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NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA V PÁTEK 3. 8. 2018 – ZLATÉ HORY 

PĚŠÍ POUŤ DO HRABYNĚ – 19. 8 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLŮVKO FARÁ ŘE 
 

Koberec 
 

Milí farníci, tak jsme odstranili koberec, který už měl přes dvacet let 
(kolik roků přesně pokrýval mnohé části podlahy našeho chrámu, to víte 
vy – mnozí čtenáři a možná mi to i ústně prozradíte, když se kolem 
kostela potkáme). 
Celý proces odstranění podlahové krytiny netrval více, než dvacet 
minut. Až pak přišla ta náročnější část, a to bylo odstraňování starých 
lepicích pásek, které už koberec mnohde nepřipevňovaly k dlažbě, 
čištění podlahy, prostě úklid. „Čichli“ jsme si k acetonu, který pomáhal 
odstranit stará lepidla a každý měl co dělat. Dodatečně děkuji všem, 
kteří přišli pomoci. 
Koberec je pryč. Hurá! 
A teď opatřit nový. S Farní radou jsme se shodli, že postačí běhoun 
uprostřed kostela mezi lavicemi (užší, než je ulička). Mnohde 
v kostelích to tak mají.  Farář hlásí, že by měl být nový koberec na 
letošní biřmování. Někteří jsou zvědaví, zda to dodrží, mnohým je to 
jedno. Většina farníků určitě chce, abychom to v kostele měli „fajné.“ 
Po několika měsících se ozývají hlasy, některé přímo, některé oklikou: 
„Žádný koberec by tam neměl být, dlažba je hezká sama o sobě!“ 
„A to budeme stát v zimě vedle lavic na dlažbě?“ (ale vždyť v lavicích 
je místa dost – pozn. pisatele). 
„Při vytírání kolem lavic se koberec po bocích ušpiní od vlhkých hadrů, 
proto né běhoun, ale koberec přes celou šířku uličky!“ 
„M ěl byste se ptát především těch, kdo kostel uklízejí, jaký mají na to 
názor!“ 
Tolik některé z vyslovených názorů. Řeknete si, že je to hloupost – tolik 
řečí kolem jednoho koberce. 
Sám si přeji, abychom se cítili v kostele dobře i díky tomu, jaký máme 
interiér. 
Více mi záleží, jak to máte v nitru s tou útulností, čistotou „komůrky“ a 
vnitřní krásou… Ale o tom se těžko diskutuje. Tam vstupuji pouze já 
sám a Ten, koho tam můžu pozvat. Jsem boží stvoření, tak bych měl(a) 
Boha zvát do toho, co je vlastně Jeho. Zkoušejme to, rád přijímá 
pozvání. 

PKF 



POCHOP SÁM SEBE  
Tvé ruce mě ztvárnily a udělaly se vším všudy... 

(Jb.10,8) 
 

 Bůh stvořil každého z nás jako jedinečnou bytost. Nemáme na světě 
duplikát. To také znamená, že nikdo  nemůže naplnit úlohu, kterou nám Bůh určil. 
Pokud nepřineseme Bohu to, co máme, nikdo to za nás neudělá. 

 V minulém Nedělníčku jsme se zamýšleli nad dvěma z pěti způsobů, 
kterými nás Bůh utváří, neboli formuje – duchovními dary a srdcem. Nyní si 
představíme zbývající tři způsoby -  naše schopnosti, zkušenosti a naši osobnost. 

Používej vlastních schopností 
 Naše schopnosti jsou dary, s nimiž jsme se narodili. Někteří lidé jsou 
dobří, co se týče mluvení - rétorici, jiní lidé jsou rození sportovci – výborně 
koordinují své tělo, jiní jsou dobří v matematice, hudbě, mechanice atd. Všechny 
naše  schopnosti  jsou od  Boha.  I schopnost  hřešit  je  od  Boha  (jedná  se  však   
o schopnost zneužitou). Bible říká, že máme rozličné duchovní dary podle milosti, 
která byla dána každému z nás (Ř 12,6). Protože naše přirozené schopnosti jsou 
od Boha, jsou stejně důležité jako naše duchovní dary. Jediný rozdíl spočívá 
v tom, že je máme už od narození. Dřímá v nás množství nerozpoznaných 
a nevyužitých schopností a dovedností – mnohem víc, než si uvědomujeme. 
Existují vědecké studie, které prokázaly, že průměrný člověk má 500 až 700 
různých schopností a dovedností. Každá schopnost může být užita k Boží slávě. 
Když něco umíme, Bůh chce, abychom to dělali. Bůh nikdy po nás nebude chtít, 
abychom věnovali svůj život úkolu, pro nějž nemáme vlohy. Na druhé straně 
schopnosti, které máme, jsou silným signálem toho, co po nás Bůh asi v životě 
chce. Jsou to určité náznaky, podle nichž můžeme rozpoznat Boží vůli. Bůh 
schopnostmi neplýtvá, ale stará se o to, aby naše povolání a naše schopnosti byly 
v souladu. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete 
dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti (1Pt 4,10). 

