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ZNÁŠ  DATUM  

A   MÍSTO 

SVÉHO  KŘTU ? 
 
 
               
 
   V letošním roce prožíváme první ze tří přípravných  roků na 
jubilejní 1150. výročí příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na naše území. Tento přípravný rok je věnován svátosti křtu. 
        
    Křest je pečetí věčného života, proto je nesmazatelným 
znamením, které nás posvěcuje  a tím jsme přivtělení ke Kristu.  
 
    O  letošních Velikonocích jsme si mohli uvědomit důležitost křtu 
v našem životě. Při Velikonoční vigilii, kdy jsme obnovovali svůj 
křestní slib, jsme se nejprve zřekli ducha zla i všeho, co působí a 
čím se pyšní a  také jsme vyznali svou víru v Trojjediného Boha.                                                               
 

     Vždyť právě křtem jsme byli ponoření do Kristovy smrti a jeho 
vzkříšení. Byl nám odpuštěn dědičný hřích a u dospělých  i osobní 
hříchy. Tím jsme byli naroubováni jako ratolesti na kmen církve.  
A tak se můžeme duchovně rozvíjet a přinášet dobré ovoce našeho 
života. K tomu nám může pomoci i „Novéna o křtu“. 
 
    Do jaké míry se nám to daří, může posoudit každý z nás ve svém 
životě.   

                                                       P.Mgr.Ladislav Stanečka 

 



Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci 

4. 5. se slaví svátek svatého Floriána                                            

Žil ve 3. století, zemřel roku 304.                                
Je patronem :  
proti bitvám; bednářů, hasičů, hrnčířů, výrobců 
barelů a sudů, kominíků, kovářů, mydlářů, sládků; 
Polska, Rakouska; při spáleninách; proti utonutí, 
proti nebezpečí z vody, proti záplavám, proti bouři, 
protipožární ochrany, proti ohni, proti suchu, za 
dobrou sklizeň, proti neúrodě                           

Floriánovo „hasičství"  je však třeba chápat v 
původním slova smyslu jako hašení požáru lidské 
zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu 
vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. 
Všechny ostatní výklady jeho „hasičství" jsou 
výsledkem pozdních legend. 

Svatý Florián - patron hasi čů. 

Každoročně první neděli v květnu je sloužena mše svatá za živé a zemřelé členy 
hasičského sboru v Dolním Benešově. Tento rok p řipadla tato mše sv. na             
1. května 2011. 

Nedaleko kostela sv. Martina je postavena socha sv. Floriána, kam se míří za 
příznivého počasí pomodlit průvod po slavnostní mši svaté. Stojí na místě 
pohromy z roku 1863, kdy při velkém požáru shořely všechny usedlosti v okruhu 
starého kulturního domu-dnešní náměstí Svobody. Oheň se dal tehdy lokalizovat 
bořením okolních domů. Pro hospodáře to byla velká pohroma, poněvadž nebyl 
nikdo pojištěn. A tak dle kroniky obce, vyvolaly tehdejší ratibořské noviny akci na 
pomoc postiženým, která měla velkou odezvu. Nasbíralo se hodně peněz i z 
okolních obcí a i panské statky dodaly dřevo na nové stavby.  

V roce 2006 oslavil Sbor dobrovolných hasi čů v Dolním Benešov ě 120 let od 
svého založení.  Dne 10. 6. proběhla slavnostní mše svatá, kdy    Mons. F. V. 
Lobkowicz vysvětil nové hasičské auto a poté se konala členská schůze SDH, kde 
byli vyznamenání zasloužilí členové sboru.  Hlavním cílem našich hasičů je 
pomáhat v krizových situacích a přitáhnout do svého spolku další nadšence z řad 
mládeže, ze kterých budou vychováváni plnohodnotní nástupci nynějších členů.                                                                                                    

(čerpáno z internet. stránek: http://hasicidolnibenesov.jex.cz/ a 
http://www.abcsvatych.com/ )                                                             Věra Dudová 



Den matek je mimořádný den, kdy vzdáváme 
poctu našim maminkám. Slaví se v různé dny 
na mnoha místech po celém světě. U nás 
připadá tento svátek vždy na druhou neděli 
v květnu. Jako dárek našim maminkám jsme 
se rozhodli uveřejnit tento krásný příběh.       

                       Slzy ženySlzy ženySlzy ženySlzy ženy     

Proč pláčeš, maminko?Proč pláčeš, maminko?Proč pláčeš, maminko?Proč pláčeš, maminko? 

