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Svatý Medard Svatý Medard Svatý Medard Svatý Medard     

8.8.8.8.ččččervnaervnaervnaervna 

Bývá zobrazován s velkým orlem nad hlavou. 

 

Legenda o Medardovi totiž říká, že jej jako 
malého chlapce přepadla v polích bouřka a 
před promoknutím jej zachránil rozevřenými 
křídly orel, který se snesl z oblohy. 

 

Po Třech zmrzlých mužích je Medard další 
světec, který má patronát nad po časím!   

 

 

Se jménem Medard je spojen většinou jedině déšť-prší nebo alespoň 
kape. Dlouho. Čtyřicet dní. Většina z nás právě 8. června pozoruje nebe s 
obavami, zda se objeví černošedé mraky, které by naznačovaly, že bude 
pršet a splní se dávná pranostika, která praví, že 

když nebe spustí- "Medardova káp ě čtyřicet dní kape".  

 Medard se v matrikách zaznamenávajících jména novorozenců zřejmě 
téměř nevyskytuje, pokud vůbec. A přesto šlo o historicky doloženou 
osobnost.  

O Medardovi se psávalo koncem 19. století, v českém překladu 
Obrázkového života svatých pro školu i dům, který roku 1892 přeložil 
František Ehrmann, kněz diecése brněnské, ve  Veverské  Bítýšce 



ŽŽŽŽivot sv. Medardaivot sv. Medardaivot sv. Medardaivot sv. Medarda    

Medard (= obrácený) narodil se kolem r.457 v Salansi (Salency) v Pikardii 
ve Francii. Již jako chlapec prokazoval se dobročinným; svrchní šat svůj, 
od matky ušitý, daroval slepému žebrákovi; rovněž jídla sobě odpíral, aby 
mohl dát chudým. R. 530, zvolen byl biskupem ve Vermandu, než přeložil 
své sídlo do Noajonu (Noyon), kteréžto město lépe hájit se dalo proti 
nájezdům sousedních kmenů pohanských. Také biskupství Turnéské 
(Tournay) jemu svěřeno bylo přese všechno jeho zdráhání. Žil vskutku 
život nebeský; než přece trpkými pomluvami byl zlehčován. Měl dar 
zázrakův a proroctví; mnoho pohanů na víru obrátil. Sv. královnu 
Radegundu oblékl v klášterní závoj. Jemu připisuje se zavedení "slavnosti 
tak zvané růžové" v Salansi. 8. totiž června každoročně nejcnostnější 
dívka dostává růžový věnec na hlavu a skvostný dar. Také jest ochráncem 
úrody, zvláště vinné révy. Zemřel 8.června r. 545. Z úst jeho vyletěla 
holubice k nebi, jíž jiné dvě vstříc přišly. 

(Pozn. - Data narození a úmrtí se v různých zdrojích liší, a to často dost 
podstatně) 

PouPouPouPoučeníeníeníení    

Sv. Medard byl štědrým již jako chlapec. Popřejme dětem příležitost, aby 
maličké almužny a dárky mohly udělovati, a učme je spořivosti, aby mohly 
potěšit chudé, především chudé děti. Jakmile rodiče spozorují, že dítě se 
kloní ke hrabivosti nebo lakotě, kéž co nejrychleji se snaží zachrániti je 
před tak zlými náruživostmi! 

´Modlitba církevníModlitba církevníModlitba církevníModlitba církevní  

Bože, Jenž nás dnes památkou vyznavače svého a biskupa, sv. Medarda, 
oblažuješ: 
propůjč nám, prosíme, aby nám jeho ochranou a na jeho přímluvu 
spomoženo bylo.  
Amen 

(čerp. z internet. stránek: 
druidova.mysteria.cz/KELTSKY_ROK/Medard_letopisy.htm)                                       

Věra Dudová 

 



             BUDEME  PROŽÍVAT 
C 
1. července    Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,                
                       mše sv. Dolní Benešov – v 6.30hod.,  Zábřeh – v 17.30 hod 
 
                       Pouť dětí na Prašivou s otcem biskupem – zahájení prázdnin 
 
5. července    Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů      
                       Evropy, hlavních patronů Moravy – mše sv. v 8 hod. 
 