Zapoj svou osobnost 
 Ani si neuvědomujeme, jak je každý z nás jedinečný. Molekuly DNA se 
mohou pospojovat ohromným množstvím kombinací. Vědci odhadují, že všech 
částic ve vesmíru je přibližně 10 se 76 nulami, tedy mnohem méně, než je 
možných kombinací naší DNA. Naše jedinečnost je tedy vědecky dokázána. Když 
nás Bůh tvořil, neodléval nás ve formičce. Je zřejmé, že Bůh má zálibu v různosti 
– stačí se rozhlédnout. Každého z nás tvořil s jedinečnou kombinací osobních 
rysů. Bůh stvořil introverty i extroverty. Stvořil lidi, kteří milují rutinu, a lidi, 
kteří milují různost. Někteří jsou spíš rozumoví, jiní spíš pocitoví. Někteří jsou 
radši, když mohou na nějakém úkolu pracovat samostatně, jiní raději pracují  v 
týmu. Bible nás poučuje, že Bůh jedná různým způsobem skrze různé lidi – je to 
však tentýž Bůh, který skrze každého uskutečňuje svůj záměr (1K 12,6). V Bibli 



nalezneme mnoho důkazů pro tvrzení, že Bůh používá všechny typy osobností 
(např. Petr byl sangvinik, Pavel cholerik, Jeremiáš melancholik). Všimneme-li si 
osobnostních rozdílů u dvanácti apoštolů, není těžké pochopit, že se občas dostali 
do konfliktu. Neexistuje správný či špatný temperament. Potřebujeme všechny 
typy osobností. Svět by byl příliš nudný, pokud bychom všichni měli vanilkovou 
příchuť. Naštěstí mají lidé víc než jednatřicet příchutí. Pracujeme-li nebo 
sloužíme-li způsobem, který neodpovídá našemu temperamentu, vzniká napětí 
a pocit nelibosti. Vyžaduje to také více úsilí i energie a výsledky rozhodně nejsou 
nejlepší. Proto se nikdy nedaří něčí službu imitovat. Nemáme osobnost toho 
druhého. Bůh nás stvořil, abychom byli sami sebou. Od ostatních se však můžeme 
učit. Vše se ale musí profiltrovat přes naši osobnost. 

Zapoj své zkušenosti 
 Naše životní zkušenosti nás utvářejí. Většinu z nich jsme nemohli 
ovlivnit. Bůh je dopustil, aby nás nějak vytvaroval pro svůj záměr. Jsou to 
zkušenosti z naší minulosti. 

− Zkušenosti z rodiny: Co jsme se naučili, když jsme vyrůstali v rodině. 
− Zkušenosti ze školy: Jaké byly naše oblíbené vyučovací předměty. 
− Zkušenosti ze zaměstnání: Kde jsme byli nejvýkonnější a nejšťastnější. 
− Duchovní zkušenosti: Kdy jsme prožívali nejsmysluplnější čas s Bohem. 
− Bolestné zkušenosti: Z jakých problémů, zranění, ostnů a zkoušek jsme se 

nejvíce poučili. 

 Poslední kategorii - bolestné zkušenosti - Bůh používá nejvíce, aby nás 
připravil. Nikdy neplýtvá zraněními. Záměrně nás nechává projít bolestnými 
zkušenostmi. Právě ty zkušenosti, které nám v životě nejvíce vadily nebo kterých 
jsme nejvíce litovali, které jsme chtěli ukrýt a zapomenout na ně, jsou nejcennější 
zkušenosti. Bůh je chce použít, abychom jimi pomohli jiným. Tyto zkušenosti 
jsou naší službou. Nesmíme je skrývat, ale musíme upřímně přiznat své chyby, 
svá selhání, svůj strach. Zkušenost není to, co se nám děje. Zkušenost je to, co 
uděláme s tím, co se nám děje nebo dělo. Jak naložíme s tím, čím jsme prošli. 

 Nejefektivněji budeme Bohu sloužit, budeme-li používat své duchovní 
dary a své schopnosti v oblasti, po níž touží naše srdce. Využijme způsob, který 
nejlépe vyjadřuje naši osobnost a kde nejlépe uplatníme své zkušenosti. Čím lépe 
vše sladíme, tím úspěšnější budeme. 
 
Z knihy R. Warrena: Proč jsme vůbec tady?                                              Vybrala a upravila      av 
 
 
 
  

 



VDĚČNOST, POKORA A ÚŽAS...  

