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Slavnost Božího T ěla v ned ěli 18. Června 2017 



SLŮVKO FARÁŘE 
 

Zkratky a jejich užitek  
 

V roce 2010, tuším počátkem srpna, proběhlo ve Zlatých Horách 
Diecézní setkání mládeže. Tomuto setkání předcházelo několik schůzek a 
jednání s různými lidmi a organizacemi. Jelikož se očekával příjezd 
několika stovek mladých lidí z celé ostravsko-opavské diecéze, bylo 
zapotřebí nachystat nejen program, ale také zázemí pro hosty. Ubytování, 
stravování, dohled při přesunech přes veřejné komunikace a další a další 
věci. V plánu byla také skutečnost, že by mladí lidé mohli za sebou po 
těch pár dnech pobytu zanechat nějakou viditelnou stopu v podobě 
odvedené brigády nebo něčeho podobného. 
V ubytování a stravování nám tehdy vyšla obrovským způsobem vstříc 
místní Základní škola, kdy bylo možné o prázdninách ubytovat 
v prostorách tříd i jinde mladé návštěvníky. Školní kuchyň s jídelnou zase 
sytila celou skupinu i s vedoucími atd. Program se odehrával z části ve 
městě a z části na blízkém poutním místě Panny Marie Pomocné. 

A co se týká brigády či prostě odvedené práce, domluvilo se 
s Městem Zlaté Hory, že mladí lidé opraví pěší stezku ke kostelíku sv. 
Rocha, který se nachází nad městečkem a byl kdysi jeho pohledovou 
dominantou (dnes už náletové dřeviny tento svatostánek hodně zakrývají). 
Takže domluveno. Město dodalo materiál a nějaké nářadí + nové lavičky, 
které měly nahradit ty staré, rozbité či chybějící, farnost dodala „stavební 
dozor“ a mnoho ochotným mladých rukou, nohou, hlav… a šlo se na věc. 
Sdělit, o co nám jde, rozdělit úkoly, postavit skupinky, přidělit materiál 
s nářadím. Vytrhat rozbité a nefunkční staré lavičky, ustavit a zabetonovat 
nové, pročistit celou pěší stezku a zrušit tzv. zkratky, které tam nadělali 
turisté, nerespektující turistické značky a které ještě zvýraznili cyklisté na 
krosových, horských a podobných kolech. Mladí lidé si tehdy mákli. 
Výsledek byl skvělý, lavičky perfektně zabudované (a do váhy – však to 
můžete jít při svém výletu zkontrolovat). 

Po několika týdnech jsem celou stezku ke kostelíku sv. Rocha 
procházel a bylo mi smutno. Zkratky obnovené, opravená místa trasy 
rozbitá, ale lavičky nedotknuté! 
Rozumím zkratkám, ale jsem při nich více zadýchán a zapocen, než 
kdybych šel stezkou našich předků. 

Ach ty zkratky nejen na cestách, ale i v životě… Taky byste chtěli 
ještě někdy zkrátit už tak dost zkrácenou zkratku? Pán Ježíš sice říká, že 
prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě… (Mt 7,12-14), ale 
nejsem si jistý, zda to platí i na turistických stezkách… 
                                                                                                        PKF 



Rok 2017 - 100. výro čí zjevení Panny Marie ve Fatim ě 
 

Třetí zjevení  – Cova da Iria – 13. července 1917                                
 

Přítomno asi 4000 – 5000, nebo 2000 – 3000 osob 
 

     Několik okamžiků po našem příchodu na Cova da 
Iria, když jsme se obklopeni velkým množstvím lidí 
pomodlili růženec, jsme spatřili záři světla, na které 
už jsme byli zvyklí, a vzápětí naší Paní nad dubem. 
     „Co si ode mne žádáte, Paní?“ 
     „Přeji si, abyste sem přišli třináctého dne příštího 
měsíce a pokračovali v každodenní modlitbě růžence 
ke cti Panny Marie Růžencové za mír ve světě a za 
ukončení války, protože jedině tato modlitba vám 
může pomoci.“ 
     „Chtěla jsem vás poprosit, abyste nám řekla, kdo jste, a abyste udělala 
nějaký zázrak, aby všichni uvěřili, že se nám zjevujete.“ 
     „I nadále přicházejte každý měsíc. V říjnu vám řeknu, kdo jsem a co si 
přeji, a udělám zázrak, který budou moci vidět všichni, aby uvěřili.“ 



