
MMM aaalllýýý   zzzppprrr aaavvvooodddaaajjj    
dddooolllnnnooobbbeeennneeešššooovvvssskkkééé                           
fffaaarrr nnnooosssttt iii       

NNNEEEDDDĚĚĚLLLNNNÍÍÍČČČEEEKKK   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

ČČČeeerrrvvveeennn   222000111888   



První svaté přijímání 27. května 2018 v Dolním Benešově 



Polibek 
 

 Kdysi se mě kdosi zeptal, zda jsem prožil polibek. Musím se 
přiznat, že jsem tehdy váhal s odpovědí, protože mě otázka mírně 
překvapila a našla vlastně nepřipraveného. Na otázky typu: „Byl jste někdy 
zamilovaný?“ a „Měl jste někdy někoho rád?“ jsem odpovídal poměrně 
často, protože to některé lidi zajímalo, zajímá a zajímat pravděpodobně 
bude, i když někdy je to otázka ze zvědavosti a někdy možná z jiných 
pohnutek. Zatím jsem nezažil silný pocit, že by to byla nebo že to má být 
otázka zákeřná, přesto, že je poměrně citlivá. A tak přemýšlím o projevu 
lidském, který se nazývá polibek (o podobné rovině ze světa zvířecího 
nechám pronést úvahu raději povolanějšími osobami nebo osobou). 
V dětství byl polibek součástí oblasti, která přece jen pro děti byla skoro 
nepřístupná, alespoň u nás doma. Nejvíce se to dá demonstrovat na 
vzpomínkách, že když se v televizním filmu např. hlavní či nehlavní hrdina 
s někým políbil, ozvalo se z úst mámy: „Nedívej se“. Pokud jste se teď 
usmáli, rozumím vám. Při narozeninách či svátku se na konci přání tak 
nějak automaticky dala oslavenci pusa. Tento úkon začal být citlivý 
v pubertě a většinou s tímto obdobím skončil. 
První lásky (z drtivé většiny platonické) mnohdy k polibku nedospěly, 
prostě nedospěly. Až s vážnou známostí se toto gesto lásky objevilo a co 
všechno obnáší, zná ten, kdo jej prožije. 
Jako chlapec jsem nerozuměl, proč pan farář na začátku a konci mše, a také 
před čtením evangelia „přičichává“ k oltáři a k té knize, ze které o Pánu 
Ježíši četl nějakou pasáž. Dnes už vím, že „nečichá“, zda je dobře vypráno 
oltářní plátno nebo zda kniha je či není zatuchlá. Že je to projev úcty. Aha 
– tedy polibek je i projevem úcty, nejenom náklonnosti či vášně. Už přes 
dvacet let je mi toto gesto dopřáno – položit ruce na oltář a políbit ho. 
Uvědomit si přitom, co je to za místo, koho se to místo týká, co se na něm 
děje a proč je středem bohoslužby, které říkáme mše svatá. 
Zároveň si někdy říkám, co prožívají lidé při polibku? Vzrušení nebo 
odpor nebo náklonnou lásku k druhé osobě nebo už nic? Prázdnotu? Nebo 
už zažili na vlastní kůži, jaký byl význam polibku Jidášova na tvář 
Kristovu? Nevím, to ví oni, a mohou to určitě říci Bohu, který čeká na 
lidská vyjádření – vděčnost, radost, zklamání, rozčarování, prostě na 
všechno, co člověk prožívá. 
A proto – člověče, řekni Bohu v modlitbě všechno, nevybírej zbytečně, co 
se hodí a co ne. 
        PKF 



ŽIVOT NA ZEMI JE DO ČASNÝ ÚKOL  
Jsem na zemi jen dočasným hostem..... Ž 119,19 

 
 V minulém Nedělníčku jsme se zamýšleli nad životem z Božího 
hlediska a nad záměry, které Bůh s námi má. Když nám Písmo chce sdělit, 
jak se na život dívá Bůh, jsou použity tři metafory: život je zkouška, život 
je svěřenství a život je dočasný úkol. Nad prvními dvěma metaforami jsme 
se zamýšleli již minule. Zkusme se dnes společně zastavit u třetí metafory. 