15. srpna       Slavnost  Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. v 18 hod. 
 
14. září          Svátek Povýšení svatého kříže – červená kaple- mše sv.v 18 hod. 
 
24. září          Poděkování za úrodu, den farnosti a den rodiny, mše sv. v 11 hod. 
 
28. září          Slavnost sv. Václava, mučedníka,  
                      hlavního patrona českého národa – mše sv. v 18 hod. 
 
30. října         Krmáš v Zábřehu -   mše sv. v 8.30 hod.  
 
1. listopadu   Slavnost Všech svatých – mše sv. v 17. 30 hod. 
 
2. listopadu    Vzpomínka na všechny věrné zemřelé-  v 7hod. tichá mše sv. 
                       v 17.30 hod. mše svatá a pak průvod na hřbitov                                                                 
 
6.listopadu     Hubertská mše svatá – v 7 hod. 
 
13.listopadu   Krmáš – mše svaté v 7 a v 10 hod. 
 
27.listopadu   První neděle adventní – začátek nového církevního roku 
 
24. prosince   Vigilie z Narození Páně – Zábřeh 22 hod. D.Benešov 24 hod. 
 
25. prosince   Slavnost Narození Páně -   mše sv. jako v neděli 
 
26. prosince   Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – mše sv. jako v neděli.  
                       Vánoční koncert  v kostele sv. Urbana v Zábřehu v 16 hod. 
 
30. prosince  Svátek Svaté Rodiny  Ježíše, Marie a Josefa- mše sv. v 8 hod. 
 
31. prosince  Silvestr- Poděkování za uplynulý rok – mše sv. v 16 hod. 
 
1. ledna         Slavnost Matky Boží Panny Marie- mše sv. – jako v neděli 

                    a v červené kapli mše sv. v 16 hod.   
                                                                                     

                                                                   P.Mgr. Ladislav Stanečka, farář  



OHLÉDNUTÍ  ZA  MOHLÉDNUTÍ  ZA  MOHLÉDNUTÍ  ZA  MOHLÉDNUTÍ  ZA  MĚSÍCEM  KVSÍCEM  KVSÍCEM  KVSÍCEM  KVĚTNEMTNEMTNEMTNEM    
                                                                                                    
Řím 1. května  2011  - Jan Pavel II. blaho řečen 
      Největší událostí tohoto dne bylo jistě pro 
všechny věřící blahořečení Jana Pavla II. v Římě. 
      Na slavnostní bohoslužbu přijelo na statisíce 
věřících, zejména z Polska. Podle Vatikánu to bylo 
největší setkání věřících od pohřbu Jana Pavla II. 
v dubnu 2005. Díky Tv Noe jsme mohli celé dění  
v Římě sledovat v přímém přenosu. 

Blahořečení se událo o 2. neděli velikonoční, kterou Jan Pavel II. 
v roce 2002 ustanovil jako Neděli Božího milosrdenství. 
 
                   HASIČSKÁ  MŠE  SVATÁ  A  ODPUST 
 

     V neděli 1. května jsme slavili společně 
odpust a také svátek sv. Floriána, patrona 
hasičů. V 10 hodin byla sloužená slavná mše 
svatá, za účasti dolnobenešovských hasičů, 
kteří tentokrát s sebou přivedli svou hasičskou 
mládež.     

  
 

     
    Pro nepřízeň počasí se letos průvod 
k soše sv. Floriána nekonal. Litanie 
k svatému Floriánovi jsme se tentokrát 
společně pomodlili v kostele.  
   Nakonec otec Ladislav požehnal 
křížkem na čelo všem přítomným 
dětem i hasičské mládeži.  
                 



SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  V  ZÁB ŘEHU 
 
       V krásně vyzdobeném     
  kostele svatého Urbana     
  v Zábřehu přistoupilo      
  v neděli 15. května 2011 
  při mši svaté v8.30 hod.   
  šest dětí k prvnímu     
  svatému  přijímání. Čtyři   
  děvčata a dva chlapci. 
 

 
Po mši svaté děti panu faráři poděkovaly       
za přípravu a předaly mu krásný dort a 
kytici. 