A zase nám, jako loni, 
na Dožínky prší... V 
sobotu 25. srpna 
2018 jsme se 
probudili do deštivého 
dne - však jsme o něj 
denně v přímluvách 
prosili. Ten den jsme 
děkovali v naší 
farnosti za úrodu 
zemskou a tak jsme 
poděkovali i za 
seslaný déšť. Bůh 
nám ale dopřál prožít 
krásný den a po mši 
svaté, kterou celebroval letošní host P. Mgr. Stanislav Kotlá ř - nový 
jesenický d ěkan , pršet na celé odpoledne přestalo a zase začalo až v 
pozdějších hodinách. A tak mohli lidé posedět při dechovce, která nás 
provázela celým odpolednem. Úsměv, dobrá nálada a spokojenost 
přítomných i odcházejících lidí napovídá, jak akce, i přes mírnou nepřízeň 
počasí, nakonec dopadla.  

Pan děkan Kotlář 
připomněl všem 
přítomným jak důležitá je 
VDĚČNOST za to, že 
máme všeho dostatek. 
Každých 6 vteřin totiž 
někdo na této planetě 
zemře hladem a páteční 
nebo jakýkoli jiný půst 
není jen o odřeknutí si 
jídla, je o tom vzdát se 
něčeho, co můžeme poté 
darovat někomu, kdo to 
potřebuje. Zdůraznil, že 

POKORA nás přibližuje Bohu. Svou promluvu zakončil tím, že někdy nám 
nezbyde nic než fascinace a ÚŽAS nad tím, jak dokonale Bůh tuto Zemi 
stvořil.  



Po děkovné mši svaté jsme se 
přesunuli na farní dvůr, kde bylo 
připraveno posezení pod stany. 
Nechyběl tradičně guláš, koláče, 
grilování a langoše, chleba se 
škvarkovou pomazánkou a další... 

Mezi pozvanými hosty  byli letos i 
manželé Ivana a Jan Zají čkovi z 
Centra pro rodinu a sociální 
péči v Ostrav ě.                            

 
Měli jsme možnost zakoupit 
si něco v jejich stánku a 
podpořit tak tuto neziskovou 
organizaci, jejíž důležitou 
činnost, zaměřující se 
především na podporu a 
fungování rodiny, nám Jan 
Zajíček v průběhu 
odpoledne představil. 
 
 
 

 
Pro děti byl připraven, 
z důvodu nepřízně počasí, 
program ve farním sále, kde si 
mohly mimo jiné nabarvit 
různé odlitky ze sádry a 
odnést si je pak domů.                                                                  
Nechyběla skutečně bohatá 
tombola, která jistě potěšila 
velké, i ty nejmenší. Tímto 
bychom rádi poděkovali 
místním firmám, podnikatelům 
a všem soukromým dárcům, 
kteří svým darem přispěli do 

tomboly. Výtěžek z prodeje tomboly bude následně účelně použit na 
potřeby farnosti. 
                                                                                           Věra Dudová 



      SEZNAM SPONZORŮ 
 

       Armatury Group a.s. (Dolní Benešov) 
 

       Autotip Halfar s.r.o. - MAZDA (Dolní Benešov) 
 

       Cukrárna MADEL  (Dolní Benešov) 
 

       Cukrárna SWEETBAR  (Dolní Benešov) 
 

       Cukrárna Hartošová (Dolní Benešov) 
 

       Cukrářská výrobna Martina Pudová (Zábřeh) 
 

       Cestovní kancelář Josef Kozak TOUR (Dolní Benešov) 
 

       Drogerie a SAZKA - Vavřínková (Dolní Benešov) 
 

       Elektro Müller (Dolní Benešov) 
 

       Kadeřnictví BBrothers Hairsalon & Barber Opava 
 

       Kadeřnický salón Y2B – Bočková (Bolatice) 
 

       Květinářství - Mučka (Zábřeh) 
 

       Květinová a dárková síň (Dolní Benešov) 
 

       Květoslava Šelongová (Dolní Benešov) 
 

       LENA – hračky s.r.o. (Dolní benešov) 
 

       Lékárna U Kaple (Dolní Benešov) 
 

       Lékárna U Mistra Konráda (Dolní Benešov) 
    

       Městský úřad Dolní Benešov 
 

       MK Klemens – výrobna uzenin (Zábřeh) 
 

       MSA, a.s. (Dolní Benešov) 
 

       MUDr. Maxmilián Vlček (Dolní Benešov) 
 

       Neo finances – Gregorová (Dolní Benešov) 
 

       Pekařství Arnošt Obrusník (Dolní Benešov) 
 

       Potraviny Jordán (Dolní Benešov) 
 

       PF Plasty (Chuchelná) 
 

       Poukaz na kosmetiku – Aneta Kuchejdová 
 

       Restaurace Na Hřišti (Dolní Benešov) 
 

       Restaurace ŠTIKA (Dolní Benešov) 
 

       RKL s.r.o. (Dolní Benešov) 
 

Rodina Holečkova, Kuchejdova, Bilíkova, Kubíkova, Sikorova, Weczerkova, Radošovská        a další… 

 

Děkujeme všem sponzor ům, kte ří podpo řili letošní akci Pod ěkování za 
úrodu.  