Život na zemi je dočasný úkol. 

 Písmo svaté je plné obrazů, které poukazují na krátký, pomíjivý 
a dočasný charakter pozemského života. V knize Job (8,9) čteme: Jsme tu 
jenom od včerejška, nic jsme nepoznali, naše dny jsou na zemi jen stínem. 
Máme-li ze svého života vytěžit maximum, nezapomínejme nikdy na dvě 
pravdy: Ve srovnání s věčností je život velice krátký. Země je místem 
dočasného pobytu. Nepobudeš zde dlouho, tak se na zemi příliš nevaž. 
Popros Boha, aby ti dal vidět život na zemi tak, jak ho vidí on. Král David 
se modlil: Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi 
vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu.(Ž 39,5) 

 Bible opakovaně přirovnává pozemský život k dočasnému pobytu 
v cizině. Nemáš zde trvalý domov, země není tvou cílovou stanicí. Jen 
tudy projíždíš, jsi zde pouze na návštěvě. Chce-li Písmo popsat náš krátký 
pobyt na Zemi, užívá slov jako cizinec, poutník, host, návštěvník nebo 
příchozí. 

 Naše identita je ve věčnosti a nebe je naší vlastí. Pokud si to 
uvědomíme, nebude nám tolik záležet na tom, abychom zde na zemi 
všechno stihli. Bůh mluví dost příkře o nebezpečí soustředit se jen 
na přítomný okamžik, což je spjato s přejímáním hodnot, priorit 
a životního stylu světa, který nás obklopuje. Bůh nás také varuje, abychom 
se nevázali příliš na to, co vidíme kolem sebe, protože je to pomíjivé. 

 V žádném jiném dějinném období nebyl život v západní civilizaci 
tak jednoduchý jako dnes. Pořád nás někdo baví a opečovává. Uprostřed 
vší té okouzlující zábavy, ohromujících médií a příjemných prožitků se 
velmi snadno zapomene na to, že v životě nejde o hledání vlastního štěstí. 
Přitažlivost všech těch věcí nás přestane svírat jedině tehdy, pokud si stále 
připomínáme, že život je zkouška, svěřenství a dočasný úkol. 
  



 
             Skutečnost, že země není naším konečným určením, vysvětluje 
rovněž to, proč jako následovníci Kristovi v tomto světě čelíme různým 
problémům, zármutku nebo odmítnutí. Také to vysvětluje skutečnost, proč 
se některá zaslíbení jeví jako nenaplněná, proč některé modlitby zůstávají 
nevyslyšeny a proč zakoušíme křivdu a jiné nepříjemnosti. Bůh dopouští, 
abychom v životě také zakoušeli značnou dávku nespokojenosti. Některé 
naše touhy prostě nebudou nikdy naplněny. Ano, nejsme zde dokonale 
šťastni, to se však také nikdy neočekávalo. Země není naše konečné určení. 
Náš příběh totiž ještě neskončil. Jsme stvořeni pro něco lepšího. 

Ryba nikdy nebude šťastná na suchu. Byla přece stvořena pro vodu. 
Orel také nebude nikdy spokojený, pokud nebude moci volně létat. 
Na zemi nebudeme nikdy spokojení, protože jsme byli stvořeni pro něco 
jiného, vyššího. Ano, můžeme zde zakusit krásné chvíle, ale není to nic 
proti tomu, co nám Bůh připravil. 

