaritán Armády spásy v Opavě a zdejší farníci darovali pro 

potřeby klientů sociálních služeb Armády spásy v Opavě  potraviny, šatstvo, boty, a 

další potřebné věci. Sbírka proběhla koncem ledna a začátkem února 2014. 

Zaměstnanci Armády spásy v Opavě velice děkují za projevenou  pomoc všem 

farníkům Dolního Benešova, kteří se podíleli na této činnosti. 

                                                      Gerhard Karhan, ředitel, 731 151 266       



Reakce zaměstnanců na sbírku pro AD Samaritán – 
12.2.2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dobrý den pane Kuchaři,  
děkujeme za sbírku oblečení. Odhadem bude využito asi 70 procent. Byl 
jsem příjemně překvapen, že lidi jsou ochotni dát často zánovní a nové 
oblečení. Hodně nám to pomůže. 
Co se týká oblečení, které nepoužijeme pro šatník, bude využito v projektu 
ReShare v rámci Armády spásy, jedná se o podobný projekt jako v 
Broumově. Takže nic se nevyhodí. Jsme vděčni, že lidé chtějí dávat a 
hlavně na tuto skupinu obyvatel, která je nejméně oblíbená. 
 
Nejvíce nepoužitelného materiálu jsme objevili v botách. Asi 60 procent 
tvořily střevíce a podobné společenské boty. Cílová skupina šatníku jsou 
lidé ze služby Nízkoprahového denního centra (NDC), kteří pokud využijí 
noclehárnu a NDC, tak i mimo to stráví v botách 7h denně, bez možnosti 
se přezout. Někdy to může být i více hodin. Společenské boty nejsou 
vyrobené pro takové zatížení a povětrnostní podmínky. Proto nohy hodně 
trpí a potažmo celé tělo. 

Nepoužívané jsou taky šály, kterých máme 
velkou zásobu, a není o ně zájem. A ještě 
letní košile, které vůbec lidé z ulice 
nechtějí, volí radši trička. U zimních 
flanelových apod. košil je to mnohem 
lepší, protože poskytují teplo. 
Celkově zůstává nevyužito téměř veškeré 
oblečení v bílé a světlé barvě, z důvodu 
náročnosti péče o ně.   Tolik k této sbírce.                              
                                             Děkujeme. 



Dobročinná akce v obraze. 
   A věcí přibývalo…,                            …šikovné ženy vše přebíraly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. února přijela dodávka s vozíkem.        Vše přemístěno do AD.                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD- důležité trvanlivé potraviny.       Pracovnice AD třídí pro klienty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD =  azylová dům 