 



VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 

Téma cyklu:              Mé místo v církvi 
Téma setkání:              Život ve společenství církve 
Termín setkání:     Čtvrtek 13. září 2018 
Čas a místo setkání:    8:50 ve Farním sále 
 

Písmo svaté: 
• Sk 9,5  Já jsem Ježíš, jehož ty pronásleduješ   
• 1Kor 12,27  Vy však jste tělem Kristovým a jeho údy 
• Gal 2,20 Žiji pak tedy již ne já, nýbrž žije ve mně Kristus 
• Gal 3,28  Všichni jsme jeden v Kristu Ježíši 
• Flp 2,1-13 Mějme smýšlení jako Ježíš 
• Ef 4,1-16 Dorůstejme v Krista, on je hlava 
• Ef 2,19-22 Jste Boží stavba 

 
PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ - ZÁ ŘÍ  

 
PÁTEK 7. 9. 2018 v 19.00 na faře. Doporučujeme s sebou 
vzít psací potřeby.  
        PKF 

 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ZÁŘÍ  
 

Sbírka na CÍRKEVNÍ ŠKOLY 
– odesílá se celá pro potřebu církevních škol naší diecéze 

– neděle 16. 9. 2018 
 

Sbírka na OPRAVY – oprava varhan v kostele sv. Urbana 
– neděle 23. 9. 2018 



Světci - více, či méně známí 
 

Sv. Jeroným 
30. září, připomínka  

 
Postavení: kněz 
Úmrtí:        420 
Patron:      Dalmácie, Lyonu, teologů, učenců, archeologů, studentů, žáků,    
                  překladatelů, univerzit, vědeckých společností, vzýván proti     
                  očním chorobám 
Atributy:     Jeskyně, kámen, kardinálský klobouk, kniha, kříž, lebka, lev,      
                  poustevník, psací potřeby 
 
Pocházel z chorvatského území. Studoval v Římě a několik let žil jako 
poustevník poblíž Antiochie. Byl vysvěcen na kněze a pobýval v 
Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn papeže Damasa 
pracoval na revizi překladu Nového zákona podle původních textů. Byl 
nazýván lvem křesťanské polemiky. K Bibli (Vulgata), jejíž překlad 
dokončil během 30 let v Betlémě, přidal obsáhlé komentáře. Napsal 
mnoho obranných listů a podporoval řeholní život. 
 
"NEZNALOST PÍSMA JE NEZNALOST KRISTA."  
Narodil se v letech 342 - 347 v Stridonu, při hranici Dalmácie s Panonií, v 
Chorvatsku, s dalšími jmény Sofronius Eusebius. Od začátku školní 
docházky se projevoval jako nadaný, ale nedisciplinovaný. Z 
charakterových vlastností je uváděna vášnivost, nedůvěřivost a citlivost. 
Brzy odešel přes Miláno do Říma, kde studoval gramatiku, rétoriku a 
filozofii. Asi v 19 letech zde byl pokřtěn a v roce 367 se vydal s přítelem 
Bononem na delší putování, při němž navštívil Dalmácii, Galii a další 
země. Při cestě navštívil školu v Trevíru, kde pro přítele Rufina přepisoval 
dva spisy Hilária. V Akvileji pak pomáhal biskupu Valeriánovi proti 
ariánům.  
V roce 372 navštívil Malou Asii. S Heliodorem, Hylasem a údajně ještě s 
dalšími druhy připutoval do Antiochie, kde měl učitele v Apollinariovi, 
pozdějším biskupu Laodiceje. Zde také onemocněl a druhové ho opustili. 
Po nějakou dobu se Jeroným, snad ještě s Hylasem, zdržel na statku 
přítele Evagria v Maronii. Odtud navštívil poustevníka Malchuse (pam. 21. 
10.), jehož životopis později napsal. Utvrzen o významu poustevnického 
života strávil Jeroným 4 roky v poušti Chalcis poblíž Antiochie a v 
mnišském společenství u Aleppa na území dnešní Sýrie.  



Žil zde velmi asketicky, bojoval s mnoha pokušeními a po seznámení se s 
jedním křesťanem židovského původu se horlivě učil hebrejsky, aby mohl 
číst Bibli v originálním znění.  
 