     
     „Obětujte se za hříšníky a často, zvláště když přinášíte nějakou oběť, 
říkejte: - Ó, Ježíši, to je z lásky k tobě, a za obrácení hříšníků a na smír za 
hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu-.“ 
--- 
     Když říkala tato poslední, znovu rozevřela dlaně jako v minulých dvou 
měsících. Zdálo se, že záblesk pronikl do země, a uviděli jsme něco jako 
veliké ohnivé moře. V něm se topili démoni a duše, jako by byly průhledné 
uhlíky, nebo bronzové v lidské podobě, které pluly v ohni, hnány plameny, 
které z nich šlehaly a vytvářely oblaka dýmu. Padaly na všechny strany 
jako jiskry při velkých požárech – bez tíže a pravidelnosti – doprovázeny 
bolestným a zoufalým sténáním, které vzbuzovalo hrůzu a nahánělo 
strach. (Nejspíš právě tváří tvář tomuto obrazu jsem vykřikla. Lidé totiž 
říkali, že mě slyšeli.) 
 

    
 Vyprávění pokračuje prosbou o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie a ohlášením pronásledování církve a Svatého otce. 
--- 
Když se modlíte růženec, říkejte za každým tajemstvím: - Ó, můj Ježíši, 
odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe 
všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ 
     Na chvíli se rozhostilo ticho. Zeptala jsem se: „Nic víc ode mě 
nežádáte?“ 
     „Ne, dnes nic víc nežádám.  
 

  Z brožury „Fatima“ vydaly Paulinky – Vypráví vizionářka, sestra Lucie                    
                                                                                                   
                                                                                                      Připravila M. Ohřálová 



Andělské pozdravení  
 
 Celý letošní rok si budeme připomínat 100 let od zjevení Panny 
Marie ve Fatimě. Zkusme porozumět, co je hlavním posláním těchto šesti 
fatimských zjevení a zároveň velkou prosbou Panny Marie. 
 Znovu a znovu vyzývá k modlitbě svatého růžence. Pokud by se 
nám Panna Maria zjevovala každý den, nemohla by nám nic důležitějšího 
a užitečnějšího připomenout než: Modlete se zbožně růženec. Proč? 
Protože v této modlitbě je obsaženo všechno: chvála Nejsvětější Trojice, 
úcta a chvála Pána Ježíše a Jeho nejsvětější Matky. 

Modlitba v nouzi není vždy upřímná. Pán Bůh zná dobře lidská 
srdce. Modleme se tedy i za to, abychom se uměli dobře a stále modlit, ať 
se nám vede dobře nebo špatně. Taková modlitba způsobí největší růst naší 
osobnosti. Modlitba růžence se v převážné míře skládá ze Zdrávasů. 
Trochu se zamysleme nad touto vžitou krásnou modlitbou, která má svou 
hloubku - tzv. „Andělské pozdravení.“ Patří mezi základní modlitby 
katolické církve, i když ji možná někdy bezmyšlenkovitě vyslovujeme. 
  
 „Nižší“ zdraví „vyššího,“ tak je to mezi lidmi obvyklé. Někdy se 
stává, že vyšší pozdraví nižšího, protože mu chce projevit uznání. Bůh je 
nekonečně vysoko nad každým tvorem i nad člověkem. Pro člověka by 
mělo být ctí, že může vědomě zdravit svého Stvořitele klaněním 
a modlitbou. Jen jednou v dějinách lidstva se stalo, že Bůh sám pozdravil 
člověka. Neudělal to přímo, ale prostřednictvím významného anděla – 
archanděla Gabriela. Byla to nevýslovná a jedinečná čest, kterou Bůh 
prokázal člověku. Dostalo se jí Panně Marii. Pozdravení pronesl archanděl, 
ale nebylo to jeho pozdravení. On je jenom zvěstoval, když Jí přišel sdělit, 
že se stane matkou Ježíše Krista: „Zdráva buď milosti plná, Pán s tebou.“ 
 Pozdrav pochází od samotného Boha Otce. Tři Božské Osoby 
nalezly v Panně Marii největší zalíbení. Skrze Ni, skrze Její čistotu, skrze 
Její pokoru, skrze Její věrnost Pánu Bohu se stalo možným, aby se Syn 
Boží vtělil, aby za lidi trpěl a zemřel, aby je tím vykoupil od hříchů a 
věčných trestů. Bylo to nesmírné vyznamenání, Bůh pozdravuje člověka. 
Je to zároveň označení pro Její vyvolení stát se Matkou Boží. Skrze 
archanděla pozdravuje Pannu Marii Duch svatý jako nejkrásnější schránku 
svých milostí a darů: „Zdráva buď, milosti plná.“ Pannu Marii pozdravuje 
Bůh Otec jako Matku svého vtěleného Syna: „Pán s tebou!“  



