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Biskupské sv ěcení pomocného biskupa pro naši diecézi 
 Mons. Martina Davida 

v neděli 28. kv ětna 2019 v katedrále Božského Spasitele v Ostrav ě. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



56 schod ů je moc nebo málo?  
 

Milí farníci,  
máte nějaký oblíbený předmět? Třeba hrníček nebo košili nebo šperk 
nebo knihu nebo něco jiného? Možná většina z vás by řekla, že ano. Mezi 
oblíbené záležitosti může patřit i nějaký film nebo písnička. Je to prostě 
různé, každý máme něco oblíbeného. Někdy o tom přemýšlíme, jindy 
zase je náš vztah k různým hodnotám spíše jakousi setrvačností bez 
zásadnějšího přemýšlení. Jeden člen rodiny má „svou“ lžíci, ten zase svou 
židli. Prostě – pořádek musí být. Nakolik jsou tyto zvyklosti respektovány 
ostatními členy třeba rodiny nebo nakolik jsou kritizovány, to víte asi 
nejlépe vy sami… 
Nezřídka tomu bývá i tak, že co jste kdysi v dospívání a mládí kritizovali, 
dnes sami děláte a jste skoro až přecitlivělí na to, zda vás někdo 
nekritizuje právě pro onu opakující se historickou podobnost. 
V rodné farnosti jsem jako čtrnáctiletý (a více) mohl chodit při mších na 
rozšířený kůr, kam chodili muži. Bylo to něco, co jsem považoval za 
důležité a vážil jsem si toho. Z kůru bylo na oltář vidět, tedy pokud díky 
svátkům nebyl kůr zcela zaplněný. Od té doby uplynulo přes třicet pět let a 
mnohá místa jsou dnes prázdná či opuštěná. 
U nás v Dolním Benešově máme kromě tzv. chrámové lodi několik 
prostor, kde tráví návštěvníci kostela čas bohoslužeb. Jen namátkou bych 
jmenoval kůr u varhan, dámskou a pánskou oratoř, kapli sv. Josefa a 
zákristii. Pro někoho je to jakási tradice, pro někoho zvyk (přesto, že na 
oltář a dění v presbytáři nevidí). V lavicích chrámové lodi je čím dál více 
prázdných míst, řídne i obsazenost v lavicích a lavičkách na oratořích. 
Nechci popisovat důvody těchto skutečností, protože ty jsou opravdu 
různé (úmrtí farníků, lhostejnost, náboženská vlažnost, dobré bydlo 
apod.). Je to navíc ještě obecný trend i v jiných místech naší země nebo 
světa. Spíše bych chtěl do budoucna požádat o vaši solidaritu, aby vaše 
místo v kostele nebylo za každou cenu tam nebo onde, ale aby bylo 
především v lavicích chrámové lodi. 
Jsem velmi vděčný, že nám dělají službu kostelníka dva muži, kteří mají 
dohromady sto čtyřicet let (tedy už také něco pamatují☺). Při nedělní mši 
musí vyšlapat celkem padesát šest schodů, aby se mohly soustředit vaše 
obětní dary v podobě sbírky právě skrze ně. Rád bych požádal, abychom 
učili také děti chodit do lavic chrámové lodi, než na místa, která 
připomínají spíše hru na schovávanou. Věřím, že tento článeček nebudete 
brát jako kněžský rozmar nebo nějakou výtku. Tím skutečně není. Je to 
pouze prosba o naši vzájemnou vstřícnost. Děkuji za pochopení. 
 Bůh vám žehnej. 

       PKF 



Biskupské sv ěcení pomocného biskupa 
Mons. Martina Davida 

 

     Zaplněná katedrála Božského Spasitele v Ostravě byla v neděli 
28. 5. svědkem události, která nemá v 750leté historii města 
obdoby. Biskupské svěcení zde vkládáním rukou biskupa Františka 
Václava Lobkowicze přijal generální vikář Mons. Martin David. Ve 
svých 46 letech se stal prvním pomocným biskupem v 21leté historii 
diecéze. 

     Spolusvětiteli nového biskupa, kterého do této služby 7. 4. jmenoval 
papež František, byli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský 
biskup Vojtěch Cikrle. Ruce na jeho hlavu postupně vložili také další 
přítomní biskupové z České republiky a Polska a také apoštolský nuncius 
Giuseppe Leanza. Slavností mše svaté se zúčastnilo více než 150 kněží, 
nejbližší rodina, osobnosti z řad politického a veřejného života a další 
stovky věřících. Událost sledovaly tisíce diváků televize Noe, která 
bohoslužbu vysílala v přímém přenosu. 
 