Byl ještě velmi mladý a po 
volném životě v Římě ho 
sužovaly nejen vzpomínky na 
různá provinění, ale 
především obrazotvornost. K 
tomu přistupovala jeho vášeň 
k četbě pohanských autorů, 
zejména Ciceróna, jehož 
některý spis si prý společně s 
Biblí donesl sebou na poušť. 
Tyto touhy po nějakou dobu u 
něj působily jakoby jeho 
rozpolcenost a rozhodující 
boj prožíval i ve snu. Jednou 
se vzbudil zpocený úzkostí, 
neboť se mu zdálo o 
posledním soudu, na němž 
místo za křesťana byl 
označen za žáka Ciceronova. 
To byla zřejmě tečka za jeho 
náklonností k pohanským 
spisům. S novou vlnou 
kajícnosti a s myšlenkami na 
smrt se pustil do boje se  
sebou samým.  
 

Za hrozby rozkolu v Antiochii, kvůli třem adeptům na patriarchální stolec, 
navrhovaným stranami odlišných názorů, se stal rádcem. Požadoval 
rozhodnutí papeže, kterému prý nakonec navrhl Paulína za biskupa. Ten 
chtěl mít z Jeronýma kněze a přes jeho námitky o nehodnosti ho v roce 
379 přiměl k přijetí kněžského svěcení.  
V další životní etapě Jeroným navštívil Konstantinopol (Cařihrad), kde 
věnoval pozornost slovům Řehoře Naziánského (pam. 2. 1.), pracoval v 
knihovně a zdokonalil se v řečtině. Překládal z ní díla sv. Otců do latiny a 
její znalost využíval i při práci na překladu Bible.  
V roce 382 byl již na církevním sněmu v Římě. Stal se sekretářem papeže 
Damase a na jeho pokyn začal pracovat na revizi latinského překladu 
Nového zákona podle původních řeckých textů.  



V Římě byl mimo jiné duchovním rádcem skupiny vznešených vdov, mezi 
nimiž vynikla Marcela (pam. 31. 1.) a Pavla (pam. 26. 1.), která s dcerou 
Eustochium (pam. 28. 9.) ho později následovala do Betléma, kde s jeho 
pomocí zakládala kláštery.  
Jeroným se po pouti na svatá místa v Palestině a po návštěvě Didyma, 
usadil asi začátkem roku 386 v Betlémě, kde u místa Kristova narození 
strávil přes 30 zbývajících let života. Naplnil je prací s překladem Bible 
nazvaným Vulgata.  
Za svého života však přeložil a napsal více dalších spisů a to historických, 
polemických i homiletických. Dochovalo se po něm i 117 dopisů. Z 
myšlenek, pro které pracoval a žil je nejvýraznější upozornění: "Neznalost 
Písma je neznalost Krista."  
Ke konci života jeho kláštery zničili Saracéni a celoživotní námaha jeho 
oči dovedla téměř k plné slepotě. Zemřel asi ve věku kolem 75 let a byl 
pohřben v kostele narození Páně v Betlémě, vedle Pavly a Eustochium. 
Později, asi r. 1200, byly jeho ostatky přeneseny do Říma a uloženy v 
chrámu Santa Maria Maggiore.  
Jeroným byl zařazen mezi nejslavnější učence své doby a v roce 1298 
spolu s Ambrožem, Augustinem a Řehořem Velikým byl prohlášen 
učitelem církve.  
 

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

 

Foto z jeskyně sv. Jeronýma v Betlémě, v chrámu sv. Kateřiny.  



ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA – podzimní obdo bí 2018 
 
08.09.: GARGOŠOVÁ Šárka 
   JALŮVKOVÁ Jana 
   VITÁSKOVÁ Pavla 
   GEBAUEROVÁ Monika 
   UVAROVÁ Petra 
   DUMBROVSKÁ Karla 

 
15.09.: ŠTADLEROVÁ  Krista  
   ŠVANČAROVÁ  Brigita 
   HUDECZKOVÁ  Monika 
   PRCHALOVÁ Jana 
   REJOVÁ Růžena 
   PLZÁKOVÁ Lenka 
   HEINOVÁ Marie 

 
22.09.: HARAZIMOVÁ Karin  
   HLUBKOVÁ Eva 
   LIŠKOVÁ Lenka 
   TILLECZKOVÁ Hana 
   VAVŘÍNKOVÁ Iveta 
   BARÁNKOVÁ Monika 

 
29.09.: HLUBKOVÁ Marie  
   MURCKOVÁ Miluše 
   MURCKOVÁ Eva 
   WECZERKOVÁ Leandra 
   HARAZIMOVÁ  Hilda 