Když nás „vyšší“ osoba pozdraví, pamatujeme si to. Když Bůh 
Otec a Duch svatý společně pozdravili Pannu Marii, prokázali Jí tak 
nevýslovnou čest, jaké se nikdy žádnému člověku nedostalo. Jistě 
pochopíme, že Panna Maria na tento pozdrav nezapomene. Stále si jej bude 
připomínat a bude chtít, aby všichni lidé tento pozdrav znali a co nejčastěji 
jej na znamení vděčnosti vůči Pánu Bohu v modlitbách opakovali. 
 Andělské pozdravení je jako modlitba užívána od 11. století. Jedná 
se o spojení dvou úryvků z Lukášova evangelia. První část je oslovení 
Panny Marie archandělem Gabrielem při Zvěstování. Je doplněno 
připojením požehnání, které pronesla Alžběta při Navštívení Panny Marie: 
„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého.“ Druhá věta 
modlitby byla připojena v 16. století. 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 naší. Amen.“ Proto všechny 
modlitby, které se skládají z Andělského pozdravení, mají tím větší cenu, 
čím více Andělských pozdravení obsahují. 
  
 Třikrát denně nás vybízí kostelní zvon k modlitbě „Anděl Páně.“ 
Devětkrát tak pozdravujeme Rodičku Boží „Zdrávasem“ a vkládáme 
úryvky z evangelia o andělském Zvěstování: „Anděl Páně zvěstoval Panně 
Marii a ona počala z Ducha svatého.“ Po prvním Zdrávasu opakujeme 
svolení Panny Marie slovy: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle 
slova tvého!“ Po druhém Zdrávasu si připomínáme požehnaný účinek 
těchto slov Marie Panny: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ 
Bůh se stal člověkem z lásky k lidem. Stal se člověkem, aby pro nás žil, 
za nás trpěl a za nás zemřel. 
 Na přímluvu Matky Boží dojde vyslyšení vřelá prosba, kterou 
pronášíme na konci modlitby Anděl Páně: „Oroduj za nás, svatá Boží 
Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Pane, poznali 
jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, 
do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“ 
 
 
Čerpáno z knihy: Chvilky u nohou Matky Boží 
Autor. Dr.Udalricus Karlík, generální vikář, Olomouc                                                                         

 
Vybrala a upravila:       av 

 



                                     Kněžské sv ěcení 
     Posilou v pastoraci ve farnostech ostravsko-opavské diecéze budou 
novokněží P. Pavel Obr a P. Michal Slanina, kteří vkládáním rukou 
biskupa Františka Václava Lobkowicze přijali v sobotu 24. 6. kněžské 
svěcení. Svěcencům během obřadu svěcení vložil na hlavu ruce také 
pomocný biskup Martin David a všichni přítomní kněží, kteří své nové 
spolubratry přišli podpořit svou přítomností a modlitbou. 
 

     Do katedrály Božského Spasitele zamířili také rodiče obou novokněží, 
jejich příbuzní, přátelé a farníci z farností Ostrava-Poruba a Kobeřice.  

 

Primiční mše: P. Pavel Obr -  v sobotu 1. 7. v 10.00 v Ostravě - Pustkovci                                 
                      P. Michal Slanina - v neděli 2. 7. v 11.00 hodin v Kobeřicích                              
 

Biskup František Václav Lobkowicz novokněžím v den svěcení předal    
dekrety s jejich prvním místem kněžského působení: 
     - P. Pavel Obr je ustanoven farním vikářem ve farnosti Odry  
     - P. Michal Slanina je ustanoven farním vikářem ve farnosti Krnov.    
 
Čerpáno ze stránek doo.cz   připravila Marie Ohřálová 



Kněžské sv ěcení jáhna Petra Dombka, OMI 
 

Rodáka z B ělé 
 

    Z rukou Františka Radkovského, emeritního biskupa plze ňského  
přijal 10. června 2017 v klášteře svatého 
Bonifáce v německém Hünfeldu kněžské 
svěcení jáhen Petr Dombek, OMI.  
 

    Svěcení se konalo v Německu 
z důvodu provinčních vazeb Kongregace 
misionářů oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné, Petr však bude působit ve 
farnosti Plasy a Manětín jako doposud. 
Zde také sloužil svou primiční mši svatou: 
18. června v 8.00 v Manětíně a v 11.00 v Plasích.  
     Ve své rodné farnosti v Bělé, která spadá pod farnost Bohuslavice, 
sloužil novokněz Petr Dombek primiční mši svatou v sobotu 24. června  
 v 15. hodin. V neděli 25. června v 10. 30 hod. byla tato primice vysílána 
v televizi Noe. 
 

Petr Dombek, OMI,  
 

V sobotu15.října slavnostně složil své 
věčné řeholní sliby v oblátské rodině. 
 

V neděli 16. října přijal jáhenské 
svěcení z rukou otce biskupa Tomáše 
Holuba. 
 