     Krátce před zahájením mše svaté kandidát biskupské služby pronesl v 
kapli biskupství vyznání víry v latině a přísahal na Bibli věrnost Církvi a 
jejímu učení. Svědky této přísahy byl biskup František Václav Lobkowicz, 
kancléř Pavel Ramík, několik kněží a laiků. 



Životopis Mons. Martina Davida  
 

     Martin David se narodil 15. 8. 1970 
v Čeladné (okr. Frýdek-Místek)  
a vyrůstal v obci Ženklava (okr. Nový 
Jičín) v rodině spolu se svými třemi 
sourozenci – bratrem a dvěma 
sestrami. Po maturitě na Středním 
odborném učilišti strojírenském v 
Kopřivnici začal pracovat jako 
mechanik strojů a zařízení ve Státním 
podniku Tatra Kopřivnice. V letech 
1989–1990 absolvoval Základní 
vojenskou službu a po ní až do roku 
1993 pracoval v kopřivnické Tatře. 
 

     Od roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na 
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde 
byl od roku 1994 přijat k dennímu studiu teologie. Po ukončení studia v 
roce 1999 nastoupil jako jáhen ve funkci prefekta do Teologického 
konviktu v Litoměřicích. 24. června 2000 přijal v katedrále Božského 
Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze 
kněžské svěcení. 
 

     Jako farní vikář po té působil ve farnosti u konkatedrály Nanebevzetí 
Panny Marie v Opavě. V roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti 
Stěbořice a excurrendo administrátorem farnosti Hlavnice. Od roku 2000 
do roku 2007 byl také pověřen službou kaplana pro mládež v děkanátu 
Opava. 
     V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval 
generálním vikářem ostravsko-opavské diecéze. Od roku 2009 je členem 
Liturgické komise ostravsko-opavské diecéze a zároveň zastupuje diecézi 
v Liturgické komisi České biskupské konference. Dne 12. 1. 2012 udělil 
papež Benedikt XVI. Martinu Davidovi čestný titul Kaplan Jeho Svatosti. 
V pátek 7. 4. 2017 jmenoval papež František Mons. Martina Davida 
pomocným biskupem ostravsko-opavským. 
     Pomocný neboli také světící biskup je nejbližším spolupracovníkem 
diecézního biskupa v jeho pastýřské službě. Svou službu má vykonávat  
a ve všech záležitostech postupovat v plném souladu s ním. Pomocný 
biskup má svému diecéznímu biskupovi prokazovat vždy poslušnost  
a úctu.                                                                            (čerpáno z doo.cz)        
 

V roce 2010 byl Mons. Martin David hostem na naší f arní akci 
Poděkování za úrodu.                                                           Připravila Marie ohřálová 



100. výro čí zjevení Panny Marie ve Fatim ě 
 

Druhé zjevení – Cova da Iria – 13. června 1917                                
 

Přítomno 50 – 60 osob 
 

     Poté, co jsme se s Hyacintou, Františkem a přítomnými lidmi pomodlili 
růženec, znovu jsme uviděli, jak se k nám přibližuje záblesk světla, 
kterému jsme říkali blesk, a vzápětí i naši paní pod dubem, všechno stejně 
jako v květnu. 
     „Paní, co si ode mne žádáte?“ zeptala jsem se. „Chci, abyste sem přišli 
třináctého dne příštího měsíce, abyste se modlili růženec a abyste se 
naučili číst. Potom řeknu, co žádám.“ 
     Prosila jsem za uzdravení jednoho nemocného. „Pokud se obrátí, do 
roka se uzdraví,“ řekla Paní. 
    „Chtěla bych vás poprosit, abyste nás vzala do nebe.“ 
    „Ano, Hyacintu a Františka vezmu brzy. Ty tu ale ještě nějaký čas 
zůstaneš. Ježíš tě chce použít k tomu, aby mě lidé znali a milovali. Chce 
na světě zavést úctu k mému neposkvrněnému Srdci.“ 

 
 Mé neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě dovede 
k Bohu.“ Ve chvíli, kdy vyslovila tato poslední slova, rozevřela dlaně a 
opět k nám vyslala paprsek onoho nesmírného světla. V něm jsme se 
viděli jakoby ponoření v Bohu. 
 
  Z brožury „Fatima“ vydaly Paulínky – Vypráví vizionářka, sestra Lucie                    
                                                                                                                           Připravila M. Ohřálová 



        Modlitby, které pasá čky nau čil and ěl 
 

         Můj Bože, věřím v tebe, 
         klaním se ti, doufám v tebe 
         a miluji tě. 
         Prosím za odpuštění pro ty,  
         kdo v tebe nevěří, 
         tobě se neklanějí, 
         v tebe nedoufají a tebe nemilují. 
 