 
06.10.: FOJTÍKOVÁ Emilie  
   PRCHALOVÁ Adlgunda 
   ONDERKOVÁ Marie 
   GAIDEČKOVÁ  Helena 
   ZLOTÁ  Helena 
   NĚMCOVÁ Marie 

 
13.10.: MAZALOVÁ Alena  
   VALENTOVÁ Marta 
   KOCUROVÁ Marie 
   BIELÁKOVÁ Kristina 
   STEFFKOVÁ Anna 
   BUHLOVÁ Magdaléna 

 
20.10.: KOLMAJEROVÁ  Vladimíra  
   KOLAŘÍKOVÁ  Hana 
   TULACHOVÁ Jiřina 
   LELLKOVÁ Zdeňka 
   ŠENKYPLOVÁ Eva 

 
27.10.: ŠEBESTÍKOVÁ  Krista  
   PORUBOVÁ Helena 
   DIEHLOVÁ Liana 
   SABAŠOVÁ Anna 
   THIEMLOVÁ Anna 
   KUPKOVÁ Anna 
 
03.11.: BILÍKOVÁ Marcela  
   SCHMIEDHAMEROVÁMarcela 
   SOVÍKOVÁ Marie 
   PAVLENKOVÁ  Hana 
   FAIKOVÁ Jana 
   FAIKOVÁ Renáta 
 
10.11.: VOJVODOVÁ Karla  
   POSTULKOVÁ  Magdaléna 
   KOCUROVÁ Růžena 
   DEMBKOVÁ Květa 
   FUCHSOVÁ Anna 
   HALFAROVÁ Kristina 
 
16.11.: BÍLÁ  Marie  
   KOZLOVSKÁ Angela 
   DLOUHÁ Alena 
   DUDOVÁ Věra 
   GREGOROVÁ Jaroslava 
   KALUŽOVÁ Jana 
   CHŘIBKOVÁ Martina 
 
24.11.: KUBÍKOVÁ Terezie  
   KUCHAŘOVÁ Lucie 
   KUBÍKOVÁ Michaela 
   JANEČKOVÁ Magda 
   HOLEČKOVÁ Jana 
   KARASOVÁ Eva 
 
01.12.: MOHYLOVÁ Eva  
   PAVLENKOVÁ Dagmar 
   VAVŘÍNKOVÁ  Ludmila 
   HOLEČKOVÁ Adolfina 
   KUBÍNOVÁ Štěpánka 
   BENEŠOVÁ Eva 
 
08.12.: HARTOŠOVÁ Alexandra 
   ŠIMŠOVÁ Lucie 
   KRZYWOŇOVÁ Martina 
   KRETTKOVÁ Romana 
   DIHLOVÁ Renáta 
   LECIÁNOVÁ Hana 



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ  
                                                                                                        

Dálkový ovláda č 
 
     Maxim byl chlapec, který nerad čekal. V zimě si přál, aby bylo léto, a 
v létě chtěl, aby byla zima. Když se někdo Maxima zeptal, co by si na 
světě nejvíc přál, měl připravenou odpověď: „Chtěl bych, aby čas běžel 
rychleji…“ 
     Jednoho dne na Maxima zavolal slušně vyhlížející pán v saku a 
kravatě. Ukázal Maximovi dálkový ovládač a řekl: „To je dálkový ovládač 
tvého života. Když si budeš přát, aby čas běžel rychleji, stačí zmáčknout 
tlačítko. Každé stisknutí je jedna hodina života.“ 
     Maxim hned vyzkoušel ovládač ve škole. Vlastně ho brzy používal 
každé ráno. Když vyrážel z domova, třikrát, nebo čtyřikrát stiskl tlačítko, 
takže když přišel do školy, slyšel jen, jak učitel říká: „Je konec vyučování. 
Můžete jít domů.“ Chlapec byl šťastný: život byl sledem volných dní a her 
venku. 

     
 Jednou večer nemohl usnout, a tak se rozhodl, že s ovládačem pořádně 
pohraje. Ráno se probudil jako vousatý inženýr, který už měl za sebou 
založení podniku. 
     Oženil se s Marií. Jednoho dne mu Marie s úsměvem prozradila, že 
čeká děťátko. 
     „Čekání“ bylo slovo, které se Maximovi odjakživa nelíbilo. Neodolal 
pokušení brzy obejmout syna, a tak začal mačkat tlačítko ovládače skoro 
denně. Jednou večer to přehnal a ráno byl zas o něco starší a měl dva 
syny: jednoho na gymnáziu a druhého na univerzitě. Kdykoliv se objevil 
nějaký problém, sáhl po ovládači a rychle ho vyřešil: když se nedařily 
obchody, když byl někdo nemocný, když chtěl vědět, kdo vyhraje 
mistrovství ve fotbale… 



     Jednou ráno se na sebe Maxim podíval do zrcadla a zjistil, že má bílé 
vlasy. Cítil se strašně unavený a nespokojený. Teď byl jeho dům už  
prázdný a Marie (panebože, jak i ona zestárla) nedovedla pochopit, jak je 
možné, že ona a její muž nemají žádné skoro vzpomínky na společný 
život. 