 
 Odpoledne ve 14.30 hod. se děti i 
s rodiči  ještě jednou  sešly v kostele 
ke společné adoraci. Na závěr 
přistupovali chlapci a děvčata 
jednotlivě  k otci Ladislavovi, aby od 
něj přijali upomínku na první svaté 
přijímání a také malý dárek v podobě 
malého Nového zákona. 
I přes  nepřízeň počasí to byl moc 
pěkný a nezapomenutelný den. 
 

 Foto a text   Marie Ohřálová 
 



PRVNÍ  SVATÉ  PŘIJÍMÁNÍ  V DOLNÍM  BENEŠOV Ě 

 
V neděli 22. května 2011  přišel otec Ladislav před 10. hodinou 
spolu s ministranty na Náměstí Cypriána Lellka, aby tam přivítal 

děti, připravené k prvnímu svatému 
přijímání, a průvodem, za doprovodu 
hudby je doprovodil do kostela sv. 
Martina. Tam byla v 10 hodin za ně 
sloužena slavná mše svatá, při které   
poprvé přistoupili ke stolu Páně. 
V tento den přijalo svaté přijímání 
celkem devatenáct dětí. Deset děvčat 
a devět chlapců. 

 
    Po svatém přijímání a modlitbě 
zazpívaly tyto děti za  kytarového 
doprovodu pana učitele Hahna  
píseň: „Čistá, čistá jak studánka.“ 

Na závěr děti předaly svým 
maminkám růži, jako poděkování 
za svůj život. Také od těchto dětí 
dostal otec Ladislav kytici a dárek,  
a on je při odpoledni adoraci 
obdaroval stejně jako děti 
v Zábřehu.             
                   Text a foto Marie Ohřálová 



BIŘMOVÁNÍ  V NAŠÍ  FARNOSTI 

 
        V sobotu 28. května 2011 navštívil naši farnost otec biskup, 
Mons. František Václav Lobkowic, aby udělil našim mladým věřícím 
svátost biřmování. 27 mladých věřících přijalo při slavnostní mši sv., 
slavené v 10 hodin v kostele sv. Martina v Dolním Benešově dary 
Ducha Svatého. I přes nepřízeň počasí vládla sváteční atmosféra 
 a dobrá nálada.            
                                                                                               Marie Ohřálová                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
                              „ P říjďte blíže k Bohu a B ůh přijde blíže k vám.“ /Žl .51, 12 / 
Poděkování 
       Po devítiměsíční přípravě jsme se 28.5.2011 dočkali. Za přítomnosti 
otce biskupa  Mons.Františka Lobkowice přijalo 27 mladých věřících 
svátost biřmování. Chtěli bychom poděkovat našemu panu faráři otci 
Ladislavovi, katechetkám p.Muroňové a p.Plačkové za jejich přípravu 
k přijetí této svátosti, která působí vzrůst křestní milosti. Dík patří také 
pani kostelnici Marii Ohřálové za krásnou výzdobu našeho chrámu, která  
umocnila důstojnou oslavu svátečního dne. 
        Milí biřmovanci, přejeme Vám, ať Vás Duch Svatý provází Vašim 
životem a dokážete jeho dary používat ve svém životě. Nezapomeňte také 
otevřít knihu, kterou jste dostali darem od otce Ladislava. Je to mimořádná 
kniha-YOUCAT- katechismus pro mladé, která Vám odpoví na mnoho 
Vašich otázek a jasně ukáže, v co katolická církev věří a jak se má člověk 
učit rozumné víře na cestě životem s Bohem. 
 Věra a Karel Janošovi, rodiče biřmovance 
 
( Tuto mimořádně zdařilou knihu , která by neměla chybět v žádné 
rodině, je možné si zakoupit v sakristii. Doporučujeme!!) 



            POVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDPOVÍDKA  NA  NEDĚLI 
OBYČEJNÝ  DEN 

   „Mami, podívej!“ vykřikla sedmiletá Martina. „No jo,“ zamumlala roztržitě 
žena, protože řídila a myslela na tisíc věcí, které bude muset doma udělat. 
Pak následovala večeře, večerníček, koupání, několik telefonátů - a byl 
čas jít spát. 
        „Honem Martino, jde se do postele!“ Holčička se rozběhla po 
schodech do svého pokoje. Maminka ji unaveně dala pusu na dobrou noc, 
pomodlila se s ní a zachumlala ji do peřiny. 
        „Mami, já jsem ti ještě chtěla něco dát!“  „Dáš mi to zítra,“ odpověděla 
maminka, ale dcera  zavrtěla hlavou: „To ne, ráno nebudeš mít čas.“ „Ale 
budu, neboj se,“ bránila se maminka. „Dobrou noc,“ dodala a zavřela 
dveře pokoje. 
          Ale ten zklamaný pohled ji nedopřál klid. Tiše se vrátila do dětského 
pokoje a rozhlédla se kolem. Ve tmě si všimla, že Martina svírá v dlani 
kousky papíru. Pomaličku jí ruku otevřela. Martina v ní držela velké 
červené srdce roztrhané na kousky. Když ho maminka složila, zjistila, že 
je na něm napsaná básnička nazvaná - Proč mám ráda maminku. 
Srovnala útržky papíru a četla: 

„Proč mám ráda maminku 
       I když máš hodně práce a pořád musíš něco dělat, vždycky si     
       najdeš čas na hraní. Mami, mám tě ráda,  protože jsem pro      
       tebe ta nejdůležitější část dne.“ 
Ta slova ji zasáhla přímo do srdce. Honem uvařila kakao a s dvěma 
hrníčky kakaa a dvěma kousky koláče spěchala do dětského pokoje. 
Něžně pohladila Martinu po tváři.  
        „Co se děje?“ ptala se holčička rozespale, zmatena tou noční 
návštěvou.  „To je pro tebe, protože jsi pro mne ta nejdůležitější část dne.“ 
Holčička se usmála, vypila polovinu hrníčku a pokojně usnula. 
 
Z knihy Bruna Ferrera „Osvěžení pro duši.“ Vydalo nakl. Portál, přeložila I. Hlaváčová 
 
                                                          připravila Marie Ohřálová 
___________________________________________________________ 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Chceme touto cestou poděkovat panu Gotthardu Jandovi za Chceme touto cestou poděkovat panu Gotthardu Jandovi za Chceme touto cestou poděkovat panu Gotthardu Jandovi za Chceme touto cestou poděkovat panu Gotthardu Jandovi za 
zrestaurování poškozených figurek zrestaurování poškozených figurek zrestaurování poškozených figurek zrestaurování poškozených figurek     
zzzz    doldoldoldolnobenešovského Betléma  .                                    nobenešovského Betléma  .                                    nobenešovského Betléma  .                                    nobenešovského Betléma  .                                        
                                             P.Mgr. Ladislav Stanečka, farář  



Humor  
 
 
 
Jeden muž četl ve vlaku knihu. Spolucestující začal rozhovor. 
„Co to čtete?“ 
„Nový zákon,“ odpověděl tázaný. 
„No jo, ono jich dneska vychází, viďte!“ 
 

--- 
 

 
Babička se vypravovala do kostela jako jediná z rodiny.           
V mamince se asi přeci jen trochu hnulo svědomí, tak vybízela       
asi šestiletého syna:  
„Jdi taky s babičkou do kostela!“ 
Chlapec se dotčeně ohradil: 
„A co jsem provedl?“ 
 

--- 
 
 

Skončila svatba v Káni Galilejské. Pod stolem zůstal ležet jeden 
znavený svatebčan. 
„Vodu, vodu!“ sípal úpěnlivě. 
Ježíš nabral vodu do nádobky a podával mu ji. 
Svatebčan na něho vytřeštil oči a rázně odstrčil nádobku se slovy: 
„Od tebe už vodu nechci!“ 
 

--- 
 
„Jdu na pivo,“ řekne kostra sousedovi a vyleze z hrobu. Přijde do 
hospody, posadí se, přiběhne číšník a zeptá se: 
„Co si budete přát?“ 
„Jedno pivo a hadr.“ 
 

(Vybráno z knihy Humor za kostelem) 
Věra Dudová 

 



Můžeš si malovat a můžeš hledat 
 

                                      (Vybráno z www.deti.vira.cz)                    
Věra Dudová 



Ať NEDĚLNÍ ČEK  vnese do Vašich  

rodin příjemné, pokojné a sváteční chvíle. 

       Hasičská mše svatá                                                      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.                       