 
         Nejsvětější Trojice, 
         Otče, Synu a Duchu Svatý, 
         hluboce se ti klaním 
         a obětuji ti drahocenné tělo a krev,  
         duši a božství Pána Ježíše Krista 
         přítomného ve všech svatostáncích světa,  
         na usmíření za urážky, 
         rouhání a lhostejnosti, 
         kterými je urážen. 
         A pro nekonečné zásluhy 
         jeho Nejsvětějšího Srdce 
         a Neposkvrněného srdce Mariina 
         tě prosím za obrácení  
         ubohých hříšníků.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Světci - více, či méně známí 
 

Svatá Klotylda 
3. června – připomínka 

Postavení:  královna 
Úmrtí:         545 
Patronka:   žen, notářů, chromých, je vzývána při horečkách, proti      
                  dětským nemocem, náhlé smrti, pomocnice při obrácení    
                  manželského partnera 
 

     Byla burgundskou princeznou a stala se manželkou franckého krále 
Chlodovíka. Ten byl ke křesťanství zprvu tolerantní, po smrti syna na něj 
zanevřel a úsilím Klotildy se po vítězné bitvě obrátil. O vánocích r. 498 
přijal sv. křest. Když zemřel, Klotilda se začala věnovat misiím a zakládání 
klášterů a kostelů. Zemřela v Tours. 
 

JAK OBRÁTILA SVÉHO MANŽELA A P ŘINESLA POŽEHNÁNÍ ZEMI 
     

      Narodila se kolem roku 474 v Lyonu, v dnešní Francii, jako dcera 
burgundského krále Chilpericha. Její rodiče i dva bratry vyvraždil strýc 
Gundobald, aby se zmocnil vlády v Burgundsku. Starší sestru Klotildy 
zavřel do kláštera a Klotildu si nechal hlídat na svém dvoře v Ženevě. Na 
rozdíl od Klotildy byl zarytým ariánem, ona zůstala věrná víře vštípené 
rodiči.  
     Prostřednictvím svých poslů se francký král Chlodovík dozvěděl a 
krásné, ctnostné a moudré Klotildě, kterou se rozhodl požádat o ruku. Po 
svatbě v r. 493, s níž nevěsta souhlasila, si získala důvěru a lásku svého 
muže. Postupně začala usilovat o jeho obrácení, poukazujíc na to, že 
pohanští bohové ze dřeva a z kovu nemají život ani moc. On se však 
nedokázal zříci víry, že všechny věci na zemi se dějí dle jejich vůle, 
zatímco o křesťanském Bohu není známo ani že by pocházel z jejich rodu. 
S těmito jeho názory se Klotilda potýkala, povzbuzovaná biskupem 
Remidiem. Trpělivě muži vysvětlovala základní pravdy křesťanství, 
poukazujíc na to, že jednorozený Boží Syn se z nesmírné lásky nechal pro 
naše spasení ukřižovat. Poukazovala na to, jak by se zachoval on, kdyby 
některý jeho dvořan pro záchranu jeho života a trůnu podstoupil krutou 
smrt na mučidlech, zda by ho proto nectil?  
      Královským manželům se narodil syn Ingomer, kterého král dovolil 
pokřtít. Když však dítě brzy zemřelo, nahněvaný Chlodovík se domníval, 
že ho zabil křest, zatímco pod ochranou jeho bohů by nezemřel. Klotilda 
však věděla, že její dítě dál žije v nebi. Po porodu druhého syna 
Chlodomíra král nechtěl zpočátku křest povolit, ale nakonec manželce 
vyhověl. I toto dítě však vážně onemocnělo a matka vysílala na jeho 



záchranu mnoho vroucích modliteb i kvůli víře krále, k jehož obrácení by v 
případě smrti dítěte měla zase dál. Její modlitby i oběti byly vyslyšeny a 
syn se uzdravil.  

                           

Perokresba je z knihy Leben der Heiligen Gottes, vydaná v roce 1880. 
 

