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Foto Marie Ohřálová 

Pokoj Boží, převyšující všechno chápání, 

ať střeží Vaše srdce i Vaše myšlenky, 

abyste nepřestávali poznávat a milovat 

Boha i jeho Syna, 

našeho pána Ježíše Krista. 

Amen. 

Požehnej Vás všemohoucí Bůh 

Otec i Syn i Duch Svatý. 

Amen. 

Ze srdce přeje 

a v modlitbách vyprošuje 

Mgr. P. Ladislav Stanečka, farář 



   
 
 Milí farníci, brat ři a sestry.  

 
 
Právě máte v rukou první výtisk našeho nového 
měsíčníku, Malého zpravodaje naší farnosti 
,,NEDĚLNÍ ČKU“ . Nedělníček proto, že od  měsíce 
února bude pro vás připraveno vždy nové číslo, a to 
každou první neděli v měsíci. Jeho náplní budou 
informace o událostech plánovaných, i těch, které již 
proběhly a vůbec všeho, co se týká naší farnosti. Také 
se můžete těšit vždy na pěknou povídku, nebo příběh 
k zamyšlení, či veselou anekdotu. Těšíme se také na 
vaše příspěvky i na vaše dotazy, na které rádi 
odpovíme. 
Také očekáváme vaše nápady a rady, aby náš 
Nedělníček byl ku prospěchu a radosti nás všech. 
 

,,Požehnej  Bože, tomuto našemu společnému 
dílu“!!! 

 
 

Ať každou první neděli v měsíci  vnese ,,Nedělníček“ do       
vašich rodin příjemné, pokojné a sváteční chvíle. 

 

Tým, který pro Vás bude Nedělníček připravovat a vydávat:                                                                            
Mgr. P. Ladislav Stanečka, farář                                      
Marie Ohřálová                                                               
Věra Dudová 



  
Krátká zamyšlení s Maxem Kašparů 

 

Partie 
 
 

Mezilidský dialog se podobá přátelské partii šachu. 
 
 

Usedáme přece k šachovnici, abychom se potěšili logikou 
a krásou moudré hry. Pokud by nám měla partie posloužit 

jako důvod k ponížení protihráče, měli bychom být už 
předem diskvalifikováni. 

 
 

Šachová partie i dialog mají být vedeny stylem  
„kdo s kým“, nikoli „kdo z koho“. 

 
 
 

Jinými slovy 
 

Na šachovnici našich malicherných sporů  
má být hlavní figurou pokorná velkorysost, 

 která nekončí partii matem označujícím vítěze, 
 ale patovou situací 

bez jména poraženého. 
 

 
( převzato s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství-z knihy Na minutu 
s Maxem Kašparů) 

Marie Ohřálová 



Zážitek z půlnočnÍ 
 

 Na půlnoční mši sv. zazněl z úst pana faráře krásný „dopis “, 
který musel pohnout svědomím a srdcem každého z nás. Pro ty 
z vás, kteří  jste se této mše svaté nezúčastnili, jsme se rozhodli 
jej zveřejnit v našem Nedělníčku, aby jste nebyli ochuzeni o tato 
neuvěřitelně pravdivá slova. 

 

 

    

 

 

 
            

    

    

Vánoční dopis Vánoční dopis Vánoční dopis Vánoční dopis propropropro Tebe Tebe Tebe Tebe............    
  Jak dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý rok se koná oslava 
na moji počest a myslím si, že to tak bude i  tento rok. Během těchto 
dní mnoho lidí nakupuje dárečky. Rozhlas a televize ve svých 
reklamách na každém kroku upozorňují svět na moje blížící se 
narozeniny. 



 

Je krásné vědět, že nejméně jednou za rok si někteří lidé na mě 
vzpomenou. Jak jistě víš, oslava mých narozenin začala už před 
mnoha lety. Zpočátku lidé chápali a byli vděční za všechno, co 
jsem pro ně udělal. Teď se zdá, že nikdo už nezná skutečný důvod 
oslav. 
Rodiny a přátelé jsou spolu, baví se, ale neznají skutečný význam 
oslav. 
Vzpomínám si, že i vloni byla uspořádaná tahle slavnost na moji 
počest. Slavnostní tabule byla plná delikates, ovoce a různých 
dobrot. Výzdoba byla vskutku fantastická a všecko to doplňovaly 
nádherně zabalené dárečky. Chceš ale něco vědět? Byl jsem 
oslavenec, ale nebyl jsem pozvaný. Když přišel den D, přišel 
jsem, ale nechali mě venku, před zabouchnutými dveřmi. A já jsem 
tak moc chtěl být s nimi. 