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

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 3.3. 17.30 Za Josefa Dombka, dvoje rodiče a přízeň  
Ůt 4.3. 6.30 Za živé a + farníky  
St 5.3. 17.30 Za Marii Kuchařovou, manžela,rodiče a sourozence z obou stran  
Čt 6.3. 17.30 Za + Hedviku Kostřicovou a živou rodinu  
Pá 7.3. 6.30   
Pá 7.3. Záb 17.30 Za dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  
So 8.3. 7.00 Za + Ernesta Pavlíka – výroční  
Ne 9.3. 7.00   
Ne 9.3. Záb 8.30 Za Arnošta Hlubka (výroční) a za manželku  
Ne 9.3. 10.00 Za + Josefu Večerkovou, manžela, dceru, syna, vnuka a dva zetě  
Po 10.3. 17.30 Za Miroslava Šťotku (nedož.80 let) a rodiče z obou stran  
Út 11.3. 6.30 Za živé a + farníky  
St 12.3. 17.30 Za + Rudolfa Vojvodu, za rodiče z obou stran a sourozence  
Čt 13.3. 17.30 Za Bruno Kubinu, za + tchána a + příbuzenstvo  
Pá 14.3. Záb 17.30 Za Emila Mageru, dvoje rodiče a sourozence  
So 15.3. 11.00 Za nemocné naší farnosti a za ty, kteří o ně pečují  
Ne 16.3. 7.00   
Ne 16.3. Záb 8.30 Za Eriku Thiemlovou (výroční) a za manžela  
Ne 16.3. 10.00   
Po 17.3. 17.30 Za + rodiče Kostřicové, Slivkové, jejich děti a příbuzné  
Út 18.3. 6.30 Za živé a + farníky  
St 19.3. 17.30 Za živé a + členy Bratrstva sv. Josefa  a za všechny Josefy z DB  
Čt 20.3. 17.30 Za Josefa Weczerka, dvoje rodiče, příbuzné a duše v očistci  
Pá 21.3. Záb 17.30 Za Josefa Vitáska a dvoje rodiče  
So 22.3. 7.00 Za + Norberta Závadského – výroční  
Ne 23.3. 7.00   
Ne 23.3. Záb 8.30 Za dvoje + rodiče a přízeň  
Ne 23.3. 10.00 Za Rudolfa Bortlíka, rodiče a bratra  
Po 24.3. 17.30 Za Karla Radošovského, dvoje rodiče a přízeň  
Út 25.3. 6.30 Za živé a + farníky  
St 26.3. 17.30 Za + Anselmu Blokšovou (nedož.100 let), manžela, syna a …  
Čt 27.3. 17.30 Za + Josefa Holubka, za sourozence a rodiče z obou stran  
Pá 28.3. Záb 17.30   
So 29.3. 11.00 Poděkování za dar zdraví a boží ochranu pro celou rodinu a + …  
So 29.3. 16.00 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti a 80 let života, za + …  
Ne 30.3. 7.00   
Ne 30.3. Záb 8.30 Za Bruno Pačku, manželku, dvoje rodiče a přízeň  
Ne 30.3. 10.00   
Po 31.3. 18.00 Za Helenu Dudovou (nedož.100 let), manžela, syna, příbuz…  
Út 1.4. 6.30 Za živé a + farníky  
St 2.4. 18.00 Za + Jindřicha Vitáska, manželku a dceru  
Čt 3.4. 18.00 Za Milana Manderlu a duše v očistci  
Pá 4.4. 6.30   
Pá 4.4. 18.00 Za Františka Bábíka a duše v očistci  
So 5.4. 7.00 Za + rodiče, bratra, za živou a + rodinu  
Ne 6.4. 7.00 Za + Gottfrieda Kosku a duše v očistci  
Ne 6.4. 8.30 Za Josefa Dedka a duše v očistci  
Ne 6.4. 10.00   

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



Něco se děje … 
 
Posíláme opět další balík použitých poštovních známek do TV NOE, které 
budou využity pro pomoc v misiích, za což všem přispívajícím mockrát 
děkuji 
Připravujeme tato putování: 
17.-18. červen 2014  – dvoudenní pouť do Křešic 
31.05.sobota   – pouť Radia Proglas a TV NOE na Sv.Hostýn 
26.07.sobota   – pouť ke Sv.Anně do Staré Vody u Budišova 
01.08. pátek    – noční křížová cesta do Zlatých Hor 
17.08. neděle    – pouť do Hrabyně 
20.09. sobota     – pouť do Rud u Ratiboře (zajišťuje  MVDr.Koska) 

 
Významné dny v církvi a farnosti roku 2014 

 
1.pololetí 
5.3. Popeleční středa – začátek Postní doby 
13.4. Květná neděle – začíná Svatý týden 
18.4. Velký Pátek – Umučení Ježíše Krista 
20.4. Vzkříšení Ježíše Krista – Zmrtvýchvstání Páně 
4.5. Odpust – průvod ke sv.Floriánu – mše sv. za hasiče 
18.5. 1.sv.přijímání Zábřeh 
25.5.1.sv.přijímání Dolní Benešov 
8.6. Seslání Ducha svatého 
22.6. oslava svátku Těla a Krve Páně – Boží Tělo s průvodem na náměstí 
29.6. mše svatá za děti k ukončení školního roku 
1.7. pouť dětí na Prašivou  

V.Švančar 
 

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

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI BŘEZNU 
 

Sbírka NA POMOC ŘKF JESENÍK 
– neděle 16.3.2014 

 

Sbírka NA DIECÉZI 
– neděle 23.3.2014 – odesílá se v plné výši pro potřebu naší 

ostravsko-opavské diecéze 



ZA TAJEMSTVÍM  BIBLE –  STARÝ ZÁKON           
 
        První díl Bible, který známe pod názvem Starý zákon, je částí velmi 
obsáhlé literatury židovského národa. Sahá svými kořeny od 13. st. před Kristem 
až do doby Kristovy. K Písmu svatému však nepatřilo všechno, co bylo 
v izraelském národě napsáno. Z velikého bohatství písemnictví tohoto malého 
národa bylo vždy považováno 39 knih, které jsou níže uvedeny, jako Bohem 
vnuknutých a všeobecně uznávaných. Některé knihy byly napsány až těsně před 
Kristovou dobou. 
 