  Klotilda se dál modlila a vyzařovala pevnou víru v Krista. V roce 496 byl 
král Chlodovík požádán králem ripuarských Franků z dolního Rýna o 
válečnou pomoc proti Alemanům. Žena mu doporučila, aby o vítězství 
prosil Boha, kterému se klanějí křesťané. Při krvavé bitvě u Zülpichu 
poblíž Kolína nad Rýnem marně vzýval Chlodovík nejprve své bohy Odina 
a Donara, jeho vojsko couvalo a bitva se zdála ztracena. V tísni si 
vzpomněl na manželku a začal se hlasitě modlit: "Ježíši Kriste, uctívaný 
Klotildou jako Syn živého Boha, který prý dáváš vítězství sklíčeným, kteří 
v tebe doufají, pomoz mi. Své bohy jsem vzýval marně, proto usuzuji, že 
nemají moci. Volám tedy k tobě a dáš-li mi vítězství, přijmu křest. Klotilda 
se zatím za obrácení krále vytrvale modlila a oba došli vyslyšení. Situace 



v boji se obrátila, král Alemanů padl a jeho armáda se vzdala 
Chlodovíkovi, který jejich zemi připojil ke své říši.  
     S velkou slávou přijal o vánocích asi r. 498 v remešském chrámu 
Panny Marie křest z rukou biskupa Remigia, po jeho slovech: "Skloň svou 
hlavu a spal to, čemu ses klaněl, a klaň se tomu, kterým jsi pohrdal." S 
králem toho dne přijalo křest na tři tisíce Franků. Velký vliv na to mělo 
vítězství a obrácení krále. V ten den byla pokřtěna králova sestra 
Albofelda a jeho druhá ariánská sestra se odřekla bludů a byla přijata do 
katolické církve. Zajatci a vězni dostali svobodu a králem, který po osm 
dní nosil bílé křestní roucho, byly obdarovány mnohé chrámy i kláštery.  
     O velké radosti Klotildy netřeba mluvit. Za všechny milosti byla velmi 
vděčná a svého manžela pak povzbuzovala k šíření a utvrzování víry mezi 
Franky. Kristova církev se od té doby šířila v národě bez překážek a 
značně rychle, k čemuž přispívalo i starší domorodé obyvatelstvo 
římského původu. Díky Klotildě Chlodovík založil tou dobou nejmocnější 
stát, který byl zároveň katolický. Roku 509 přemohl krále ariánských 
Gothů Alaricha a ovládl celou Akvitánii. Přes úsilí Klotildy král nepřestával 
toužit po světských úspěších a dopouštěl se přitom i násilí. To královnu 
rmoutilo. Její manžel nakonec zemřel r. 511 a byl pohřben v pařížském 
chrámu sv. Petra a Pavla, který před smrtí vystavěl.  
     Klotilda po ovdovění odložila královská roucha, zřekla se vší slávy i 
požitků světa a odešla ke hrobu sv. Martina do Toursu, aby žila asketicky 
v ústraní a na modlitbách. Vystavěla tam i klášter, v němž pak žila. Na její 
náklady byly vybudovány chrámy a kláštery v Rouenu, Auxerru, Calaisu a 
Andelu. Mnohá dobrodiní také prokázala chudým a nešťastným lidem.  
     Další život jí velmi ztrpčovalo chováním jejích tří synů. Chlodomír, 
Childebert a Chlotar si rozdělili říši a začali proti sobě válčit. Chlodomír v 
boji s Burgundskem padl a zanechal po sobě tři nedospělé syny, které si 
Klotilda vzala k sobě na vychování. Childebert a Chlotar je pro svou 
chamtivost od ní vylákali a dva z nich zavraždili. S pláčem je pohřbila 
vedle svého manžela. Třetí z těchto jejích vnuků unikl úkladům strýců a 
stal se knězem. A jakoby bolestem Klotildy nebylo dost, její dcera, 
provdaná za ariánského krále Visigotů Amalricha byla pro svou víru od 
muže do krve bita a v útrapách r. 531 zemřela. Také vrazi bratra 
Chlodomíra nepřestávali válčením proti sobě rozmnožovat bolesti matky. 
Zvýšila asketické a milosrdné skutky i své modlitby a dosáhla, že synové s 
válčením proti sobě přestali a smířili se.  
     Třicet dní předem byl jí v modlitbě zjeven den smrti. Povolala své syny, 
vážně je naposled napomenula, rozloučila se, přijala svátosti a v důvěře s 
klidem očekávala smrt.  
 

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



 
Ze stránek P. Vojt ěcha Kodeta 

 
Křest Duchem svatým (sv ědectví) 

 
 

Jmenuji se Hanka, je mi přes padesát let, jsem vdaná, matka a babička, 
učitelka v jazykové škole. Pocházím z křesťanské rodiny, ve které jsem 
prožila pěkné dětství. V pubertě jsem téměř přestala chodit do kostela. 
 