 Uvědomíme-li si, že život na zemi je jen dočasný úkol, zásadním 
způsobem to ovlivní naše hodnoty. Je fatální chybou domnívat se, že 
Božím cílem pro náš život je hmotná prosperita nebo úspěch na veřejnosti 
v tom smyslu, jak mu rozumí tento svět. Neměli bychom se nikdy 
soustředit na „vadnoucí věnce.“ 

 Svatý Pavel, učitel národů, byl věrný Bohu i Ježíši Kristu, a přece 
skončil ve vězení a byl sťat. Jan Křtitel byl věrný a sťali ho. Miliony 
věrných skončily mučednickou smrtí nebo o vše přišly. Konec tohoto 
života však není konec. V Božích očích nejsou největšími hrdiny víry ti, 
kteří dosáhli prosperity, úspěchu či moci v tomto životě, nýbrž ti, kteří 
chápou tento život jako dočasný úkol, věrně slouží a očekávají zaslíbenou 
odměnu na věčnosti. 

 Náš čas zde na zemi, to není úplný příběh našeho života. S dalšími 
kapitolami musíme počkat. K tomu, abychom na této zemi žili jako cizinci, 
potřebujeme víru.  

 Až nastanou krušné chvíle, až tě budou zmáhat pochybnosti, až si 
budeš klást otázku, zda žít pro Ježíše Krista stojí za tu námahu, vzpomeň 
si, že ještě „nejsi doma.“ V okamžiku smrti neopustíš domov – naopak, 
domů přijdeš.  

Z knihy  R.Warrena: Proč jsme vůbec tady?                                        Vybrala a upravila      av 
 



Příspěvek  z řad čtenářů 
 

Malý příspěvek 
Opět máme konec 
května. V Zábřehu se 
farníci denně scházejí  
v kostele sv. Urbana při 
„májové pobožnosti". 
Litanie, píseň, modlitby 
k Panně Marii. To vše na 
svůj úmysl i na úmysly 
„Živého růžence " na 

měsíc květen.                                                                                                   
                           
 



Zápis ze schůze Pastorační a ekonomické rady 
 ŘKF Dolní Benešov ze dne 25.5.2018 

 
Přítomní: 
P. Kuchař - farář, V. Dudová, M. Hudeczková, T. Kubíková,  
I. Vavřínková, J. Zawadský, J. Harazim, M. Pačka 
Omluvení: M. Bábíková 
 
Objekty a nemovitosti - současný stav a výhledy: 
- Oprava varhan v Zábřehu – ukončení oprav plánováno na konec června 
2018 a montáž varhan v 1. pol. července 2018. Některé komponenty bylo 
potřeba opravit (částka byla navýšena o 18 tis. vč. DPH nad rámec 
předpokládané finanční kalkulace, celková částka oprav tedy  činí 601 tis. 
Kč + výměna podlahy a trámů na kůru a ostatní práce asi 50 tis. Kč).  
Zaplacena je zhruba polovina celkových nákladů. 
 
Pastorace + logistika: 
- Dárkový předmět – propiska, záložka, kalendář – konkrétní návrhy budou 
probrány na příští – tedy už nové farní radě. 
 
Ekonomika farnosti: 
- Postnička 2018 – (5000,- Kč) bude předána AD Opava (jednohlasně 
odsouhlaseno) 
 
Akce farnosti: 
Konec října 2018 – 70 let od posvěcení kostela sv. Urbana v Zábřehu! 
Oslavit toto jubileum můžeme ve dvou částech – část kulturní (program 
žáků ZŠ + varhanní koncert) a část duchovní (slavnostní mše svatá). 
 
Různé podněty a písemné připomínky farníků (krabička): 
- viz. samostatný článek. 
 
Na závěr duchovní správce poděkoval všem členům Farní rady za pětiletou 
spolupráci a pomoc. 
 
  (Zápis vyhotovila VD, pro Nedělníček redakčně upravil PKF) 
 

 



Odpovědi na náměty a připomínky farník ů (z krabičky) 
 
Milí farníci, děkuji touto cestou za vaše dotazy, připomínky a náměty pro 
Farní radu, které jste během posledního půl roku vyjádřili písemně a 
následně vložili do příslušných dřevěných schránek v předsíni našich 
kostelů. Rád bych na ně zareagoval a také vás žádám, abyste tuto cestu 
k informacím využívali do budoucna. 
 