Starý zákon je v naší Bibli uspořádán takto: 

1. pět knih zákona – Pentateuch. Je to pět knih Mojžíšových. 
� Genesis – čili Kniha zrodu. Tato kniha přináší zvěst, že Hospodin 

Bůh, Stvořitel nebes, země, člověka i všeho tvorstva má od počátku 
svůj vyvolený lid a zdůvodňuje, proč právě Izrael se stal lidem 
vyvoleným. Prvních jedenáct kapitol vypráví o stvoření světa, 
člověka, o lidském pádu, o Adamových potomcích – Kainovi a 
Ábelovi, o potopě, Noemovi a jeho arše a o Babylonské věži. Kap.12-
50 vypráví příběhy praotců izraelského národa-Abrahám, jeho syn 
Izák, vnuk Jákob/pozdější jméno Izrael/ a dvanáct Jákobových synů. 
Nejdelší kapitoly jsou věnovány životu Abraháma, Jákoba a Josefa. 

� Exodus – neboli vyjiti Izraelitů z egyptského otroctví. Dá se také 
označit jako kniha smlouvy, směrnic a různých bohoslužebných 
předpisů. Skládá se ze dvou velkých částí. První z nich(kap.1-18) je 
výpravná a pojednává o útisku Izraelitů v Egyptě, o jejich 
vysvobození Hospodinem prostřednictvím Mojžíše za pomoci deseti 
egyptských ran, o přechodu Rudým mořem a o první části putování 
pouští. Druhá část (kap.19-40) se zabývá pobytem Izraele pod horou 
Sínaj /Choréb/ a zákony, které tam vyvolený lid obdržel. 

� Leviticus – kniha kněžská a je téměř celá věnována kultickým a 
rituálním předpisům. Jejich dodržováním se měl Izrael odlišovat od 
jiných lidí a národů. Nesporně patří k nejméně čteným starozákonním 
textům v současné liturgii, a přesto musí zůstat součástí Bible. 

� Numeri - popisuje další cestu Božího lidu pouští, vede přes pády, 
pochybnosti, nevěru a tresty přece jen k cíli, jimž je zaslíbená země 

� Deuteronomium – kniha je pojata jako Mojžíšova předsmrtná řeč 
k Izraeli na hranici kanaanské země v moabské pláni. Je zde výčet 
pokynů a předpisů, jimiž se mají Izraelité v zaslíbené zemi řídit. 
Prostředník staré smlouvy Mojžíš směl zemi zaslíbenou vidět jenom 
z dálky. Kniha končí zprávou o Mojžíšově smrti. 

 



2.   dvanáct knih dějinných, zde patří: Jozue, Soudců, První Samuelova, 
Druhá Samuelova, První Královská, Druhá Královská, První 
Paralipomenon (jinak Kniha Letopisů), Druhý Paralipomenon, Ezdráš, 
Nehemjáš, Ester 

 
3. pět poetických knih, zde řadíme:  Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň  

Písní 
 

4. prorocké knihy a jsou to:  Izajáš, Jeremiáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, 
Ozeáš, Jóel, Ámos,   Abdiáš, Jonáš, Nahum, Abakuk, Micheáš, Sofonjáš, 
Ageus, Zacharjáš, Malachiáš  

 
  Toto rozdělení vychází z nejstaršího řeckého překladu Starého zákona 
známého pod označením Septuaginta. Tento překlad vznikl v Egyptě ve 3. a 2. st. 
před Kristem. Dále známe ještě latinský překlad Jeronýmův, zvaný Vulgata 
z roku 400. Tento překlad byl pořízen přímo z hebrejštiny. 
    Křesťanská Bible se odlišuje od židovské. Židé svou sbírku posvátných 
knih neoznačují jako Starý zákon, protože k němu nemají protějšek v podobě 
Nového zákona. Hebrejské svaté písmo se nejběžněji  označuje slovem 
TANACH.  Podle hebrejských začátečních písmen jejich jednotlivých částí jsou 
označeny: TÓRA – NEBIIM – KETUBIM. Česky: ZÁKON – PROROCI – 
SPISY. Největší úctu požívá  právě Tóra. Její ustanovení, které podle tradice 
předal Bůh Mojžíšovi na hoře Sínaj, tvoří neměnné východisko židovské nauky a 
židovské praxe. Tóra dala základ celému pozdějšímu židovskému právu a má 
mimořádné postavení v židovské liturgii.  
     

