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ŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ VODY A KADIDLA 

 
DOLNOBENEŠOVSKÝ BETLÉM  



SLŮVKO FARÁŘE 
 

Na plese 
 

2003 nebo 2004 – jeden z těchto roků to byl. Spíše ten druhý. Už 
jsem myslím nesloužil v Opavě, ale ve Staré Boleslavi. Tam mě zastihl 
telefonát z opavské základny logistiky, kde mě bývalý spolupracovník 
pozval na ples této vojenské základny. Měl se konat o víkendu, a proto 
jsem přislíbil, že rád přijedu. Ať mi tedy odloží vstupenku. 
Dorazil jsem do lokality blízko Opavy včas, slavnostní vojenská uniforma 
mi tehdy ještě nebyla tak těsná, jako dnes. V chodbě kulturního domu 
jsem si vyzvedl u kolegy vstupenku a on mi sdělil, že sedím u stolu 
s pracovníky výstrojního skladu. Byl jsem rád, protože jsem se s 
„výstrojaři“ znal docela dobře a měl jsem u nich zázemí. 
U stolu jsme se přivítali, postiskali a stále jsme měli o čem mluvit – tedy 
pokud nám to hlasitost hudby dovolovala… 
Asi po hodině a půl od příchodu do sálu jsem pozval mužské osazenstvo 
stolu k baru „na štamprli“. To víte, mužská společnost to tak má. Jeden 
z přítomných mužů, manžel pracovnice z výstrojního skladu mě na chvíli 
zastavil a začal mluvit o tom, jak se mu to líbilo, že jsem k nim přišel ke 
stolu, s každým se pozdravil, prohodil pochvalu na adresu slušivosti 
slavnostních oděvů přítomných dam a tak dále… Usmál jsem se, 
poděkoval a odešli jsme k našemu stolu. Ples plynul dál a času i sem tam 
nějakých zkonzumovaných nápojů postupně přibývalo. 
Asi po dvou hodinách mě výše uvedený muž k baru pozval podruhé, ale 
samotného. Nebránil jsem se. Koupil nápoj, poodešli jsme stranou, ťukli 
jsme si a on povídá: „Víte pane kaplane (tak mě oslovovali pracovníci 
kasáren, případně jejich známí), znal jsem také jednoho kněze, který rád 
s lidmi komunikoval, setkával se s nimi na různých akcích, při pozdravu se 
s nimi objal… a dneska je ženatý!“ 
Přiznávám, že v tu chvíli jsem se cítil, jakoby do vás někdo bodl ostrý nůž. 
Ale zezadu a pomalu. Sice pod vlivem moci destilátů, které mu asi dodaly 
odvahu sdělit svou zkušenost, ale po předchozích lichotivých slovech to 
hodně zabolelo. 
Odpověděl jsem mu jediné, co mi přišlo na mysl: „Pane XY, říkáte, že jste 
věřící, tak vás prosím, modlete se za mě, abych nešel stejnou cestou, jako 
vámi zmíněný kolega.“ 
 
Vážení farníci, děkuji vám, že mě provázíte svou podporou lidskou a 
modlitební, abych zůstal věrný Kristu Pánu, protože „kdo stojíš, hleď abys 
nepadl!“ 

       PKF 



Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky od otce 

biskupa a ředitele Diecézní charity  
Milí farníci, koledníci, dobrovolníci a příznivci charitního díla. 
 

Celonárodní Tříkrálová sbírka Charity 
České republiky nám již tradičně 
odstartovala nový rok. Do ulic měst i 
vesnic vyrazili koledníci, aby s přáním 
Božího požehnání zvěstovali lidem 
vánoční poselství o narození našeho 
Spasitele.  

 

Letos už podevatenácté přinesli zároveň naději těm, kteří by jinak 
svou životní situaci bez naší pomoci zvládali jen obtížně. 
Velmi nás těší rostoucí zájem o sbírku jak ze strany dárců, tak i 
dobrovolníků, kteří tvoří nepostradatelné kolednické skupinky. Těch 
bylo tento rok v naší diecézi přes 3000 a tvořilo je na 10 000 „králů“. 
Zejména jim a všem koordinátorům, za jejich ochotu a osobní 
nasazení i přes nepřízeň počasí vydat se s koledou, patří srdečné 
poděkování. 
 