1. lístek – Pokud by bylo možné mše svaté večerní v 17:00 
2. lístek – Když se mění letní čas na zimní, aby byly mše svaté v 17:00. 
3. lístek – Nemohly by mše svaté být v zimním i letním čase ve stejnou 
hodinu, tj. v 17:30? 
Děkuji za tyto náměty. Ve farnostech, kde jsem sloužil před Dolním 
Benešovem, jsme měli večerní v 18:00 (letní čas) a v 17:00 (zimní čas). Po 
nástupu tady jsem přebral po p. faráři Stanečkovi systém 18:00/17:30. Od 
zimního času 2011 byly mše v 17:00. Následně díky hlasům mladších 
farníků od 2.1.2014 byly „zimní“ znovu až do dneška v 17:30, protože ze 
zaměstnání nebo u dětí díky zájmovým kroužkům sedmnáctou nestihnou. 
V r.2017 jsme „zimní“ posunuli na 17:30 už od začátku října, jelikož je 
brzy tma a starší farníci mohou mít komplikovanější cestu hlavně 
z bohoslužby. Z toho všeho je vidět, že toto téma je stále aktuální a 
diskutované. Osobně bych také z důvodu občasného zastupování mezi 
kněžími navzájem volil variantu 18:00/17:00. Předpokládám, že nakonec 
většina farníků příjme systém, který duchovní správce nastaví, ale za 
diskuzi jsem vděčný. Pokud tedy ještě pár osob podpoří v zimním čase 
17:00, od podzimu letošního roku bude toto zavedeno. Nesmíme 
zapomínat také na to, že případný pohřeb s cestou na hřbitov může 
ovlivňovat čas večerní bohoslužby. 
 

4. lístek – Proč jsou v kropenkách kompotové misky? Naši předkové je 
tam neměli! Ani houbi čky!!! 
Tato skutečnost byla zavedena před několika lety v zimním období, kdy se 
stává, že teplota v kostele díky větším mrazům klesá k nule a voda 
v kropenkách zamrzla. Proto se miska v těchto dnech odnesla do zákristie, 
kde jsme udržovali teplotu pár stupňů výše. A jelikož si člověk zvyká na 
určitý stereotyp, zůstaly misky v kropenkách stále. Budeme to tedy řešit 
s kostelníky a v zimě toto opatření zachováme, přes „teplejší měsíce“ tam 
misky být nemusí. 
 



5. lístek – (obsáhlejší, proto zkráceně) a)Nové osvětlení v kostele sv. 
Martina – vyměnit ocelové trubky socialistického typu za 
kovové/skleněné závěsné lustry. 
b) Nový koberec vyměnit za starý špinavý. 
a) Současné osvětlení interiéru kostela sv. Martina podléhalo v době 
realizace vyjádření „památkářů“, kteří k tomuto typu dali souhlas. Náš 
kostel je kulturní památkou, proto mnohé věci musí tento státní orgán 
schvalovat. Rádi bychom měli vkusnější (i ekonomičtější) osvětlení 
kostela, ale tato akce se pravděpodobně pojí i se zhodnocením celkového 
stavu elektroinstalace a následně s výmalbou interiéru, bo už nám ten náš 
kostel po letech tmavne. Tyto tři na sebe navazující akce nás dostávají do 
finanční rozvahy, která se podle předběžných odhadů může pohybovat 
kolem jednoho milionu korun. Jistě bude toto téma předmětem 
projednávání nově ustanovené Farní rady naší farnosti. 
b) Na podzim loňského roku jsme s Farní radou odsouhlasili koupi nového 
koberce pro farní kostel, bohužel prioritní akce opravy varhan v kostele 
v Zábřehu tento záměr odsunula. Rádi bychom měli nový koberec na 
letošní biřmování, které bude v sobotu 17. 11. 2018. 
 