Starý zákon je psán dvěma jazyky – hebrejsky a aramejsky. Přes opačný 
názor mnoha lidí to nejsou mrtvé jazyky. Hebrejština je řečí nového izraelského 
státu, aramejsky hovoří  křesťané kolem Sýrie. 
    Téměř všech 39 knih Starého zákona je psáno hebrejsky. Hebrejština patří 
do skupiny semitských řečí a je příbuzná s aramejštinou, syrštinou, akkadštinou a 
arabštinou. Píše se pozpátku – zprava do leva. Hebrejská abeceda nemá 
samohlásky. 
    Aramejština byla hovorovou řečí Palestiny. Některé části Starého zákona 
byly napsány aramejsky. Nový zákon zachoval Ježíšovy aramejské výroky, které 
ukazují, že Ježíš a jeho židovští následovníci hovořili aramejsky. 
            Např. Effatha – což znamená „otevři se“,   Abba – otče -  oslovení Boha 
                     Eli, Eli, lema sabachthani – Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil 

 
 Dějištěm impozantních starozákonních dějin jsou země známé dnes pod 

pojmem Blízký východ – od Egypta přes Palestinu, Libanon, Sýrii, Jordánsko, 
Saudskou Arábii až po Irák. Vlastní země, Palestina, kde se odehrály 



nejvýznamnější události Starého zákona, je mnohem menší, než bychom si 
představili. Území dnešního Izraele je jen pětinou území naší republiky, přitom 
velké části tohoto území jsou neosídlené pouště. 
 

          Bůh, náš Stvořitel a Pán, si vyvolil izraelský národ, aby se stal 
opatrovníkem jeho Zákona, který mu sdělil, a tím připravoval Kristův příchod. 
Mojžíšův Zákon obsahuje mnoho pravd, které jsou pro rozum přirozeně 
přístupné. Ty jsou ve Smlouvě spásy prohlášeny a potvrzeny ve své pravosti. 

       Položme si otázku, proč potřebujeme Starý zákon? Protože bez něj nemůžeme 
pochopit myšlenkový svět Krista a apoštolů, bez něj nemůžeme pochopit Nový 
zákon, bez něj se nemůžeme naučit lépe chápat člověka. 

         
 Starý zákon je prvním stupněm zjeveného  Zákona. Jeho mravní předpisy 

shrnuje Desatero božích přikázání, které klade základy jednání člověka, 
stvořeného k Božímu obrazu. Desatero je světlo a zrcadlo poskytnuté svědomí 
každému člověku, aby mu zjevovalo Boží hlas i Boží cesty a chránilo ho proti zlu. 

 
„Bůh napsal na desky Zákona to, co lidé nedokázali číst ve svých srdcích.“ 

av   
Příště Nový zákon 

        

Použita literatura: Ekumenický překlad Bible 
                                     J.Novák- Je Bible Slovo Boží? 
                                     Katechismus katolické církve 

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

 
             VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 
 
  Téma setkání:                         O ctnostech a neřestech 
  Termín setkání:  Středa 12. března 2014 
  Čas a místo setkání:  18:15 ve Farním sále 
 

Biblický text:  
• Mdr 4,1-20   Ctnost je nesmrtelná 

Biblické odkazy: 
• Ž 1   Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků 
• Gal 5,13-26 Byli jste povoláni ke svobodě… 
• Flp 4,8-9 Přemýšlejte o všem, co je spravedlivé 
• 2 Petr 1,3-11 Abyste ke své víře připojili ctnost 
• Zj 2,2-5 Naprav se a jednej jako dřív – první láska 

 



Lekce pokory  

Všichni mějte k soběcitlivýpřístup a 
buďtepokorní,  
protože pro 
pokornémáBůhzvláštnípožehnání, ale 
obrací se protipyšným. (SNC) Bible - 
První list Petrův 5,5 
 