Kromě své mateřštiny hovoří ještě 
italsky, německy a anglicky. 
 

Kdo jsou Obláti? 
 

Středoevropská provincie Misioná řů oblát ů P. Marie Neposkvrn ěné 
v Česku, Německu a Rakousku. 
Jsou misijním řeholním společenstvím kněží 
a bratří uprostřed katolické církve. Jejich 
hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst 
lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu 
ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá 
pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou 
misii - poslání uskutečňují v apoštolských 
komunitách a v úzké spolupráci s laiky, kteří 
jsou jejími partnery. 



Kdy a pro č jste se rozhodl pro kn ěžství? 
 

Knězem jsem nikdy být nechtěl. Zato jsem ale měl na střední škole velmi 
dobrého kamaráda, který měl v kněžském povolání jasno už odmalička, 
jak mi sám říkal... vtipné je, že se nedávno oženil...  
Boží cesty jsou nevyzpytatelné, lidské cesty ještě nevyzpytatelnější. Ještě 
ve druháku na střední jsem se ani nepovažoval za věřícího, i když jsem 
byl ve víře vychován. Byla to pro mě jen součást kultury, jak to u nás na 
Hlučínsku bývá. To se změnilo během přípravy na biřmování,  
na které jsem se kvůli kulturně-náboženské povinnosti samozřejmě 
přihlásil. V tu dobu mi leccos začalo vrtat hlavou a poprvé jsem si začal 
klást opravdu důležité životní otázky. Takhle nahlodaný jsem přistoupil k 
biřmování. Pamatuji si, jak jsem se tehdy při té mši poprvé opravdu modlil 
"Bože, jestli existuješ, dej se mi prosím poznat." Takové modlitby jsou 
nebezpečné a tak netrvalo dlouho a dva týdny po tomhle okamžiku jsem 
šel ke zpovědi poprvé z přesvědčení, že se jdu setkat s Bohem. Neměl 
jsem žádné zjevení, ale poprvé jsem prožil velmi intenzivně, co to 
znamená být odpuštěn, být přijat Bohem. To byla startovní linie k oblátství 
a ke kněžství. Vzpomněl jsem si na článek o Eskymácích, který jsem kdysi 
dávno četl a nějak jsem z něj pochopil, že musím dát radikální odpověď 
na tu Boží přítomnost v mém životě, kterou jsem tehdy silně zakusil. Po 
pár měsících už jsem jen sdělil doma při škrábání brambor, že asi chci být 
misionářem a bylo to :). 

Jaké heslo najdeme na Vašem primi čním obrázku?  
 

Již dlouhou dobu mě provází Mt 16,25: "Nebo ť kdo by cht ěl zachránit 
svůj život, ten o n ěj přijde; kdo však ztratí sv ůj život pro mne, 
nalezne jej."  
Od té doby, co jsem oblátem, zakouším "ztrátu života" v různých 
oblastech, ale zároveň jeho naplnění v oblastech jiných. Není to život, 
který bych si vybral, kdybych se měl rozhodnout pro seberealizaci. Je to 
život, který jsem nalezl, protože jsem se rozhodl rozhodovat Bohem. A teď 
už musím říct, že bych neměnil. 



Tak trochu s druži čkami i bez nich... 
 
    

   Novokněze si chce každý užít. Proto se na začátku své kněžské služby 
nevyhne nechtěné popularitě. Do kategorie nechtěné popularity spadá i 
můj případ a konkrétně moje primice v mém rodišti v Bělé ve Slezsku. 
Hodně lidí se vždycky divilo, když jsem začal mluvit o tom, že bych chtěl 
na severní pól. Jejich obava spočívala v tom, že bych tam jako kněz nebyl 
dostatečně vytížený. Ano, toto je můj ideál… být tam, kde mě nikdo 
nechce a ani nepotřebuje. Děsí mě anonymní davy a představy kněze, 
který je jen vysluhovatelem svátostí, za což mu občas někdo i zatleská.  