„Proč pláčeš maminko?“   Ptá se malý chlapec svojí maminky... „Protože jsem 
žena,“ odpověděla. „Tomu vůbec nerozumím,“ říká chlapec...                                                                     
Jeho matka ho s úsměvem pohladila: "Tomu ani nikdy rozumět nebudeš, ... ale to 
vůbec nevadí.“                                                       

Později se ptá chlapec svého otce: "Tatínku , proč máma pláče jen tak bez 
důvodu?" Jeho otec mohl jenom odpovědět : "Všechny ženy někdy pláčou bez 
zjevného důvodu..." 

Malý chlapec vyrostl a stal se z něj mladý muž, ale stále přemýšlel, proč ženy 
pláčou.....                                                                                                           
Nakonec hledal pomoc u pána Boha a ptá se ho: „Pane Bože, proč ženy pláčou?“ 
A pán Bůh odpověděl : 

Tenkrát když jsem tvořil ženu, jsem se rozhodl, že musí být hodně zvláštní…     
Dal jsem jí záda, aby byla dost silná unést tíhu světa, ale i jemnou náruč na teplé 
objetí. Dal jsem ji vnitřní sílu, aby porodila děti a zvládla všechny potíže. Dal jsem 
jí sílu a vytrvalost, aby se starala o svoji rodinu a přátele, i tehdy, kdy ostatní to 
vzdávají, aby přežila nemoci a únavu a přitom si nikdy nestěžovala. Dal jsem jí 
srdce, z kterého dává lásku svým dětem a nejbližším, i když to není vždy 
jednoduché, aby ty nejmenší opět rozesmála a dospívajícím pomohla při jejich 
bolestech a trápeních. Dal jsem jí sílu, aby se starala o svého muže i přes jeho 
nedostatky.                                                                                                                       
Na toto těžké poslání, jsem jí dal i SLZU kterou používá, když je jí smutno nebo i 
při pocitu velkého štěstí. Klenot její oddanosti a lásky. Když ji uvidíš plakat, řekni 
jí, jak ji máš rád, a jak dobře o vás pečuje..  

Když i přesto dále pláče, věz, že se jí uleví a pak se cítí lépe.     

            Věra Dudová 



Čím nás obdarovalČím nás obdarovalČím nás obdarovalČím nás obdaroval    měsíc duben?měsíc duben?měsíc duben?měsíc duben?    
    Už samotný název nám připomíná, že to, co denně prožíváme je 
darem. V tomto měsíci jsme prožívali postní dobu, která končí    
Svatým týdnem a vrcholí Velikonočním triduem. A tyto události, 
které si každý rok připomínáme, jsou největším darem, který kdy 
lidstvo obdrželo. Připomeňme si je tedy.  
 
            KVĚTNÁ NEDĚLE  
  Ježíšův slavný vjezd  do Jeruzaléma  
      Tímto dnem začíná Svatý týden. Při mši 
 svaté se žehnají kočičky na připomínku  
Ježíšova příjezdu do Jeruzaléma, kde byl vítán 
palmovými ratolestmi. 
      V naší farnosti jsme se v tento den mohli 
zúčastnit křížové cesty s názvem:„Děti-výchova“.  

 
    Čtrnáct ochotných rodičů se 
sešlo, aby se spolu aktivně 
zapojili do této modlitby a 
přednesli každý jedno ze čtrnáctí 
zastavení  křížové cesty, která 
vedla tentokrát částmi našeho 
městečka a za doprovodu scholy, 

a svým textem se  dotýkala rodičovského poslání. 
                                                       
  Při této křížové cestě prožili 
pěkné a dojemné chvíle nejen 
všichni přítomní, ale i samotní 
rodiče.  Jejich radost z  účasti a 
společenství vidíte sami na jejich 
spokojených tvářích. 

  
              
  Křížová cesta rodičů spolu s křížovou cestou    
 Josefů nám ukázala, že každý z farníků má  
 možnost se  zapojit, a to nejen při pobožno-    
  stech tohoto druhu, ale i při jiných akcích.          
  Vždyť i taková společenství jsou darem. 
VELIKONOČNÍ TRIDUUM - TŘÍDENNÍ 



    
Stejně jako apoštolové s Ježíšem při poslední večeři, scházejí se na 
Zelený čtvrtek  i kněží všech diecézí se svým biskupem. Při 
společné mši svaté / tzv. Missa chrismatis / jsou požehnány oleje, 
které si pak kněží přivážejí  do svých farností, aby je mohli používat 
při křtech a také při pomazání nemocných. Mše sv. byla vysílána 
v přímém přenosu na TV-
NOE . V tento den slaví kněží 
svůj svátek. 
       Při večerní mši svaté, na 
 památku Večeře Páně kněz  
umývá dvanácti mužům z řad 
farníků nohy. Stejně jako 
Ježíš učedníkům podle 
Janova evangelia.  Na 
památku poslední večeře se 
podávalo svaté přijímání 
podobojí.  Po mši svaté byla 
eucharistie přenesena do Getsemanské zahrady, kde pak 
následovala adorace, obohacena zpěvem scholy.                                                                         
Foto Věra Dudová 
           

VELKÝ PÁTEK – DEN UMUČENÍ PÁNĚ 
     Na Velký pátek , v den přísného postu se nekonají mše svaté. 