Díky štědrosti dárců a společnému úsilí všech, kteří se na přípravách 
a organizaci Tříkrálové sbírky podíleli, se podařilo v ostravsko-
opavské diecézi vykoledovat 18 686 139 Kč. V rámci celé republiky 
činil výnos sbírky 119 184 663 Kč. Získané prostředky podpoří 
v naší diecézi 75 projektů jednotlivých oblastních Charit, např. 
v ostravských chráněných dílnách Charity sv. Alexandra pomohou 
finance při opravě kotelny a otopné soustavy, v těšínském Charitním 
domově pro seniory vybudují pro klienty nové bezbariérové 
koupelny nebo v kopřivnické charitní pečovatelské službě 
spolufinancují tříkrálové peníze pořízení nového automobilu, který je 
důležitým pomocníkem při poskytování zdravotně-sociálních služeb. 
O dalších záměrech se můžete informovat na webových stránkách 
dchoo.charita.cz. 
 

Význam Tříkrálové sbírky, a to v dnešní době mnohem citelněji než 
kdy jindy, přesahuje pouhé vybírání mincí a bankovek do 
pokladniček. Za snahu tříkrálových koledníků neváhat, odhodit 



strach a ostych, a za jejich rozhodnutí přispět dobré věci, spolu 
se šířením vánoční radosti, pokoje a milosrdné lásky (caritas), ještě 
jednou upřímný dík.   
 

Z celého srdce děkujeme také všem, kdo jste tomuto dílu otevřeli svá 
srdce, a přejme si, ať tyto dobré skutky pozitivně proměňují nejen 
nás, ale i celou společnost. 
                                                                                                                     

Mons. František Václav Lobkowicz              Mgr. Lukáš Curylo 
 biskup ostravsko-opavský                  ředitel Diecézní charity  ostravsko-opavské 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čerpáno ze stránek doo a charita Hlučín                                 Připravila  M. Ohřálová 



100 let od vzniku ČSL nyní KDU-ČSL 
 

MO KDU-ČSL DOLNÍ BENEŠOV 

 
V lednu tohoto roku uplynulo 100 let od vzniku ČSL nyní 
KDU-ČSL, nejstarší politické strany v naší republice. Zažila 
slavná, úspěšná či méně slavná, nedobrá období. Má lidovost již 
sto let ve svém názvu, je stranou spojující, nikoliv rozdělující. 
Její program je založen na tradičních křesťanských a 
konzervativních hodnotách ne však na populismu a 
podbízivosti. V našem městě je první dochovaná zmínka 
v ústním podání o lidovcích z roku 1924, kdy ve volbách do 
obecního zastupitelstva měla ČSL 4 poslance. To jsme si 
připomněli na výroční schůzi MO KDU-ČSL, která má dnes 25 
členů. Hodnotili jsme činnost v minulém roce, navrhli plán 
činnosti na rok 2019 a zvolili nový desetičlenný výbor MO a 
dva delegáty na okresní konferenci, která je 23. února 
v Kozmicích. Pak nás čeká krajská konference a volební sjezd 
KDU-ČSL 29. a 30. března v Brně. 



V rámci různé činnosti v letošním roce máme také 
plánované poutní zájezdy: 

 

1. 6. sobota – pouť na Velehrad, kde se modlíme za sdělovací 
prostředky (Radio Proglas, TV Noe atd…) 
 

?. 7. – úterý- společně s římskokatolickou farností chystáme 
pouť do ostravského kostela – termín a místo bude upřesněno 
 

4. 10. pátek – pouť na noční křížovou cestu do Zlatých Hor 
Zájemci se mohou hlásit již u V. Švančara nebo T. Kubíkové, 
prosíme o včasná přihlášení. 
Děkujeme za Vaše hlasy, které nám dáváte ve volbách a za 

Vaši přízeň. Přejeme dobrý a požehnaný rok 2019. 
Otmar Diehel                                                  Vilibald  Švančar 
místopředseda MO                                          předseda MO 

Předseda a místopředseda strany přinášejí obětní dary při mší 
svaté, která byla sloužena v neděli 27. ledna v 10 hodin za členy 
místní organizace KDU- ČSL u příležitosti 100 let od jejího 
založení. 

 
 



Novoroční?  -  Vánoční? 
 

V neděli 13. 1. 2019 se v kostele sv. Urbana uskutečnil koncert 
plný vánočních koled. Za jeho úspěch děkujeme panu Karlu 
Mrkvovi ml. a paní Lence Hahnové. 
 