     
 „Připadá ti také, že to všechno uteklo nějak rychle?“ ptala se ho. Maxim 
nedovedl odpovědět a byl velmi smutný. Byli z nich dva staří lidé plni 
různých neduhů a dny byly delší než kdy předtím. Teď už ale dával dobrý 
pozor, aby tlačítko kouzelného ovládače nemačkal…. 
     Jednou starý Maxim podřimoval v parku na své oblíbené lavičce a 
najednou uslyšel, jak ho někdo volá. Otevřel oči a viděl slušně oblečeného 
pána, který mu před mnoha a mnoha lety věnoval kouzelný ovládač. 
     „Tak co, Maxime, jak to šlo? Zařídil ti ovládač šťastný život podle tvých 
přání?“ 
     „Jak se to vezme…Díky tomu ovládači jsem nikdy nemusel v životě 
čekat nebo dlouho trpět, ale dnes mi připadá, že to všechno uběhlo 
strašně rychle a já jsem starý a slabý…Chtěl bych být zase chlapcem,“ 
vzdychl s trochou rozpaků, „abych mohl prožít život znovu bez ovladače. 
Prožít ho jako ostatní lidé, přijmout všechno, přijmout všechno, co mi život 
nachystá, nebýt už tak netrpělivý.“ 
     „Tak mi ten ovládač vrať, Maxime. A hodně štěstí!“ 
     Jakmile vložil Maxim ovladač tomu muži do dlaně, usnul hlubokým 
spánkem. Když se probudil, běžel k zrcadlu, spatřil svůj známý obličej 
střapatého kluka a ulehčeně si oddychl. 
      

Nežij zabíjením času, nebo se dočkáš, že čas zabije tebe! 
 

                                                                                                          Připravila    M. Ohřálová 
 

(Z knihy Bruna Ferrera „Svítání pro duši“ Vydalo nakl. Portál r. 2015 Přeložila Verinika Matiášková)       
 



PRO ZASMÁNÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prosím propisku, která umí psát správně „i“ a „y“ 
 
 
Jeden podnikatel se ptá druhého: 
„Jak se ti podařilo, že tvojí lidé chodí do práce včas?“ 
„To je jednoduché, mám třicet zaměstnanců ale jen dvacet bezplatných 
parkovacích míst,“  
 
Jdou dva týpci parkem a v tom jeden uvidí na zemi bankovku. 
„Hele, padesátikoruna!“ 
„Nech ji, je falešná.“ 
„Tak já ji roztrhám.“ 
„Kliďánko, je to padělek. To poznám na první pohled.“ 
Týpci pak jdou parkem dál. 
„Stejně jsi dobrý, že jsi na první pohled poznal, že ta padesátikoruna byla 
falešná.“ 
„ To by poznal i slepý…Od kdy má padesátikoruna za pětkou tři nuly.“ 
 
 
Profesor: „Kolikrát můžete odečíst 7 od 83 a kolik zůstane?“ 
Student: „Můžu odečítat kolikrát chci, pokaždé zůstane 76.“ 
 
  (Z knihy Nezbedův humor))                                        Připravila  Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
                                           Najdi 7 rozdíl ů 

 

                                   !!! SOUTĚŽ !!! 
 

DOPLŇOVAČKA - Tajenka skrývá část lidové pranostiky:  

                   Divoké husy na odletu – konec …(tajenka).... 
 

 

  1. den v týdnu;  
  2. budovat (dům); 
  3. dívčí jméno;  
  4. odstraňovat z povrchu;       
  5. zvíře ženského pohlaví;  
  6. čin;  
  7. uzeniny;  
  8. spojovat dvě tekutiny;    
  9. lesklé tkaniny;  
10. zdroj pitné vody; 
 

Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, nebo zašlete 
emailem nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 30. září 

 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „JEČMEN A ŽITO“  
 

Soutěže se zúčastnilo celkem 6 dětí. Z Dolního Benešova 4, ze Zábřehu 
1, a 1 přespolní. V krabičce byla 1 odpověď a 5 odpovědi přišlo na email.  
 