Když na sebe narazí dva berani, bývá to většinou hodně hlučné. Jsou 
ochotni se potrkat a vůbec jim nevadí, že přitom oba dva utrží nějakou tu 
ránu.Lukáš, mladší syn, má náturu po mně. Už jako malý kluk dával jasně 
najevo, že jen velice nerad ustupuje. Je tedy jasné, že jsme na sebe občas 
naráželi jako ti zmínění berani.Jednou to došlo tak daleko, že jsem se 
nechal vyprovokovat ke sprostému slovu, které jsem pronesl na jeho 
adresu. Naštval se a odešel do svého pokoje. Já byl přesvědčený o své 
pravdě a on zase o své. Já trucoval v pracovně, on ve svém pokoji.Pak za 
mnou přišla manželka, chvíli se na mne beze slov dívala a nakonec 
prohlásila: „Měl by ses mu omluvit.“ Než jsem stihl zareagovat, otočila se 
a šla do kuchyně. Vřelo to ve mně jak v papiňáku. Teď jsem se zlobil i na 
manželku. Místo aby se mne zastala, tak...                                                                          
V hlavě mi zněly otázky:“ Já, že se mám omlouvat? Tomu malému 
drzounovi?“ Ale do těchto otázek, kterými jsem se snažil obhájit vlastní 
zkrat, pořád potichu znělo: „ Měl by ses mu omluvit.“                         
Trvalo mi dost dlouho, než jsem si přiznal, že nemám pravdu. Pak jsem se 
začal modlit. Prosil jsem Boha o sílu. Není snadné přiznat před malým 
dítětem svou chybu. Můj Bůh mne vyslyšel. Nakonec jsem nesměle 
zaklepal na dveře synova pokoje Omluvil jsem se mu, a když jsem 
odcházel, uslyšel jsem: „Tati, jsi borec!“                              Přetlak, který 
před chvílí hrozil infarktem najednou zmizel a já cítil zvláštní klid. Na 
vlastní kůži jsem pocítil pravdivost slov apoštola        Petra : „Bůh se staví 
proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ 

Drž se pokory, neboť ona povyšuje.   ( z internetovýchstránek)VěraDudová 

 
 
 
 



Spolu to dáme...  

 
      Rodiče se trápili tím, že jejich sedm dětí se mezi sebou neustále hádá. 

Jednoho dne svolal otec děti do pokoje. Na stůl položil sedm stejně silných 
prutů spoutaných provázkem do svazku. "Tomu, kdo dokáže ty pruty zlomit, 
dám dvojnásobné kapesné," vyzval potomky. 

    Každé dítě se snažilo, nakonec však všichni museli přiznat, že se jim přes 
veškeré úsilí svazek zlomit nepodařilo. "Snažili jste se a vidíte, že ty pruty 
nezlomíte," řekl otec. "A přitom je to tak snadné." Rozvázal provázek, vzal 
jeden prut a zlomil jej. A bez nejmenší námahy zlámal jeden po druhém i 
ostatní pruty. 

    Děti protestovaly a křičely, že to je podlý trik. Ale zmlkly a zamyslely se, 
když otec prohlásil: "A tak, jako to dopadlo s pruty, to dopadne i s vámi. 
Protože vy jste ty pruty. Pokud budete držet spolu, budete silní jako ten 
svazek a nikdo vás nemůže ohrozit. Když se však budete mezi sebou hádat, 
když se rozejdete a nebudete zajedno, nebudete chtít jeden vědět nic o 
druhém, pak se vám povede jako těm prutům, které teď před vámi leží 
zlomené." 

(Čerpáno z internetových stránek) 

Věra Dudová 
 
 
 