6. lístek - (obsáhlejší, proto zkráceně) Pisatel navrhuje, aby mše svatá 
„Za farníky“ byla častěji sloužena o nedělích a svátečních dnech. 
Děkuji za námět a jako duchovní správce farnosti se budu snažit toto 
akceptovat a uvádět v čin. 
 

7. lístek – Návrh, aby úmysly Živého růžence vycházely v Nedělníčku, a 
tak byl ušetřen papír a práce s lístky. 
Náš farní zpravodaj Nedělníček vznikl k 1. 1.2011 mimo jiné s pravidlem, 
které je uvedeno na poslední stránce obálky dole, a sice, že vychází první 
neděli v měsíci. To je někdy prvního, ale někdy třeba sedmého v měsíci, 
takže by se nové úmysly růžence k členům tohoto modlitebního 
společenství nedostaly včas. Zatím toto pravidlo nechceme měnit. Děkuji 
za pochopení.                                                                       PKF 
 

 
 
 
 
 
 



Světci - více, či méně známí 
 

sv. Jan a Pavel 
 

26. června - p řipomínka 
 

Postavení  –  mučedníci 
Úmrtí          –  4. století  
Patroni       -  vzýváni jako ochránci proti nečasu, bleskům, krupobití;    
                         jako přímluvci proti dešti nebo za déšť; pomocníci proti       
                         moru 
Atributy        -  meč, rytíři, věnec 

 

Jsou rodnými bratry a pocházeli z Říma, údajně 

ze šlechtického rodu. Žili na dvoře Konstantina 

Velikého a stali se komořími jeho dcery 

Konstancie. Jan je uváděn jako dvorní správce a 

Pavel jako tajemník či osobní sekretář. Svou paní 

podporovali ve víře a ona jim svěřovala i peníze 

na štědrou pomoc chudým. Konstancie poměrně 

mladá zemřela a bratři zůstali ve službách dvora 

do doby, než se stal vládcem Julián Odpadlík, 

který hned začal obnovovat pohanství. Jan ani 

Pavel nechtěli mít se zrádcem víry nic společného 

a za žádnou cenu nechtěli přistoupit na 

kompromis, týkající se projevů víry. Julián se marně snažil je přemluvit, 

oni byli pevně rozhodnuti sloužit jen tomu, který je "Cesta, Pravda a Život" 

a také mu to řekli. Julián jim dal deset dní na rozmyšlenou, i když oni 

tvrdili, že jsou už rozhodnuti zůstat za všech okolností věrni.  

Po vypršení lhůty, kterou bratři využili k rozdání majetku chudým a k 

posilnění se svátostmi, přišel náčelník císařské stráže Terentianus se 

zlatou modlou boha Joviše. Nesmlouvavě po nich žádal, aby alespoň v 

soukromí obětovali božstvu trochu kadidla, že v opačném případě je čeká 

smrt. Odpovědí mu bylo vyznání víry v jediného Boha. Prý mu řekli: "Je-li 

Julián tvým pánem, žij s ním dále v míru, ale my nemáme jiného pána, 



než Boha, kterého on zavrhl." Terentianus se bál, že veřejná poprava 

těchto dvou vážených a oblíbených bratrů může být příčinou hněvivých 

nepokojů lidu a proto nařídil, aby byli sťati přímo v jejich domě kvůli 

utajení. Po popravě dal rozšířit zprávu o jejich vyhnanství.  

O tom, co je skutečně čekalo, věděl předem kněz Krispin i jáhen 

Krispinián, kteří se s nimi modlili. Terentianův syn byl prý brzy po smrti 

mučedníků posednut ďáblem a soužen těžkým onemocněním. 

Terentianus se pak vydal do 

domu, v němž Jan a Pavel 

byli popraveni a pohřbeni. 

Uznal svou vinu, prosil za 

uzdravení svého syna. Byl 

vyslyšen, stal se křesťanem 

a dal pokřtít i syna. Sám pak 

celou historii sepsal.  