 Vdávala jsem se brzy a s manželstvím přišlo do mého života utrpení a 
zranění. Cesta, po které jsem šla mezi 20. a 30. rokem života, přesto, že 
jsem po Bohu toužila, se s Bohem rozcházela. Po revoluci žila naše 
rodina víc než deset let v Praze a tam jsem se jednoho dne rozhodla pro 
biřmování. Byl to krásný návrat do Boží náruče a velká posila do mého 
života. Následujících deset let jsem měla za to, že žiji dobrým 
křesťanským životem. Občas jsem zajela někam na exercicie či 
křesťanský seminář. Bůh mi byl útěchou a oporou. Když jsme se s rodinou 
vrátili z Prahy zpátky na Moravu, jako bych zůstala ležet pod vlastním 
křížem. Myslela, že už nedokážu vstát, Pán mi však přišel na pomoc.  
 

Přesně si pamatuji silvestrovskou noc před osmi lety. Všichni v domě už 
spali, zapnula jsem v podkrovním pokoji PC a brouzdajíc po internetu 
jsem narazila na článek P. Michaela Slavíka „Křest Duchem dnes“. Po 
přečtení jsem si pomyslela, jestli je to vůbec katolický kněz - vždyť jsem 
pokřtěná, biřmovaná, ale tady stálo něco zcela nového. Vypnula jsem 
počítač, v hlavě jako v úlu…jen jsem v modlitbě zoufalce zvolala: „Jestli je 
pravda, co ten kněz píše, tak mně to, Bože, všechno dej a naplň mě 
Duchem!“ A Bůh dal. Začala jsem se modlit v jazyku a přišel hluboký pokoj 
a nezměrná radost. Zakrátko mi Pán ukázal na sv. Františka z Assisi, o 
kterém jsem téměř nic nevěděla. Několik měsíců jsem zvažovala, co s tím 
a přitom četla knihy o Františkovi. Také jsem na internetu našla texty o 
františkánské spiritualitě a to mě tak uchvátilo, že jsem na nic nečekala a 
vyhledala nejbližší františkány. Františkánská rodina je mi vzácným 
pokladem, který mi dal Bůh už tady na zemi. 
 

Ve svém životě jsem zakusila, že Ježíš je skutečně ten, který nejen v 
době apoštolů, ale i dnes rozvazuje a osvobozuje, těší, obvazuje rány, hojí 
a uzdravuje, dává trvalou radost a pokoj. Je pro mne opravdový přítel tady 
a teď - Emanuel, živý Bůh. Schoulenou a zraněnou ovečku postavil na 
nohy a já mohu jít a svobodně dýchat. Přeji Vám pokoj a dobro! 
 
http://www.vojtechkodet.cz                                                                      připravila Marie Ohřálová                 



        NEDĚLNÍ PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ   
Promlouvá B ůh stále ješt ě k lidem? 

   
     Stalo se, že jeden mladík, který žil 
zdravým duchovním životem navštívil 
jednu spřátelenou rodinu, aby s nimi prožil 
duchovní hodinu. 
     Byl čtvrteční večer. Manželé, kteří vedli 
toto biblické setkání, rozdělili modlitební 
hodinu na dvě části: „naslouchejme Bohu“ 
a „poslušně sledujme, co od nás žádá“. 
     Chlapci neustále vrtala hlavou otázka, 
zda-li Bůh promlouvá k lidem ještě i dnes? 
     Po biblické hodině se s přáteli ještě zastavili v jedné kavárničce. 
Povídali si o tom, co na setkání slyšeli; vyprávěli si své zkušenosti, jak je 
Bůh vedl rozličnými cestami. 
     Bylo už okolo 22. hodin, když se mládenec rozloučil se svými přáteli, 
sedl si do svého auta a začal se modlit: „Bože můj, jestli ještě promlouváš 
k lidem, promluv i ke mě. Poslechnu tvé slovo a udělám všechno, abych 
poslušně vykonal, co si přeješ.”  
     Když jel po hlavní ulici města, najednou dostal podivnou myšlenku – 
jako by mu někdo říkal: „Zastav a kup litr mléka!“  
Potřásl hlavou a nahlas se zeptal: „Bože, jsi to ty?“ Když však nedostal 
odpověď, pokračoval v jízdě.  
     Ale hlas se ozval znovu: „Kup litr mléka!“ 
     Mládenec si vzpomněl na biblický citát, když Bůh oslovil Samuela, a on 
nepoznal ten hlas.  
     „Dobře, Bože můj, když to skutečně jsi ty, tak půjdu a to mléko koupím. 
Nemyslím si, že by to byla příliš velká zkouška. Konec-konců litr mléka se 
vždycky hodí. Zastavil se, koupil mléko a pokračoval v jízdě domů. Na 
následující křižovatce však znovu cítil zvláštní vnitřní nutkání: „Odboč do 
této ulice!“ 
     „To je nějaké šílenství,“ pomyslel si a jel dál. Ale znovu cítil, že měl 
odbočit. Otočil tedy auto a poslechl ten hlas. 
     Položertovně a polovážně si řekl: „ Ano Bože, udělám to.“ 
Jel dál a projel několika uličkami, když najednou pocítil, že má zastavit. 
Zastavil tedy a rozhlédl se. 
     Byla to typická městská část s obytnými domy a obchody, ne nejlepší, 
ale ne nejhorší. Obchody už byly zavřené a okna domů zatemněné. Jen 
v jednom domě naproti se ještě svítilo. 