Kniha, která nejen zaujme 
JAN POUČ: NÁŠ LETOPOČET, JEŽÍŠ KRISTUS A KRÁL 
HERODES 
P.Jan Pouč (1874 – 1962) působil do roku 1932 jako katecheta na dívčí 
měšťanské škole v Kojetíně, kde žil a je také pochován. Ve svých 
důchodových letech se jako dobrý počtář zabýval chronologií. Podnět mu 
k tomu daly různé sporné údaje v překladu Bible i informace od jiných 
autorů, co se týče narození Ježíše Krista atd. Vypracoval četné tabulky, 
pochopení ovšem vyžadovalo počtářský um, nebyl pochopen od 
nematematiků. Ti, s nimiž korespondoval, opravdu vše přepočítávali, pak 
jedině tam došel porozumění. Jeho záliba v přesných datech historických 
událostí v období před Kristem ho dovedla k přesnému dokazování 
událostí zapsaných v Bibli, tvorbě letopočtů a kalendářů. Napsal spis  Náš 
letopočet, který tehdy v padesátých letech nemohl vyjít a je málo známý. 
Předběhl tím svou dobu, od komunistů nebyl oblíben pro své šťavnaté 
poznámky např.na jejich velkou oslavu 1.máje. Říkali mu „Vás chrání jen 
vysoké stáří“. 
Tato kniha je chronologie Ježíšova života podle starověkých zpráv, které 
také vyvracejí či nepřipouštějí tvrzení J.Grygara ani J.Šuráně, že hvězdný 
úkaz v r.  7 př.Kristem nebo v r.9 před Kristem je Betlémskou hvězdou a 
tím také odmítají tvrzení o narození Ježíše a začátku letopočtu podle těchto 
dat. Původce křesťanského letopočtu Dionýsius byl obviňován, že prý 
špatně vypočítal náš letopočet. P.J.Pouč s tímto názorem nesouhlasil a 
svými výpočty potvrdil správnost letopočtu dle Dionýsia. Ježíš Kristus se 
narodil 25.prosince roku -1, takže den 1.ledna našeho roku 1 je prvním 
dnem našeho letopočtu ( nultý rok neexistuje,  po roku -1 je hned rok 1), 
král Herodes zemřel kolem 20.března roku 1 a Ježíš Kristus byl ukřižován 
v pátek 3.dubna roku 33.        
Hodnota této knihy, veškeré práce na této knize je vidět při srovnání 
s jinými příručkami zabývajícími se biblickou chronologií. 
Ukázka  z této knihu str.16:    
Přesto, že profesoři historie prohlásili náš letopočet za správný, odpůrci se 
poddali, jen poněkud změnili firmu. Říkají: Ano, letopočet je zcela správný 
pro historii, ale Kristus se nenarodil dle tohoto letopočtu roku -1. Narodil 
se prý o 5 až 9 let dříve a v nejnovější době se ujímá názor, že o 7 let dříve. 
Tito pánové nic nevědí. Kdo něco ví jistě, řekne určitý rok a nehádá jako 
stará cikánka. Našel jsem zkušební kámen, který přesvědčí každého. 