 Popravdě, nepřekvapilo mě to, protože v posledních letech 
všichni přede mnou zavírají dveře. Nepozvaný, ale přece jsem se 
rozhodl potichoučku vejít. Postavil jsem se nenápadně do rohu 
místnosti a pozoroval jsem. Všichni jedli, pili, někteří byli i opilí, 
vyprávěli oplzlé vtipy a nesmírně se bavili. A navíc, když do 
místnosti vstoupil velký tlustý muž oblečený v červeném s dlouhou 
bílou bradou, vypadal jako opilý, sedl si do křesla a všechny děti 
se rozeběhly k němu, křičíc: „Santa Claus, Santa Claus!“, jakoby 
tato oslava byla na jeho počest! 
 

O půlnoci se všichni začali objímat. Tak jsem otevřel svou náruč 
čekajíc koho bych objal. A víš co? Nikdo mě nepřišel obejmout. 
Lidé si začali rozdávat dárečky, otevírali je plní očekávání. Když 
už byly všechny otevřené, nesměle jsem se podíval, jestli tam snad 
nebude aspoň jeden i pro mě. Protože jak by ses cítil ty, kdyby na 
tvých narozeninách byli obdarováni všichni kromě tebe – 
oslavence? 
Tehdy jsem pochopil, že jsem nechtěný, nepozvaný a proto jsem 
rychle odešel. 
Každý rok se svátek mých narozenin zhoršuje. Lidé pamatují jen 
na jídlo, pití, zábavu, ale na mě jaksi zapomínají. Byl bych rád, 
kdyby jsi mi tyto Vánoce dovolil vstoupit do svého života. 



 

¨ 

Potěšilo by mě, kdybys uznal skutečnost, že před více než dvěma 
tisíci lety jsem přišel dobrovolně na tento svět obětovat svůj život 
na kříži, abych tě zachránil. Dnes, jediné co chci je, abys tomu 
věřil celým svým srdcem.  

 

Rád se s tebou o něco podělím. I když mě mnozí nepozvali na 
svou párty, budu mít svou vlastní grandiózní oslavu, jakou si 
nikdo nedokáže představit. 

 
Stále ještě probíhají přípravy. Dnes jsem poslal mnoho pozvánek 
a toto je jedna z nich i pro tebe. Chci vědět, jestli přijdeš, abych ti 
rezervoval místo. Napíši tvé jméno zlatými písmeny do velké knihy 
pozvaných. Pouze ti zapsaní budou pozvaní na mou oslavu. Ti, 
kteří neodpoví na pozvánku, zůstanou venku. Víš, jak můžeš 
odpovědět na toto pozvání?  

 
Je  to jednoduché, předej  za mě tuto pozvánku všem, na kterých 

 ti záleží ... 

Budu na vás všechny čekat na letošní oslavě... 
Uvidíme se brzy ...Miluji tě!                                               

                                                                      Tvůj Ježíš 
 

 

 
 
 
 



Troška statistiky z roku  2010 
 
SVÁTOST  KŘTU 
V loňském roce  bylo pokřtěno celkem 15 osob.                                         
14 dětí do 1 roku a 1 dospělá – 10 děvčat a 5 chlapců. 
 
SVÁTOST   MANŽELSTVÍ 
Svátost manželství přijaly celkem 4 páry snoubenců. 
Sňatek mezi katolíky- 2 páry.   Manželství smíšená- 2 páry. 
 
1. SVATÉ  PŘIJÍMÁNI 
K prvnímu svatému přijímáni přistoupilo v loňském roce 18 dětí a 1 
dospělá osoba. 
 
NÁVŠTĚVY   NEMOCNÝCH 
Uskutečnilo se 123 návštěv u nemocných, se svatým přijímáním. 
 
SVÁTOST  POMAZÁNÍ  NEMOCNÝCH 
Svátost pomazání nemocných  bylo uděleno 103 lidem. 
Individuálně svátost přijalo 42 osob.  Společně při mši svaté 61 osob. 
 
SVÁTOST  EUCHARISTIE 
V průběhu minulého roku bylo podáno 27 002 svatých přijímáni. 
Z toho v Dolním Benešově 23 843  sv. přijímáni. 
V Zábřehu 3 159 sv. přijímáni. 
 