     Mladík znovu uslyšel ten hlas: „Jdi a dej to mléko lidem v tom domě 
naproti.“ Podíval se na dům, otevřel dveře auta a vystoupil.  
Ale v tom okamžiku ho chytily pochybnosti a chtěl se vrátit nazpět do auta. 
„Pane, to je přece šílenství! Jak můžu zvonit v cizím domě o půlnoci?“ 
     Ale myšlenka, že musí to mléko odevzdat, mu nedala pokoj. Šel tedy,  
a přitom si sám pro sebe říkal: „Dobře, Pane, když to Ty říkáš, jdu a dám 
mléko těmto lidem.“ 
     Když si pán přeje, ať se chovám jako šílenec, tak ano…chci Ho posle-
chnout…určitě má nějaký cíl…ale když mi neotevřou, okamžitě se vrátím.“ 
     Přešel přes cestu, zastavil se přede dveřmi a zatlačil na zvonek.      
     Zevnitř jako by byl slyšet dětský pláč.  
     Najednou uslyšel mužský hlas: „Kdo je to? Co chcete?“  
     Dveře se otevřely dřív, než mohl trochu vystrašený hoch utéct. Před 
ním se objevil muž v riflích a košili. Linul se z něj nepříjemný pach… 
a opravdu nevypadal nijak šťastně, že vidí mládence. 
     „Co se stalo?“ Hoch mu bez rozmyšlení odevzdal mléko se slovy: „Toto 
jsem koupil pro vás,“ 
      Muž popadl láhev a vběhl dovnitř. V tom viděl, jak nějaká žena 
s mlékem v ruce přeběhla přes chodbu. Zřejmě pospíchala do kuchyně. 
Za ní šel muž; v rukách držel plačící dítě.  

Když se muž vrátil, mládenec viděl, že má 
v očích slzy. S potlačeným pláčem říkal: 
„Modlili jsme se. V tomto měsíci jsme museli 
zaplatit velmi veliký dluh, a tak nám došly 
všechny peníze. Nemáme ani na mléko pro 
malého.“  
     „Prosil jsem Pána, aby mi poradil, jak 
mám sehnat mléko pro malého.“ 
     V tom zavolala z kuchyně jeho manželka: 
„Já jsem prosila Boha, aby poslal anděla… 
…Vy jste anděl?“ 

     
 Mládenec vytáhl peněženku a dal muži všechny peníze, které měl u sebe. 
Potom se otočil a se slzami v očích se vrátil ke svému vozu … poznal, že 
Pán Bůh i dnes vyslyší modlitby spravedlivých. 
  

    Věříš, že Bůh promlouvá k lidem i dnes? 
    Tolik hlasů denně slyšíš…a ten nejjemnější z nich, ten který tě vyzývá, 
abys miloval, je hlas Boží.  
    Ať tato malá jiskra rozdmýchá i v tobě touhu poslouchat Toho, který ti 
chce ještě tolik toho říci…. 
 

 Autor neznámý, přeloženo ze slovenského jazyka             Marie Ohřálová              



PRO ZASMÁNÍ 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Tak tebe nebaví sbírat semínka, jo? 

A ty si myslíš, že m ě baví mlátit celý den hlavou do stromu? 
 
 
 - Lísteček za stěračem zaparkovaného auta:  
"Zpráva pro zloděje: Nádrž je prázdná, rádio nemám a motor je 
vylágrovaný."  
 

-Druhý den přibude další lísteček: 
"Zpráva pro majitele auta: Takže ty kola jsou ti vlastně k ničemu!“  
 
 
Policista vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí "Slečno, Vy si taky  
myslíte, že jsou policajti blbí?"  
 

"Ne, to ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala."  
 
 
"Venku je tak krásně," povídá muž manželce, "a ty se dřeš s parketami! 
Nechtěla bys  jít raději na vzduch a umýt mi auto?"  
 