     Jistě si tak umíte představit, s jakým rozpoložením jsem do svého 
rodiště jel. S vypětím všech sil jsem se snažil zatrhnout věnce a družičky, 
což se mi v podstatě i povedlo, ale na poslední chvíli jsem se dozvěděl že 
u toho bude televize. V tu chvíli mě zalil určitý pocit rezignace a později 
odevzdání se, aneb zažil jsem na vlastní kůži, že „Jiný tě přepáše a 
půjdeš kam nechceš“. Neuvěřitelné, jak konkrétně a rychle se Boží slovo 
někdy naplňuje. Hodiny a dny bezprostředně před primicí jsem se navíc 
setkával s lidmi, kteří mi nějakým způsobem přesně toto naznačovali - 
odevzdat se, nechat se milovat, i když to není tvůj způsob. 
     Ještě, že jsem na to přijímání lásky nebyl sám, protože mě doprovázel 
celý OMIGang a Vlasta omi, který se ujal svého prvního kázání na 
Prajzské. Holky z OMIGangu navíc podle svých slov „odlehčily atmosféru“ 
tím, že se oblékly do bílých šatů a snažily se tak nahradit chybějící 
družičky. V televizi jsem se jim však pomstil a náležitě na ně upozornil. 
Klobouk dolů před mými rodiči, kteří svou láskou a organizačními 
schopnostmi udělali z této primice opravdovou událost. Myslím, že na to 
Bělá nezapomene alespoň dalších 73 let, protože to je doba, která 
uplynula od poslední primiční mše v mém rodišti! Kněz, který ji tehdy 
sloužil, se jmenoval taky Dombek!.                                               Petr, omi                       
 
čerpáno ze stránek oblaticz                                                   Připravila Marie Ohřálová 



Světci - více, či méně známí 
 

sv. Alžb ěta Portugalská  4. července  
 

    Španělská světice konce 13. a začátku 14. století, Alžběta Portugalská, 
dostala na křtu jméno po své svaté tetičce, Alžbětě Uherské. Když bylo 
Isabele dvanáct let, tak jí rodiče dojednali sňatek s mladým portugalským 
králem Dionýsem, se kterým měla později dvě děti. Tato bytost modelově 
odpovídá typické středověké svaté ženě, je vzornou manželkou, pečuje o 
děti, stará se o nemocné a chudé, vytváří mír a pokoj a je terciářkou 
nějakého řádu. Staví nemocnice, útulky, tak jako třeba u nás sv. Zdislava.  

    V čem byla ale Alžběta jiná? Jiná byla 
v tom, že se na ní naplnila slova Písma: 
„Nevěřící muž je posvěcen manželstvím 
s věřící ženou“. Po delší době po svatbě se 
totiž ukázalo, že portugalský král, manžel 
Alžběty, je mírně řečeno sukničkář. Na dvoře 
si držel několik milenek, se kterými měl řadu 
nemanželských dětí.. Alžběta to věděla, a 
přesto mu nedělala žádné scény. Přestože 
její manžel podněcoval v rodině rozpory, tak 
nakonec zemřel díky své ženě smířen 
s druhými i s Bohem. Není divu, že Alžbětu 
po její smrti nazývali lidé „Andělem míru“. 
Jak Alžběta dokázala zachovat klid a 
nevzdat se, nevykašlat se na nevěrného 
manžela, neopustit dvůr, kde měla před 
očima nejen manželovo potomstvo ale i jeho 

milenky a navíc vše bylo obalené vatou intrik a nenávisti? 
   Odpověď je jednoduchá, Alžběta nebyla povrchní. Její duchovní život 
byl nesen pravidelnou modlitbou, pravidelným investováním času do 
vztahu k Bohu. Prokletím dnešní doby je povrchnost. Naším hlavním 
duchovním problémem je touha po okamžitém uspokojení. Ta je podle 
mého názoru i důvodem současné ekonomické krize. Vše chceme 
okamžitě a tak si na to půjčíme, žijeme na dluh, vzniká nadvýroba a to až 
do okamžiku, kdy se systém zadrhne. Je pravda, že Boží milost, tedy 
pomoc, je zadarmo, to ale neznamená, že je laciná. Musíme se naučit s ní 
hospodařit, stejně jako s vydělanými penězi, jen tak se naše vztahy 
k Bohu i lidem nedostanou do krize.                                                             
    Tak jako nemůžeme okamžitě utratit výplatu, kterou dostaneme, stejně 
tak musíme být trpěliví v duchovním životě. Musíme dát Bohu a jeho 
jednání prostor a ten je vždy spojen s časem. Nesmíme myslet v prvé 



řadě na sebe. Naše sebeláska se často projevuje mimoděk. Ruský 
spisovatel Lev Tolstoj napsal: „Všichni přemýšlejí o tom, jak změnit lidstvo, 
ale nikdo nepřemýšlí o tom, jak změnit sebe.“ Abychom mohli být 
obdarováni od Boha, musíme nejprve darovat sebe. A to nejen Bohu, ale 
především druhým. To je cesta ke svatosti, kterou prošla sv. Alžběta a to 
je i naše cesta.    
 