Z knihy P.J.Pouče vybral V.Švančar 
 



SVĚTEC MĚSÍCE 
 

SVATÝ JAN Z BOHA 
 

      Svatý Jan (Juan) Ciudad se narodil 8.května 1495 v portugalském městečku 
Montemar-o-Navo, v chudé, ale zbožné rodině. V osmi letech utekl nebo byl unesen do 
Španělska, kde se Jana ujal vrchní pastýř v městečku Oropese František Mayoral. U něj 
pracoval Jan jako pasáček, ale postupně získával i základní vzdělání, učil se číst a psát. 
      Janova matka Terezie byla z odchodu syna nešťastná, onemocněla a brzy zemřela. 
Otec Ondřej vstupuje do františkánského kláštera v Lisabonu, kde zůstal až do své smrti. 
       Když se měl svatý Jan oženit s dcerou svého dobrodince Františka Mayorala, uprchl. 
Stal se žoldákem. Bojoval např. proti Francouzům, pak ve vojsku Karla V. proti Turkům. 
Později se vrací do Španělska, kde pracuje jako dělník na stavbě pevnosti Ceuty. Za 
vydělané peníze si otevírá knihkupecký krámek. Dovídá se o vstupu svého otce do řádu 
františkánů. Tato událost přiměje svatého Jana, aby se začal zamýšlet nad smyslem 
života, nad duchovními věcmi, nad otázkami víry, víry, kterou odložil. 
       Na světce také velmi zapůsobí kázání sv. Jana z Avily. A zdá se, že právě tyto dvě 
události, kázání svatého Jana a otcův vstup do kláštera, sehrají rozhodující roli při 
světcově vnitřním obrácení a znovunalezení „ztracené“ víry. Svatý Jan z Boha považoval 
svůj dosavadní život jako promarněný. Běhal Granadou, rozdával knihy, rval si z hlavy 
vlasy, na mnohé působil jako duševně chorý. Nakonec skončil v nemocnici, kde se setkal 
tváří v tvář s drastickými metodami léčby ve středověku. Po tomto zážitku se rozhodl 
zbytek svého života strávit ve službě nemocným a trpícím. 
      V roce 1539 postavil v Granadě dům, kde se staral o nemocné (byla to nemocnice s 48 
lůžky), v roce 1548 otevřel nemocnici v Toledu. Biskup z Tuy si Jana velmi vážil a nazval 
ho Jan z Boha.  
      Když jednou granadský biskup vytýkal, že ve svých nemocnicích přechovává i různé 
tuláky a povětrné ženy, světec mu odvětit: „Kdybych přijímal jen spravedlivé, byly by brzy 
sály mé nemocnice prázdné, a jak bych pak mohl pracovat pro spásu hříšníků? Pojďte, 
Vaše Excelence, a sám se podívejte. Naleznete u nás jen jednoho člověka, který si 
nezaslouží jíst chléb almužen – a tím jsem já sám.“  
      Svatý Jan částečně reformoval i nemocniční systém. Začal od sebe nemocné 
oddělovat podle jejích nemocí. 
      Při záplavách v roce 1550 skočil svatý Jan do vody pro tonoucího. Zakrátko onemocněl 
zápalem plic a před oltářem v kapličce své nemocnice v Granadě 8.května 1550 zemřel. 
Bylo to přesně v den jeho pětapadesátých narozenin. 
    Svatořečen byl svatý Jan v roce 1690 papežem Alexandrem VIII. 
    Svatý Jan z Boha je patronem Granady, nemocných, trpících, ošetřovatelů, knihkupců, 
knihtiskařů. Bývá zobrazován v řeholním šatu, nesoucí nemocného. 
    Janovi následovníci založili po jeho smrti řád špitálníků, později označovaný jako řád 
Milosrdných bratří a svatého Jana prohlásili za zakladatele. Papež Pius V. je potvrdil r. 
1571 toto společenství jako kongregaci, a Sixtus V., v roce 1586 jako řeholní společnost s 
pravidly řehole podle sv. Augustina. 
 
     Cílem svatého Jana byla služba bližním, především nemocným a trpícím a skrze tuto 
službu chtěl získávat jejích duše pro Krista Pána. Toto je obsaženo i v mottu řádu 
Milosrdných bratří „Per corpus animan – tělem k duši“. 
 
Památku svatého Jana z Boha si připomínáme 8.března. 
             
                                                                  (Zdroj:  Rok se svatými, Legendy svatých)    Marie Ohřálová     



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ  
SKUTEČNĚ SLEPÝ 

 

     Jedna stará perská pohádka vypráví o muži, který 
byl posedlý touhou po zlatě. Chtěl vlastnit všechno 
zlato světa. 
     Té myšlenky měl pak plnou hlavu. Tak ho  
zaměstnávala a podřizovalasi ho, až ho připravila 
 o zdravý rozum a o srdce. 
Nebyl už schopný myslet na nic jiného než na zlato. 
   Když se procházel ulicemi svého města, míjel výlohy, ale viděl jen 
výklady zlatníků. Nevšímal si žádných pozoruhodných věcí, měl oči jen 
pro zlato. 
   Nevnímal lidi, nepohlédl na nádherné modré nebe, nepřivoněl si ke 
květinám. 
   Jednou došlo k tomu, že už nemohl dál snášet jen se dívat, vešel rychle 
do zlatnického krámu a začal si plnit kapsy zlatými náramky, prsteny a 
jehlicemi. 
   Samozřejmě že když vycházel ven, zadrželi ho. Policisté se ho ptali: „Co 
vás to napadlo loupit v obchodě, který byl plný lidí?“ 
   „Opravdu?“ zeptal se muž překvapeně. „ tak toho jsem si nevšiml, já tam 
nikoho neviděl, já viděl jen to zlato.“ 
  