Po křížové cestě v  kostele začaly obřady Velkého pátku. Po  
Bohoslužbě slova přítomní věřící přistupovali 

po dvojicích, aby uctívali pokleknutím, či 
hlubokou úklonou  svatý kříž s ukřižovaným 
Kristem.  Pak následovalo svaté přijímaní a 
po té se všichni v tichosti rozešli do svých 

domovů 

 

 

 

 



BÍLÁ SOBOTA   
 
V průběhu dne přicházeli věřící 
k Božímu hrobu, aby zde strávili 
chvíle modlitby a rozjímání. 

V tento den je přísný zákaz slavení svátostí, vyjma svátosti pokání a 
pomazání nemocných. Svaté příjímání je podáváno jen nemocným 
pří zaopatřování.                          
      Obřady Velikonoční vigilie se mohou konat až v noci, tedy  až po 
západu slunce. Tato část dne(noc) už totiž patří k následujícímu dni. 

 
VELIKONOČNÍ VIGILIE 

VZKŘÍŠENÍ 
       Obřady vzkříšení začínaly 
rozžehnutím ohně venku a rozsví-
cením  Velikonoční svíce, která pak 
byla průvodem přinesena do kostela 
a postavena u ambonu, kde bude až 
do slavnosti Seslání Ducha 
Svatého. 
    Při chvalozpěvu Gloria se opět 
rozezvučely varhany, rozezvonily 
zvony a zaznělo slavné ALELUJA. 
 Také byla požehnána křestní voda , 
kterou byli všichni přítomní po 
obnově křestního slibu pokropeni.       

 
Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  pak byla slavena v neděli.                            
                                                                                  připravila Marie Ohřálová 

  



PPPPOVÍDKA  NA  NEDOVÍDKA  NA  NEDOVÍDKA  NA  NEDOVÍDKA  NA  NEDĚLI 
Schůzka 

 
 Ruský světec Dimitrij měl schůzku s Bohem. Kráčel rychle po 
cestě, aby nepřišel pozdě. Narazil na chudého vozku, který se 
marně snažil vytáhnout svůj vůz z příkopu. Vůz se zčásti převrátil do 
potůčku, který tekl podél té cesty. Samotnému se to tomu muži  
rozhodně nemohlo podařit. 
    Dimitrij opravdu nevěděl co má udělat – jestli se má zastavit a 
pomoci vozkovi v nesnázích, nebo dělat jako by nic a rychle 
pokračovat v cestě na jedinečnou schůzku, kterou rozhodně nesměl 
zmeškat. ….Nechal své srdce, aby rozhodlo.      
 Postavil se vedle vozky a i on se opřel zády o vůz, který trčel 
z příkopu. Spojil své síly se silami muže, který mu děkoval očima. 
Supěli a potili se, ale ve dvou se jim přece jen podařilo dostat kola 
vozu zpátky na cestu.  
     Dimitrij už ani neslyšel vozkovy díky. Sotva stál vůz na cestě, 
rozběhl se na setkání s Bohem. 
     Ale když unavený a zadýchaný dorazil na domluvené místo 
schůzky, Bůh tam nebyl. 
 Možná, že unavený čekáním odešel. 
    Se srdcem plným zklamání klesl Dimitrij s pláčem pod třešeň u 
cesty. Krátce na to tudy projížděl i vozka. Zastavil, posadil se vedle 
Dimitrije do trávy a pozoroval ho očima plnýma klidného 
porozumění. Potom vytáhl z tlumoku bochníček chleba, rozdělil ho 
na polovinu, jednu mu podal a zašeptal: „Dimitriji…“  
    Se zmatkem v duši Dimitrij pochopil. 
    Objal muže a plakal radostí:…. „Můj Bože, to jsi byl ty!..... 
Přišel jsi mi naproti ….“! 
 
         Umíme si zasloužit, aby nám Bůh přišel naproti? 
                                                                     
                                                                          Vybrala a připravila Marie Ohřálová    
 
Z knihy Bruna Ferrera „Pohlazení pro duši“, přeložila Miloslava Lázňovská, vydalo 
nakl. Portál 2006. 
 