Sv. Pantaleon  27. července -p řipomínka  
 

     Žil v Nikomédii (Izmit) v Turecku. Zprvu jako 
pohan pod vlivem otce Eustorgia. Matka Eubula 
byla křesťankou, chtěla ho vychovat podle víry, 
ale brzy zemřela. Otec pak kladl důraz na 
kariéru a uplatnění se ve světě. K tomu mělo 
sloužit vystudování lékařství u Eufrosinia a klad-
ný postoj ke státnímu pohanskému náboženství. 
     A tak se Pantaleon stal dvorním lékařem u 
císaře Maximiána. K první obnově víry, vložené 
matkou, došlo přispěním stařičkého kněze 
Hermolaje, s nímž se setkával už v době studií. 
Za důvěru vůči Bohu byla prý jeho víra posílena 
zázraky. Jednalo se o obnovu životních funkcí 
uštknutého chlapce, coby důkaz Kristovy vlády 
nad životem a smrtí. Druhý zázrak se týkal 
navrácení zraku slepci povzbuzenému k víře v Krista, jehož jménem zbavil 
ubožáka slepoty. To přispělo i k otcově víře, o niž Pantaleon delší dobu 
bojoval. 
     Při lékařské praxi se dále snažil i o uzdravování duší. V tom směru prý 
byla významným pacientem Maximiánova manželka a od špeha 
následovalo udání. Druhou verzí pro Pantaleonovo zatčení je udání jeho 
křesťanské aktivity ze závisti. Láska, se kterou jednal s pacienty i 
úspěšnost léčení přispívaly k jeho popularitě. On tvrdil, že za úspěchy 
vděčí spolupráci s nejdokonalejším lékařem světa, kterým je Kristus. Proto 
byl zajat a krutě mučen. Údajně mu byly ruce přibity k hlavě a nakonec byl 
sťat. 
     Kostel k jeho cti v dnešním Istanbulu byl postaven již r. 550, jeho hlava 
se prý kolem r. 800 dostala do Lyonu a další ostatky na mnoho míst, k 
nimž patří i svatovítská katedrála v Praze. V městě Ravello, jižně od Ne  
apole, je uložena i ampule s jeho krví, která v den památky zkapalňuje, 
jako se tomu děje i s krví sv. Januára. 
     Je patronem lékařů, porodních asistentek a kojných. 
     Uvádí se jako jeden z tzv. 14 pomocníků v nouzi. 
  

( čerpáno z www.catholica.cz a www.konzbul)                                              Připravila Marie Ohřálová  



 

Budeme prožívat ve farnosti ve 2. pololetí 2017 
 
Út 08. 08. – minipouť do kostela Sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu 
 

Ne 13. 08. – hlavní pouť v Hrabyně (mše sv. v 18.00) 
 

So  26. 08. – dopoledne zpověď pro děti před začátkem šk. roku 
 

Ne 27. 08. – mše svatá k zahájení školního roku 
 

So 02. 09. – Poděkování za úrodu 
 

Čt 07. 09. – koncert Svatováclavského hudebního festivalu – sv. Martin 
 

So 23. 09.  –  pouť do Rud u Ratiboře (zajišťuje  MVDr.Koska) 
 

Ne 08. 10. – Svatohubertská mše v kostele sv. Martina 
 

Ne 15. 10. – podzimní koncert se sborem z Velké Bystřice 
 

So 28. 10. – Šípková slavnost v KD Dolní Benešov 
 

St 01. 11. – Všech svatých – „Dušičkový“ průvod na hřbitov 
 

Út 07. 11. – Pietní akt na hřbitově ke Dni válečných veteránů 
 

Pá 10. 11. – Pietní akt k uctění obětí válek u kostela v Zábřehu 
 

Ne 12. 11. –  Krmáš + Svatomartinský koncert 
 

Ne 03. 12.  –  začíná doba adventní + 1. adventní koncert u  sv.Martina 
 

Ne 10. 12.  –  2. adventní koncert u sv.Martina 
 

Ne 17. 12. – 3. adventní koncert v KD Dolní Benešov 
 

 
 

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ČERVENCI  

 
 

Sbírka na OPRAVY – oprava varhan v kostele sv. Urbana  
– neděle 16. 7. 2017 

 
 



        NEDĚLNÍ PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ   
Lekce od divokých husí 