 
Psychiatr se ptá alkoholika: „Co pijete“?  
„Ale pane doktore, já nejsem vybíravý. Nalijte klidně, co máte!“  
 
 
 

(Čerpáno z knihy Nezbedův humor,  www.vtipy.cz)                              Marie  Ohřálová     
 



Nedělníček dětem 
 

Najdi 7 rozdíl ů 

 
 
 
 
 
 

             !!! SOUTĚŽ !!!  -  DOPLŇOVAČKA 
 

 

1. nákladní prostor auta;  2. horní část stébel obilnin;3. hlavní město 
Dánska; 4. části svící; 5. žnout; 6. domácí ženské jméno;7. indiánský člun; 
8. řecký ostrov;  9. okolo; 10. kredo; 11. lidově květina; 12. dřevitý porost. 
 

Své odpov ědi vho ďte do krabi čky „SOUT ĚŽ“ v kostele, nebo zašlete  
emailem  nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 25. června 
 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: PODĚKUJ MAMINCE  
Soutěže se zúčastnilo 7 dětí. Z Dolního Benešova 6 dětí, ze Zábřehu 1 
chlapec.  V krabičce byly 2 odpovědi a 5 přišlo elektronicky. 
 

1. cena – komiks – Ignác z Loyoly - Jan Hude ček -10 let. Dolní Benešov;  
2. cena – pexeso pro ministranty – Jiří Duda - 7 let - Dolní Benešov;  
3. cena - Čeští svatí s omalovánkou – Lucie Dudová  10 let – D. Benešov. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biřmování – podzim 2018 
 

Milí farníci, 
od posledního biřmování v Dolním Benešově uplyne letos v listopadu rok. 
Proto došlo k rozhodnutí, že následující biřmování bude na podzim 2018 
 – konkrétně kolem našeho krmáše  – tedy slavnosti sv. Martina.  
Základní podmínky a časový harmonogram bude následující: 

• Přihlásit se může pokřtěný katolík (dovršený věk 17 let  do konce 
roku 2017!, u ženatých a vdaných pouze s církevním sňatkem!) 

• Přihlášku je možné vyzvednout b ěhem m ěsíce června 
v zákristii nebo na fa ře a vypln ěnou vrátit nejpozd ěji 

•  Do 30. 6. 2017!!! 
• Pokřtěný(á) v jiné farnosti musí dodat potvrzení o křtu do konce 

srpna 2017! 
• Biřmovanec si zvolí biřmovací jméno např. podle světce, který je 

mu blízký nebo jinak hodný následování 
• Biřmovanec má mít biřmovacího kmotra, který je pokřtěný katolík, 

žije podle své víry a pokud je ženatý nebo vdaná – má církevní 
sňatek! 

• Příprava k biřmování začne od nového školního roku, tedy od září 
2017, a to 1x až 2x za měsíc (během letních prázdnin – července 
a srpna 2018 příprava dle domluvy) 

• Další informace na tel 731 534 093 nebo mail: 
rkf.dolnibenesov@doo.cz                                                   PKF 



ROZPIS ÚKLIDU V KOSTELE SV. MARTINA – letní období 2017 
 
 
03.06.: ŠTADLEROVÁ  Krista 
   ŠVANČAROVÁ  Brigita 
   HUDECZKOVÁ  Monika 
   PRCHALOVÁ Jana 
   REJOVÁ Růžena 
   PLZÁKOVÁ Lenka 
   HEINOVÁ Marie 

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

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

 
24.06.: FOJTÍKOVÁ Emilie 
   PRCHALOVÁ Adlgunda 
   ONDERKOVÁ Marie 
   GAIDEČKOVÁ  Helena 
   POSTULKOVÁ  Ilona 
   NĚMCOVÁ Marie 

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

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

 
15.07.: ŠEBESTÍKOVÁ  Krista 
   PORUBOVÁ Helena 
   DIEHLOVÁ Liana 
   SABAŠOVÁ Anna 
   THIEMLOVÁ Anna 
   KUPKOVÁ Anna 

 
22.07.: BILÍKOVÁ Marcela 
   SCHMIEDHAMEROVÁMarcela 
   SOVÍKOVÁ Marie 
   PAVLENKOVÁ  Hana 
   FAIKOVÁ Jana 
   FAIKOVÁ Renáta 

 
29.07.: VOJVODOVÁ Karla 
   POSTULKOVÁ  Magdaléna 
   KOCUROVÁ Růžena 
   DEMBKOVÁ Květa 
   FUCHSOVÁ Anna 
   HALFAROVÁ Kristina 