Dům Jana a Pavla byl 

přestavěn na kostel, k jehož 

založení dle některých mělo 

dojít r. 398, ale podle jiných 

již za papeže Damasa, tedy 

před rokem 385. Kostel 

dostal později název 

Pammachii. Ve XIII. století 

byl přestavěn. Pozůstatky 

domu mučedníků byly 

vykopány v předminulém 

století.  

Mučedníci Jan a Pavel jsou nejen vzýváni v litaniích ke všem svatým, ale 

jmenováni i v prvním kánonu mše svaté. Do pražské katedrály získal dvě 

malé části z ostatků těchto světců v r. 1159 z Milána biskup Daniel a dvě 

podstatně větší v r. 1370 dostal Karel IV.  
(čerpáno z www.catholica.cz)                                      Připravila Marie Ohřálová  



VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 

Téma cyklu:                             Mé místo v církvi 
 

Téma setkání: Prameny společenství NZ lidu 
 

Termín setkání:            Čtvrtek 7. června 2018 
 

Čas a místo setkání:  19:00 ve Farním sále 
 

Písmo svaté: 
 

• Sk 2,1-11     Naplnění Duchem Svatým  
• Sk 2,37-47    Vznik církve 
• Sk 4,32-37 Věřící byli jedné mysli a jednoho srdce 
• Sk 11,19-30 Odlišnost křesťanů od ostatních 
• 1Kor 12,1-31 Různost darů v těle církve 

 
 
 

PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ - ČERVEN 
 
PÁTEK 15. 6. 2018 v 19.00 na faře. Doporučujeme s sebou 
vzít psací potřeby.  
        PKF 

 
 
 



 



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ 
 

Kaštánek 
 

     Ten den jsme byli žena i já ve špatné náladě a oba pořádně přetažení, 
mluvili jsme dost hlučně. O nic nešlo, jen jsme prostě „manželovali“. Tak 
tomu říká můj známý, v manželství prý takové hubování, jak on říká 
„manželování“, je samozřejmé, jako u vody, že teče. 
     A pak k nám, když žena manželovala zvlášť výbojně, přistoupila dcera. 
     Něco držela v ruce za zády. 
     Podíval jsem se na ni a chtěl pokračovat v manželování. 
     Snad také znáte ty dětské pohledy, jako by se na vás nedívalo dítě, 
jako by vás pozorovalo nějaké veliké poznání. 
     Nehleděla smutně, ani káravě, ani vztekle. 
     „No co?“ řekla manželka. 
     Dcera se jí pevně podívala do očí. 
     Když budete křičet, neukážu vám kaštánek. 
     Vytřeštěně jsme zmlkli, nechápali jsme, o co jde. 
     Až pak mi to došlo. Byla dopoledne s babičkou na procházce a zřejmě 
sbíraly kaštany, babička jí z nich dělává loutkové divadlo, kaštanové 
loutkové divadélko. A ona tam našla nějaký zvlášť hezký kaštánek. 
     „Ne, nebudeme křičet,“ řekl jsem. 
     Dítě si oddychlo. Ukázalo ruku, dosud schovanou za zády, natáhlo ji a 
pomalu, pomaličku otevíralo dlaň. 
     Ležel na ní kaštánek. 
     Nádherný. 
     Sametový. 
     Dítě se na nás dívalo zkoumavě a šťastně, jako by se ujišťovalo, že 
jsme se rozhodli nekřičet, když vidíme takovou krásu. 
     Odměnilo nás. 
     Vědělo to a bylo šťastné. 
     „No,“ řekla manželka váhavě, „ten přece za to stojí, abychom nekřičeli, 
viď.“ 
    Holčička se na ni podívala tak vděčně. Pochopila, že matka pochopila… 
    „Já vám ho tu nechám,“ řekla a položila kaštánek na stůl před nás, 
usmála se. Ještě jednou se ujistila, že se také usmíváme. A pak škobrtavě 
odposkakovala. 
      Dívali jsme se na kaštánek.   
      Ležel před námi na stole, nádherný, sametový, jako 
 Ten nejkrásnější a nejvzácnější diamant. 
     „Zasloužíme si ho?“ řekl jsem. 