     Napadlo Tě už někdy zamyslet se nad tím , proč létají divoké husy v 
hejnu ve tvaru V?   Jako u chování všech zvířat, Hospodin i tady měl dobrý důvod, aby 
husy obdařil právě takovým chováním. Jakmile husa zamává svými křídly, 
vytvoří se zvedající proud pro husu, která letí za ní.  
    V hejnu ve tvaru V celá skupina urazí nejméňe o 71 % delší cestu, než 
kdyby každý pták letěl sám. Jakmile husa opustí hejno ve tvaru V, 
najednou má pocit, jako kdyby ji táhlo k zemi těžké závaží...a hned se 
opět vrátí ke skupině. 
    Stejně, jako divoké husy… i lidé, kteři spolupracují a jdou stejným 
směrem, se dostanou rychleji k cíli, než ti, kteří zkouší dostat se k cíli 
sami.  
    Jestli se vedoucí husa unaví, zařadí se na konec hejna, aby  si mohla 
odpočnout a na její místo v čele hejna se posune jiná. 
     Kdyby lidé měli tolik rozumu jako divoké husy, už by na to přišli, že 
jejich úspěch záleží na spolupráci, střídavě by konali těžkou práci a sdíleli 
by těžkosti vedení skupiny.  
    Husy letící na konci hejna hlasitě povzbuzují ty v čele skupiny. Důležité 
je, aby hlasy zezadu byly skutečně povzbudivé, jinak to bude pouze 
„breptání”. 
    Jestli nějaká z hus onemocní nebo se zraní, další dvě se s ní oddělí z 
hejna, aby jí mohli poskytnout ochranu. Zůstanou s ní do té doby, než 
opět bude schopna pokračovat v cestě nebo neskoná. 
    Poté se vydají na cestu, aby buď dohnaly své hejno, nebo aby se 
připojily k jinému. 
    Kéž bychom i my byli takhle obětaví, aby jsme si zasloužili takové 
přátele, kteří v případě nouze budou stát  při nás. 
    Nemusíme být vědci k tomu, bychom se poučili od těch krásných 
Božích tvorů, stačí pouze zastavit se a pozorně naslouchat a hledět, aby 
Hospodin mohl odkrýt před námi své divy. 
 

Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, 
nebeského ptactva, ono ti to poví, 
poučí tě i křoviska země,  
mořské ryby vyprávět ti budou.  
Kdo z nich všech by nevěděl,  
že ruka Hospodinova to učinila 
a že v jeho ruce je život všeho co žije, 
duch každého lidského tvora.“ 
JÓB 12:7-9       Jsou i tací, kte ři poslouchají divoké husy...   
                                                                                                                                                    Marie Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V americké armádě bylo zakázáno hrát poker. Tři armádní duchovní: 
katolický kněz, protestantský pastor a rabín jsou však podezřelí, že 
rozkazu neuposlechli a musí se zodpovídat před soudem. Kněz 
říká: "Přísahám při Panně Marii, že jsem nehrál pokr." Protestant se 
odvolává na Martina Luthera a rovněž přísahá, že pokr nehrál. Potom je k 
přísaze pozván i rabín. „Proč bych přísahal?" říká: „Pane soudce, copak 
mohu hrát pokr sám se sebou?“ 
 
Podnikatel se ptá syna: „Tak co, jak to vypadá ve škole?“ „Výborně, tati. 
Můj kontakt s pátou třídou byl prodloužen o jeden rok.“   
 
 
Tento vláček bych si vzal,“ říká zákazník v hračkářství. 
„Je krásný,“ chválí prodavačka jeho výběr, „ten se bude vašemu synovi 
určitě líbit.“ 
„ Myslíte?“ zděsí se muž, „tak to mi dejte ještě jeden.“ 
 
 
„Máš doma maminku?“ ptá se paní chlapce, který pracuje na zahradě. 
„No, snad si nemyslíte, že seču ten trávník, protože se mi chce.“ 
 
 
 „Tvé vysvědčení se mi vůbec nelíbí, Kájo!“ 
 „Mně také ne, mami, ale mám radost, že máme na to stejný názor.“ 
 
(Čerpáno z knihy Nezbedův humor,  www.vtipy.cz)                              Marie  Ohřálová     



Nedělníček dětem 
 

Najdi 7 rozdíl ů 

  !!! SOUTĚŽ !!! 
 

  DOPLŇOVAČKA  O CENY  
   

1. porážet stromy;   
2. malý hlodavec;  
3. okraj chlebového 
krajíce; 
4. nerovný;5. okolo; 
6. plavecký styl;  
7. bodavý hmyz;  
8. někde;  
9. hraboš;10. někdo; 
11. hlavní město 
Dánska; 
12. duchovní;  
13. malé plavidlo 

Své odpov ědi vho ďte do krabi čky „SOUT ĚŽ“ v kostele, nebo zašlete  
emailem  nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 30. července 
 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: RADOSTNÉ LÉTO 
Soutěže se zúčastnilo 6 dětí. Z Dolního Benešova 3 dětí, ze Zábřehu 2 děti 
 a 1 přespolní.  V krabičce byly 4 odpověd,i a 2 odpovědi  přišly elektronicky. 
 