 
05.08.: BÍLÁ  Marie 
   KOZLOVSKÁ Angela 
   DLOUHÁ Alena 
   DUDOVÁ Věra 
   GREGOROVÁ Jaroslava 
   KALUŽOVÁ Jana 
   CHŘIBKOVÁ Martina 

 
12.08.: KUBÍKOVÁ Terezie 
   KUCHAŘOVÁ Lucie 
   KUBÍKOVÁ Michaela 
   JANEČKOVÁ Magda 
   HOLEČKOVÁ Jana 
   KARASOVÁ Eva 

 
19.08.: MOHYLOVÁ Eva 
   PAVLENKOVÁ Dagmar 
   VAVŘÍNKOVÁ  Ludmila 
   HOLEČKOVÁ Adolfina 
   KUBÍNOVÁ Štěpánka 
   BENEŠOVÁ Eva 

 



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na červen 2017 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 5.6. 18.00 Za Rudolfa Vojvodu,rodiče z obou stran,sourozence a za živou...  
Út 6.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 7.6. 18.00 Za Jiřího Kalužu, otce, za živou a + rodinu  
Čt 8.6. 18.00 Za Gertrudu Haidovou, manžela a dvoje rodiče  
Pá 9.6. Záb 18.00 Za Zdenu Pačkovou, manžela a duše v očistci  
So 10.6. 7.00 Za Otmara Hlubka, dvě manželky a rodiče  
So 10.6. 11.00 Svatba   
Ne 11.6. 7.00 Za Jiřinu Mrázkovou, dvoje rodiče a dva švagry Sv.Troj. 
Ne 11.6. Záb 8.30 Za Marii Elblovou, dvoje rodiče a živou rodinu Sv.Troj. 
Ne 11.6. 10.00 Za + manžela, rodiče z obou stran, švagrovou a živé rodiny Sv.Troj. 
Po 12.6. 18.00 Za + Petra Onderku, otce a duše v očistci  
Út 13.6. 6.30   
St 14.6. 18.00 Za + Marii Kuchařovou (výroční), za Josefa Kuchaře, sestru a ...  
Čt 15.6. 16.00   
Čt 15.6. 18.00 Za Antonii Pchálkovou (nedož.80 let), za rodiče z obou stran…  
Pá 16.6. Záb 18.00 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti, dar zdraví a víry pro… B.Tělo 
So 17.6. 7.00 Za Helenu Karasovou, manžela a dceru  
Ne 18.6. 7.00 Za členy Živého růžence – B B.Tělo 
Ne 18.6. 9.00 Za živé a + farníky B.Tělo 
Po 19.6. 18.00 Za + rodiče Kučerovy a Hoheislovy a ochranu P.Marie pro…  
Út 20.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 21.6. 18.00 Na poděkování za dar života, za rodiče, prarodiče, sourozence…  
Čt 22.6. 18.00 Za rodiče Arnošta a Markétu Chřibkovy, za Adolfa Rehlicha…  
Pá 23.6. Záb 16.00 Za řeh.sestru Caju Vehovskou,rodiče Slaninovy,Bábíkovy a +++  
Pá 23.6. ČK 18.00 Za živé a + rybáře z DB a ZÁ  
So 24.6. 7.00 Za Jana Kostřicu, manželku a rodiče z obou stran  
Ne 25.6. 7.00 Na poděkování P.Bohu za 70 let života, živou rodinu a + rodiče  
Ne 25.6. Záb 8.30 Za Josefa Sommera, + rodiče a duše v očistci  
Ne 25.6. 10.00 Poděkování za uplynulý školní rok a prosba o boží pomoc pro …  
Po 26.6. 18.00 Za + rodiče, bratra, živou a + rodinu  
Út 27.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 28.6. 18.00 Za + Güntra Kichnera a rodiče z obou stran  
Čt 29.6. 18.00 Za Alfonse Gemsu a syna  
Pá 30.6. Záb 18.00 za + Emu Dihlovou (nedož.90 let), za manžela a zetě  
So 1.7. 7.00   
So 1.7. 11.00 Svatba  
Ne 2.7. 7.00 Za Josefa a Edeltraudu Kokešovy a za živou rodinu  
Ne 2.7. Záb 8.30 Za rodiče Kostřicové, děti, zetě a vnuky  
Ne 2.7. 9.30 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za rodiče z obou…  

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

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ČERVNU 
 

Sbírka na DIECÉZNÍ CHARITU 
– odesílá se celá pro potřebu Charity – neděle 4. 6. 2017 

 

Sbírka na OPRAVY – nový el. rozvaděč v kostele sv. Martina 
– neděle 11. 6. 2017 



 

 



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