  „Mají oči a nevidí,“ praví Bible o falešných idolech. To se dá říct o některých 
lidech dnešní doby. Žijív zaslepení vnějšími událostmi, aktivitami, která zakrývají 
pravé hodnoty a strhávají na sebe jejich pozornost jako hypnotizující kyvadélko. 
   Jeden učitel ve škole předvedl  žákům pokus. Nakreslil malinkaté černé autíčko 
na velký bílý papír a pak ho ukázal žákům. 
   „Co vidíte?“ zeptal se jich. 
   Všichni najednou odpověděli: „Černé auto.“ 
  „Všichni jste viděli to malinkaté autíčko,“ vysvětlil jim učitel. „A nikdo neviděl ten 
velký list bílého papíru.“ 
   V Talmudu, který obsahuje moudra židovských učitelů prvních pěti století 
našeho letopočtu se praví:  
   „Každý z tohoto světa bude jednou povolán k tomu, aby se zodpovídal, proč 
nechal ležet ladem tolik krásných věcí, které Bůh dal  zemi, a proč se na ně ani 
nepodíval.“ Život, to je série mnoha okamžiků – opravdovým úspěchem by bylo 
prožít je všechny. 
   Neriskuj, že ztratíš velký list bílého papíru jen proto, že se ženeš za malinkatým 
černým autíčkem. 
 
S laskavým svolením nakladatelství Portál. Z knihy Bruna Ferrera,  „Příběhy pro potěchu 
duše“. Přeložila Dana Ovečková.                                                                                                             
                                                                                    Vybrala a upravila Marie Ohřálová   



Troška humoru nesmí nikdy chyb ět ! 
    
 
 

 
                                                                            
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
      

 
                                                    --- 
 
   Víte jaký je rozdíl mezi francouzským, švédským a českým důchodcem?    
 Švédský důchodce vstane, posnídá ze švédského stolu, vezme raketu a 
odejde do klubu hrát tenis.  
 Francouzský důchodce vstane, dá si francouzskou bagetu a camembert, 
a odejde do klubu hrát golf. 
 Český důchodce vstane, vezme si švédské kapky a francouzské hole a 
jde do práce. 
   --- 
   Přišla pacientka k lékaři, ten si ji prohlíží, měří  váží, pak jí oznámí: „Jste 
trošku zakrslá …“ 
   „Cože?“   
   „Přesně řečeno, podle váhy byste měla mít tak pět metrů. 
 
 
                                                                                       Připravila  Marie Ohřálová  

( Z knihy  Nezbedův humor. Vydala redakce dětského časopisu Nezbeda. Zlín  2007.) 
 



Dětem:  Znáš tohle zví řátko? Vymaluj ho a vzpome ň si, co 
o něm víš? Myslíš, že se o n ěm píše i v Bibli?  Povídejte si o 
tom.  
                                                        
                                                                                                       
                                                                       
        

============================================================================            
        SOUTĚŽ !!!             

DOPLŇOVAČKA -  Vylušti tajenku  
 

1. oklamání; 2. peněžitý trest; 3. nábytek 
v ložnici; 4. platidla; 5. situační nákres;  
6. tkanina; 7. příběh; 8. nežádoucí rostliny  
na záhoně; 9. básně; 10. cesta pro chodce 
pod zemí  

 

Své odpov ědi vho ďte do krabi čky 
„SOUTĚŽ“ v kostele,  
nebo zašlete emailem        

nas.nedelnicek@seznam.cz     
        Nejpozd ěji do ned ěle 30. března !!!    

============================================================================= 
Správná odpov ěď z minulé sout ěže: 
Tajenka únorové doplňovačky zní „SVATOPLUK“ .  Z 20 správných 
odpovědí (19 v krabičce,1 elektronicky) vylosoval pan farář  tyto výherce:  
1. cena  -kniha – Viktorie Ko čí  – Dolní Benešov; 2. cena  – biblické karty  
- Jana Králová - Studénka;  3. cena  – omalovánka – Jiří Duda  - 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 !!!  
 
    
 

   V každi čkém čase miluje p řítel . 
                                                                           Přísloví 17; 17a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sestry a brat ři! 
 Jsme dob ří přátelé 
 

 Hrajeme si spolu.  
 Myslíme spolu. 
 Někdy se spolu modlíme. 
 

 Děkuji ti, Bože, 
 za sestry a bratry 
 
 
 Rodi če:  Zeptejte se svého dít ěte, co dnes m ůže     
 udělat, aby pomohl svému bratrovi, nebo sest ře. 
    (Pokud nemá sourozence, vysv ětlete mu, že má k řesťanské   
  bratry a sestry v Kristov ě rodin ě.) 
 
Z Knihy modliteb pro děti. Napsala Christiane Harder Tangvald 
ilustr. Frances Hook) Vydáno v r.1987.                                           Marie Ohřálová 



             Ať „ NEDĚLNÍČEK“ vnese do Vašich rodin 
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