1. cena – kniha  - Simona Halfarová - 3 tř. - Zábřeh;  
2. cena – puzzle  – Oliver Bohdal - 8 let - Zábřeh;  
3. cena -  pexeso – Kristýna Osman číková  11 let – Kozmice 
 

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



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dol. Benešov na červenec 2017 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 3.7. 18.00 Za Josefa Balarina, manželku a syna  
Ůt 4.7. 6.30 Za živé a + farníky  
St 5.7. 7.00 Na poděkování P.Bohu za 75 let života, za přijaté milosti, za …  
Čt 6.7. 18.00 Za Leo Golu, manželku a tři syny  
Pá 7.7. 6.30 Za + Vítězslava Gaideczku – měsíční  
Pá 7.7. Záb 18.00 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti, dar zdraví a živ. rodinu  
So 8.7. 7.00 Na poděkování P.Bohu za 80 let života, + manžela a duše v očis.  
So 8.7. 11.00 Svatba: Michalík + Štefková  
Ne 9.7. 7.00 Za + manžela, dvoje rodiče, bratra a přízeň  
Ne 9.7. Záb 8.30 Za Annu Tutkovou a manžela Michala  
Ne 9.7. 10.00 Za + Alfonse Bittu (nedož.100 let), + manželku, rodiče a souro...  
Po 10.7. 18.00 Za Jana Krzáka, rodiče a syna  
Út 11.7. 6.30 Za živé a + farníky  
St 12.7. 18.00 Za Annu Pavlíkovou, syna a dvě dcery  
Čt 13.7. 18.00 Za + rodiče Ervína a Teresii Holečkovy a živou rodinu  
Pá 14.7. Záb 18.00   
So 15.7. 7.00 Za + Emila Ranoše (nedož.85 let), o boží milost  
So 15.7. 11.00 Svatba: Dominik + Viktorinová  
Ne 16.7. 7.00 Za Štefana Galamboše, rodiče a sourozence  
Ne 16.7. Záb 8.30 Za Josefa Kramáře (nedož.80 let) a za dvoje rodiče  
Ne 16.7. 10.00 Za + Marii Ranošovou – výroční  
Po 17.7. 18.00 Za Jana Krakovčíka, rodiče a všechny + z rodiny Štefkové  
Út 18.7. 6.30 Za živé a + farníky  
St 19.7. 18.00 Za Františka Holečka, manželku a rodiče  
Čt 20.7. 18.00 Za Gertrudu Jiříkovou, manžela a duše v očistci  
So 22.7. 7.00 Na daný úmysl (za + osobu)  
Ne 23.7. 7.00 Za živé a + Anny z Dolního Benešova  
Ne 23.7. Záb 8.30   
Ne 23.7. 10.00 Na poděkování P.Bohu za obdržené milosti u příl.50 let společ…  
Po 24.7. 18.00 Za + Marii Reichlovou – měsíční  
Út 25.7. 6.30 Za živé a + farníky  
St 26.7. 18.00 Za + Marii Pchálkovou, manžela a děti  
Čt 27.7. 18.00 Za syna Tomáše, bratry, švagry, švagrovou a rodiče z obou stran  
So 29.7. 7.00 Na poděkování P.Bohu za obdržené milosti, dar zdraví,+ manž...  
So 29.7. ČK 17.00 Za Martu Vinárkovou, manžela, syna a vnuka  
Ne 30.7. 7.00   
Ne 30.7. Záb 8.30   
Ne 30.7. 10.00 Za členy Živého růžence – A  
Po 31.7. 18.00 Za + manžela Eduarda Ludvíka, rodiče z obou stran a přízeň  
Út 1.8. 6.30   
St 2.8. 18.00 Za + Adelheidu Janíkovou – výroční  
Čt 3.8. 18.00 Za Marii Drastíkovou, manžela, rodiče a sourozence  
Pá 4.8. 6.30 Za + matku, otce, manžela, syna a za živou rodinu  
Pá 4.8. Záb 18.00   
So 5.8. 7.00   
Ne 6.8. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 6.8. Záb 8.30   
Ne 6.8. 10.00 Za Bedřicha Kozla, manželku a syna, za živou a + rodinu  

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



Fotbalové utkání kn ěží naší diecéze a chlop ů z Kolovratu 25. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
           Nástup hráčů 
 
 
 pomocný biskup 
   Vzácná návštěva        Mons. Martin David 
 
 
 
           Nástup hráčů 
 
 
 
 
 
                  Občerstvovací stanice 
 
 
 
 
 
 
 
              Občerstvovací stanice soupeře                Hodnocení utkání 
 
 
 
 
 
  
 

     

                             
                                Společné foto s doprovodem 
 



Ať „ NEDĚLNÍ ČEK“ vnese do Vašich rodin příjemné, 
pokojné a sváteční chvíle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mše svatá v kapli, v pátek 23. června, za rybáře, s žehnáním obrazu sv. Petra 
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