POHŘBY 
V naší farnosti bylo pohřbeno celkem 30 zemřelých. 
 Z toho:                                                                                                              
16 žen a 14 mužů                                                                                                                                                                                                                    
23 zemřelých bylo pochováno do země                                                                                                                                                                                                                                                     
  7 zemřelých - kremace 
24 úmrtí bylo v Dolním Benešově (14 žen a10 mužů)                                                                                                        
  6 úmrtí bylo v Zábřehu (2 ženy a 4 muži)        
                                                                               
                                                        

  P.Mgr.Ladislav Stanečka,farář 



  Povídka na neděli    
                   HLÍNĚNÉ NÁDOBY 

 
 
   V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné nádoby.Visely na 
obou koncích klacku, který nosil na krku. V jedné byla prasklina, 
naproti tomu ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru 
vody.Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoku až k domu, měla 
prasklá nádoba vodu už jen do poloviny. 
   Dva celé roky to takto šlo, nosič vody nosil do domu každý den jen 
jednu a půl nádoby vody. Samozřejmě dokonalá nádoba byla pyšná 
na svůj výkon, vždyť přinesla pokaždé všechnu vodu. Ale chudák 
prasklá nádoba se styděla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, 
protože je schopná jen polovičního výkonu. Po dvou letech soužení 
oslovila nosiče u potoka: 
   „Stydím se, protože voda teče po celou cestu domů.“ A nosič jí 
odpověděl:,, Všimla sis, že kytky rostou jen na tvojí straně chodníku 
a ne na straně druhé? To proto, že jsem vždy věděl o tvém 
nedostatku a na tuto stranu cesty jsem rozséval semena květin. To ty 
jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli domů. Dva roky 
sbírám tyto krásné květiny, abych si ozdobil svůj stůl.Kdybys nebyla 
taková jaká jsi,nikdy by tato krása nemohla rozzářit můj domov.“ 
 
Věnuj chvíli svého času této povídce a zkus pochopit,co ti chce 
říct . 
                                    
                                       ( Připravila pro vás z poslechu rádia Proglas) 
                                                                                     Marie Ohřálová 



KapKapKapKapka humoruka humoruka humoruka humoru    
 

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a viděl, že je to 
dobré.  
Stvořil moře a souš a na souši rostliny a viděl, že je to 
dobré.  
Stvořil na nebi slunce, měsíc a hvězdy a viděl, že je to 
dobré.  
Na zemi stvořil nejrůznější zvířata, ptáky a ryby a 
viděl,    že je to dobré.  
Stvořil člověka k svému obrazu a viděl, že je to velmi 
dobré.  

Nakonec stvořil ženu. Prohlíží si ji zepředu, zezadu, 
zprava, zleva, shora, zdola… „No….., však ona  už se 
domaluje.“  

                                          ---  
 
Prohlásí na hřbitově pan Koumes: 
„Ti pozůstalí měli smysl pro humor. Dali na nebožtíka 
dvoumetrový balvan a na to nechali vytesat nápis:  
„Budiž ti země lehká!“ 
 
 
(Převzato s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství- z knihy Humor za 
kostelem VI.) 
 

Věra Dudová 



 

DDDDěti píti píti píti píší Bohuí Bohuí Bohuí Bohu    
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Milý Bože, je pan farář tvůj kamarád a 
nebo se znáte jenom pracovně?"    David.    

 
 

(Převzato s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství-z knihy Děti píší 
Bohu) 

 
 

Věra Dudová 



Omlouváme se, že jsme vám 1.vydání Nedělníčku nabídli až na 
konci měsíce ledna. Bylo to z důvodu oznamovací povinnosti 
Ministerstvu kultury (zákon č.46/2000 sb. o vydáváni 
periodického tisku). Vyčkali jsme na přidělení identifikačního 
čísla  pro náš měsíčník, které musí být uvedeno vždy na každém 
vydání čísla.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Věra Dudová 
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 a Marie Ohřálová  
            Tisk: Květa Šelongová 

• email:   nas.nedelnicek@seznam.cz 
• internetové stránky: 

http://www.nedelnicekfarnosti.estranky.cz 
• vychází první neděli v měsíci 
 
• Zapsáno do evidence periodického tisku Ministerstva          

kultury   pod evidenčním číslem  MK ČR E 19917. 