     Podívali jsme se na sebe se ženou a usmívali se, jako bychom právě 
dostali ten nejdrahocennější dar. 
     Večer jsem kaštánek zavěsil na hedvábnou stužku. Nechal jsem ho 
pod lustrem jako vánoční ozdobu. 
     Chápali jsme, co nám tím dárkem chtělo dítě říct: když budete na sebe 
zlí, uvidíte něco moc krásného. Něco, co byste jindy určitě, určitě 
neuviděli. 
     Něco tak úžasného jako kaštánek. 
     A já vím, že to, co se skrývá v symbolu kaštánku, může být spousta 
věcí, které bychom neviděli, kdybychom se nezměnili. 
      Od té doby nad námi ten kaštánek visí. 
      Když já, nebo manželka máme chuť „vypěnit“ a druhý to včas pozná, 
zavadí o kaštánek, který čeká nad našimi hlavami. 
     Kaštánek se rozhoupe. 
     A ten druhý z nás dvou – tak jsme se domluvili – se musí přestat zlobit 
do chvíle, než se kaštánek zastaví. 
     Působí to… 
     Když se kaštánek přestane houpat, hádka už je za horami. 
     Víme, že kdybychom se nepřestali zlobit a křičeli nebo trucovali, 
neviděli bychom nějakou krásu, nějakou velikou krásu. 
     Nějaký kaštánek. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z knihy Eduarda Martina – Kniha radosti, vydalo  Kna.  2007      Marie  Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co chci ke dni d ětí? Počítač! 
Jsem ve školce poslední, kdo ješt ě nemá fejzb ůůůček… 

 

Maminka veze syna do školy. Když synáček vystoupí, nezapomene se 
zeptat: „A jak to, mami, že jsme dnes cestou nepotkali žádné hlupáky, 
amatéry, nemehla a pitomečky?“ 
„To je tím, že tě dneska nevezl tvůj tatínek.“ 
 
 

Máma myš se prochází se svým myšátkem kolem jeskyně, když zevnitř 
najednou vyletí netopýr. 
„Hele, mami,“ zvolá malá myška, „anděl!“ 
 
 

„To je zajímavé, jak jsou ti lidé hloupí. Stavějí zdi a stropy a přitom chodí 
jenom po podlaze,“ říká moucha mouše. 
 
 

Říkáte, že vám utekl pes? A jak vypadal?“ 
„Středně velký, hnědý, a když na něj zavoláte: Pojď sem Broku, a on 
nejde, tak to je on.“ 
 

„ Stávka železničářů přinesla určité klady.“ 
„A jaké?“ 
„Zrychlila se silniční doprava, protože auta nemusela stát u závor.“ 
 

(Z knihy Nezbedův humor))                                                        Připravila  Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
                                           Najdi 7 rozdíl ů 

 

!!! SOUTĚŽ !!! 
 

 

DOPLŇOVAČKA O CENY: 
 
 

 
 

      1. druh žáby, 
      2. nevařený, 
      3. nevidomý,  
      4. flek, 
      5. den v týdnu,  
      6. Příbuzná, 
      7. rychlý běh, 
      8. část rostliny, 
      9. jídlo  
 

 

Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, nebo zašlete 
emailem nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 24. června  

 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „DEN MATEK“  
Soutěže se zúčastnilo 12 dětí. Z Dolního Benešova 8, ze Zábřehu 2, 
 a 2 přespolní. V krabičce byly 3 odpovědí a 9 odpovědí přišlo na email.  
 