 1. cena  - kniha – Aneta Krakov číková  9. let – Dolní Benešov; 2. cena  – 
Pexeso – Adélka Cahelová  - Zábřeh; 3. cena  – misijní klíčenka na krk -  
Natálie Suttová  - Dolní Benešov.   
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 září 2018 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 3.9. 18.00 Za + rodiče Ervína a Terezii Holečkovy  
Ůt 4.9. 6.30 Za živé a + farníky  
St 5.9. 18.00 Za Lýdii Rakúsovou a rodiče z obou stran  
Čt 6.9. 18.00 Za Michala Bako, rodiče a dva švagry  
Pá 7.9. 6.30   
Pá 7.9. Záb 18.00 Za Herberta Kříže, dvoje rodiče, sestru a duše v očistci  
So 8.9. 7.00 Za Helenu Herudkovou, dva manžely, syna a rodiče  
So 8.9. 14.00 Za 70-desátníky z Dolního Benešova  
Ne 9.9. 7.00 Za Marii Herudovou, Helenu Prchalovou a Annu Šablickou  
Ne 9.9. Záb 8.30 Za dar zdraví, boží pomoc a za + manžela  
Ne 9.9. 10.00 Za členy Živého růžence – A  
Po 10.9. 18.00 Za + Maxmiliána Praska (výroční) a za duše v očistci  
Út 11.9. 6.30 Za živé a + farníky  
Út 11.9. Záb 18.00 Za manžela, syna a za živou rodinu  
St 12.9. 18.00 Za Josefa Faiku, manželku, syna a snachu  
Čt 13.9. 18.00 Za + Antonína Bartoška (ned.80 let) a za rodiče z obou stran  
Pá 14.9. ČK 17.00 POUŤ: Za Bertholda Robenka (ned.80 let), + manželku a přízeň  
So 15.9. 7.00 Za Annu Faikovou, manžela a dceru  
So 15.9. 10.30 Svatba  
Ne 16.9. 7.00 Za Jindřicha Onderku, manželku, rodiče a sourozence  
Ne 16.9. Záb 8.30 Za + Stanislava Sněhotu a živou rodinu  
Ne 16.9. 10.00 Za Bedřicha Ranoše, manželku, sestru a tři bratry  
Po 17.9. 18.00 Za + Bernarda Štědroně, rodiče z obou stran, za živou i + rodinu  
Út 18.9. 6.30 Za živé a + farníky  
St 19.9. 18.00 Poděkování za dar zdraví u příl. životního jubilea a za živou ro...  
Čt 20.9. 18.00 Za + Gertrudu Lainkovou, manžela a rodiče z obou stran  
Pá 21.9. Záb 18.00 Za Janu Šmukovou (ned.100 let), za dva manžely, zetě a přízeň  
So 22.9. 7.00   
Ne 23.9. 7.00 Za Josefa a Marii Kokešovy a rodiče z obou stran  
Ne 23.9. Záb 8.30 Za + Jakuba Mrkvu – výroční  
Ne 23.9. 10.00 Na poděkování za dar života, za živou a + rodinu…  
Po 24.9. 18.00 Za Lea Buhlu, dvoje + rodiče a + sestru  
Út 25.9. 6.30 Za živé a + farníky  
St 26.9. 18.00 Za Brigitu Gelnarovou a rodiče  
Čt 27.9. 18.00 Za Annu Bilíkovou, manžela, dva syny, dceru, snachu, zetě a vnuka  
Pá 28.9. Záb 8.00 Za Marii Radošovskou, manžela, za rodinu Barošovou a bratra St.svátek 
So 29.9. 7.00 Za Lenku Moravcovou, babičku, dědu a prababičku  
So 29.9. 14.00 Za živé a + 75-desátníky z Dolního Benešova a Zábřehu  
Ne 30.9. 7.00 Za + Josefu Brychnáčovou (4.výročí) a celou její rodinu  
Ne 30.9. Záb 8.30 Za Adolfu Janeckou, manžela a dvoje rodiče  
Ne 30.9. 10.00 Za rodiče Holečkovy a Dombkovy, za sourozence, děti a vnuka  
Po 1.10. 17.30 Na poděkování P.Bohu za 80 let života, dar zdraví,ochranu P.Marie a za...  
Út 2.10. 17.30 Na poděkování P.Bohu za 65 let spol.života, prosba o dar zdraví a požeh...  
St 3.10. 17.30 Za + Miroslava Nováka, rodiče a příbuzné s prosbou o dar zdraví pro ži…  
Čt 4.10. 17.30 Za Anežku a Pavla Kupkovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu  
Pá 5.10. 6.30 Za + Adélu Kuchařovou – výroční  
Pá 5.10. Záb 17.30 Za + Angelu Vrchoveckou (výroční) a za duše v očistci  
So 6.10. 11.00 Svatba  
Ne 7.10. 7.00 Za živé a + členy Živého růžence – B  
Ne 7.10. Záb 8.30 Za živé a + myslivce a za + Gerharda Bazana – výroční (Svatohubertská)  
Ne 7.10. 10.00 Za živé a + farníky  

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



 



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