Humor vHumor vHumor vHumor v    kostelekostelekostelekostele    

Hasiči 

K jedné moravské vísce se blíží povodeň.                                  
Kněz v kostele klečí před oltářem a usilovně se 
modlí. Najednou tam vtrhnou hasiči:                                                                                                 
"Otče, musíte s námi, blíží se voda."  
"Ne, ne, já se tu modlím k Bohu a on mě zachrání."  
Voda začíná stoupat, knězi dosahuje pod bradu a v tom přijedou další 
hasiči na člunu:                                                                                             
"Otče, doopravdy musíte s námi, jinak se utopíte!"  
"Ne, ne, já se tu modlím k Bohu a on mě zachrání."  
Voda stoupá dál, kněz se utopí a přijde do nebe:                                            
" Panebože, to nemyslíš vážně, já Ti celý život sloužím, modlím se k Tobě 
a Ty mě necháš utopit !?!"  
"Co blázníš," říká Bůh, "já ti tam přeci 2x poslal hasiče!!!"  
 

--- 

V Nebi 

Přijde starý manželský pár do nebe, svatý Petr je provází po nebi. 
Všechno je naprosto úžasné, žena je nadšena, říká, že se jí o něčem 
takovém ani nesnilo. Když to všechno vidí muž, zoufale se rozpláče a pak 
spustí vztekle na svoji manželku: "Za to všechno můžeš ty! To je pořád 
makrobiotika, cvičení, žádnej alkohol a cigarety, krémy s UV filtrem - vždyť 
jsme tu mohli být už o patnáct let dřív!!!" 
 

--- 
Umělý chrup 

Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí zbožně v lavici, před 
sebou modlitební knihu a vedle ní umělý chrup.  
"Asi vás ruší při modlitbě," ptá se se zájmem.  
"Ale kde, ten chrup patří mému Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on by mi 
mezitím snědl doma bábovku."  

Vybrala Věra Dudová 

                    



Můžeš si malovat a můžeš se smát 

 

 
 
 
 

 
 
 

( z knihy „Děti píší Bohu“-  
vydalo Karmelitánské nakl.) 

 
 

Věra Dudová 

 



Internetové stránky  

„Římskokatolická farnost Dolní Benešov“  

Odkaz:  http://farnost-dolnibenesov.webnode.cz/                         

 

 

 

 

 

 

Milí bratři a sestry 

dnešní době plné různých nejmodernějších vymožeností jako jsou mimo jiné i 
počítače a internet, jsme se rozhodli naši farnost p ředstavit na webových 
stránkách nejen vám, našim farníkům, ale i těm, které zajímají různé informace o 
našem kostele a nemohou se je dozvědět jiným způsobem. 

Můžete zde najít  něco o historii naší farnosti, o duchovních správcích, kteří zde 
působili v minulosti, naleznete zde podrobnosti o členství a úlohách Bratrstva sv. 
Josefa v Dolním Benešově, a mimo jiné i informace týkající se ekonomické a 
pastorační rady. Budou zde uváděny podrobnosti a data k chystaným akcím, 
které naše farnost bude pořádat, atd.. 

Také internetové stránky NEDĚLNÍČKU jsme si dovolili přesunout  na tyto nově 
zřízené stránky farnosti a obohatili jsme je o již vyšlá starší čísla ve formátu PDF , 
kde si můžete připomenout články, které se Vám líbily.  

Uvítáme Vaše případné připomínky a nápady. Dotazy, které na tyto stránky 
zašlete se budeme snažit zodpovědět v co nejkratší možné době.                                                    

 správce internetových stránek Římskokatolické farnosti Dolní Benešov 

je Věra Dudová                                                        



NEDĚLNÍ ČEK  vnese do Vašich  

rodin příjemné, pokojné a sváteční chvíle. 

   Děti při společné modlitbě Páně o Velikonoční neděli.                      Foto M.Ohřálová 
 
Vydavatel :                                                                                 

• Římskokatolická farnost Dolní Benešov      
            Nám. Cypriána Lellka 74                                                 
            747 22  Dolní Benešov    

• Připravuje pro vás „Tým Nedělníčku“:                                 
Mgr. P. Ladislav Stanečka, farář   

            Věra Dudová  
            Marie Ohřálová     

• email:   nas.nedelnicek@seznam.cz 
• internetové stránky: http://farnost-dolnibenesov.webnode.cz/ 
• vychází první neděli v měsíci 
• Zapsáno do evidence periodického tisku Ministerstva          

kultury   pod evidenčním číslem  MK ČR E 19917.                       