1. cena – knížka – Štěpán Novák  – 3. třída – Dolní Benešov  
2. cena – pexeso – Julie Halfarová – 1. třída – Zábřeh;    
3. cena – misijní klíčenka na krk – Barbora Halfarová  – 3. tř.; D. Benešov 
 

Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře. 
                                                                         

                                                                          Výherc ům blahop řejeme.   



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na červen 2018 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 4.6. 18.00 Za Pavla Holečka, manželku, dvoje rodiče a za duše, na které…  
Út 5.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 6.6. 18.00 Za Hedviku Klamkovou, manžela a + příbuzenstvo  
Čt 7.6. 18.00 Za Gertrudu Haidovou, manžela a dvoje rodiče  
Pá 8.6. 6.30 Za + manžela, rodiče z obou stran a za živé rodiny  
Pá 8.6. Záb 18.00 Za Rozálii Galvasovou, rodiče, přízeň a živou rodinu  
So 9.6. 7.00 Poděkování za přijaté milosti a prosba o ochranu Panny Marie  
Ne 10.6. 7.00 Za + Agnes Theuerovou, manžela, dceru a syna  
Ne 10.6. Záb 8.30 Za rodiče Bogdalové a Kolečkové  
Ne 10.6. 10.00 Za Marii Pavlíkovou, manžela, syna a přízeň a za dar zdraví …  
Po 11.6. 18.00 Za Petra Onderku, otce a duše v očistci  
Út 12.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 13.6. 18.00 Za + Marii Kuchařovou, za + otce, dvě sestry a švagra, neteř ...  
Čt 14.6. 18.00 Za Václava Kohuta, rodiče, příbuzenstvo a boží ochranu pro ž…  
Pá 15.6. Záb 18.00 Za Růženu Kauerovou, sestru a dvoje rodiče  
So 16.6. 11.00 Svatba  
Ne 17.6. 7.00 Za členy Živého růžence – B  
Ne 17.6. Záb 8.30 Za Marii Elblovou, dvoje rodiče a živou rodinu  
Ne 17.6. 10.00 Za Bedřicha Kozla, manželku a syna a za živou a + rodinu  
Po 18.6. 18.00 Za + Miroslava Šťotku a za živou a + rodinu z obou stran  
Út 19.6. 6.30 Za živé a + farníky  
St 20.6. 18.00 Za Irmgard Marcolovou, manžela, dceru, za živou a + rodinu  
Čt 21.6. 18.00 Za Rudolfa Vojvodu, dvoje rodiče a sourozence s prosbou o …  
Pá 22.6. Záb 18.00 Za živou rodinu, boží pomoc a ochranu Panny Marie  
So 23.6. 7.00 Za Jana Kostřicu, manželku a rodiče z obou stran  
Ne 24.6. 7.00   
Ne 24.6. Záb 8.30 Za Josefa Sommera, za + rodiče a dva bratry  
Ne 24.6. 10.00 Poděkování za uplynulý školní rok a prosba o boží pomoc pro …  
Po 25.6. 18.00 Za Pavla Vojáčka, rodiče a boží ochranu pro celou rodinu  
Út 26.6. 6.30   
St 27.6. 18.00 Za + Güntera Kichnera a rodiče z obou stran  
Čt 28.6. 18.00 Za Alfonse Gemsu, syna, rodiče a sourozence  
Pá 29.6. Záb 16.30 Za živé a + členy Živého růžence  
Pá 29.6. ČK 18.00 Za živé a + rybáře z DB a ZÁ  
So 30.6. 7.00   
Ne 1.7. 7.00 Za + rodiče Postulkova a Balarinovy a za živou rodinu  
Ne 1.7. Záb 8.30 Za rodiče Kostřicové, za děti, zetě a vnuky  
Ne 1.7. 9.30 Za živé a + farníky  

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

 
 

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ČERVNU 

 
Sbírka na OPRAVY – oprava varhan v kostele sv. Urbana 

– neděle 10. 6. 2018 
 



Neděle 6. 5. 2018 - mše svatá za hasiče - odpust 



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