O hodinový poslech koled a krásného zpěvu se postarala schola 
z Dolního Benešova pod vedením p. Kateřiny Špilhačkové 
 a schola z Kravař - Koutů pod vedením p. Pavly Peterkové. 
Koncert uzavřel vánoční dobu roku 2018. 
Přítomni odcházeli s dobrou náladou, obohaceni společným 
hudebním zážitkem. 

                                                     DĚKUJEME                    



VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 
 
 

 
 
 
 

Téma cyklu:                     Mé místo v církvi 
Téma setkání:                     Plná míra útrap Kristových 
Termín setkání:            Čtvrtek 21. února 2019 
Čas a místo setkání:  18:20 ve Farním sále 
 

Písmo svaté: 
• Mk 13,9-13           Budou vás vydávat soudům 
• Jan 21,18-19           Půjdeš, kam nechceš 
• Sk 5,40           Apoštolové se radovali, že mohli trpět 
• 2 Tim 1, 8-12           Nestyď se vydávat svědectví o našem Pánu 
• 2 Tim 2, 1-12           Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít 
• 1 Petr 3, 13-18          Strach ať vás neděsí ani nezviklá 
• 1 Petr 4,12-14           Nedivte se, že na vás přicházejí zkoušky 
• Zj 2,10            Musíme projít zkouškou 

============================================== 
Takový únor už víckrát nezažiješ!!! 

Specialita února tohoto roku se již v našem životě nezopakuje. 
Tento únor bude mít: 4 neděle, 4 pondělí, 4 úterý, 4středy, 4 
čtvrtky, 4 pátky a 4 soboty. Tohle se stane jen jednou za 823 roků 



Světci - více, či méně známí 
SVATÝ VALENTIN 

14. února připomínka 
Postavení: kněz a mučedník 
Patron: dle tradice mladých lidí a zvláště jejich čisté a oddané lásky 
Atributy: meč 
 

Vynikal v charitativní činnosti, v moudrosti a v neohroženosti při svém 
poslání kněze. Koruny mučednické dosáhl v Římě u Milvijského mostu na 
Flaminijské cestě. Tam byl také archeology objeven jeho hrob pod 
zříceninami jemu zasvěcené baziliky. 
 

NEOHROŽENÝ PŘÍTEL BOŽÍ 
 

V Římě byl knězem pravděpodobně za panování císaře Claudia II. 
Gothica (268-270) a původně byl dle legendy lékařem. Podle císařova 
názoru ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako 
svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do 
manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud může 
pramenit vztah k svátku zamilovaných.  
Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před císaře, aby se zodpovídal 
ze všeho, co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč 
neuctívá římské bohy, dle legendy odpověděl: "Tito bohové jsou samá 
nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh, a pakliže mu uvěříš, bude tvá 
duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli." Císař by se snad nechal i 
přesvědčit, zejména když byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané 
nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová 
upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak. Císař předal 
Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal 
ve vazbě. Valentin se tam modlil za soudcovo obrácení a ten přišel, aby 
Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: Je-li tvůj Bůh opravdu jediný 
pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá 
zrak." Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka pak 
znovu spatřila světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil 
v Krista a požádal o sv. křest. Valentin je před křtem naučil pravdám víry a 
potřebným znalostem.  
Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě. 
Křesťané se radovali, pohany pojal hněv a zaútočili na soudcův dům. 
Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na Flaminijskou cestu, kde byl 
sťat mečem.  
Císař Klaudius se vyloženě nestavěl jako nepřítel křesťanů, ale přesto 
dopouštěl jejich pronásledování.  



Asi vzhledem k většímu počtu legend, které se neshodovaly a u některých 
došlo i ke spojení s biskupem Valentinem, který míval připomínku v týž 
den, ale neprošel schválením do nového martyrologia, toto martyrologium 
je k Valentinovi velice stručné. Uvádí jej jako kněze, mučedníka a zná 
přesné místo jeho smrti. Dobu úmrtí jako nejistou.  
Uvedené legendární vyprávění není proto do detailu přesné na rozdíl od 
jména císaře a citací. 
 Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože 
konal to, co chtěl Ježíš (srov. Jan 15,14). Také pro nás platí, že jsme 
Ježíšovi přátelé, budeme-li činit to, co nám v evangeliu přikazuje. Pak 
poneseme ovoce a Otec nám dá, oč ho v Kristově jménu poprosíme, 
podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se modlil nad slepou 
dívkou.  
 

 

(Perokresba je z knihy Leben der Heiligen Gottes, vydané v roce 1880¨) 
 
 

(zdroje: www.catolica. cz)                              Připravila Marie Ohřálová  



Stačí tak málo 
 

     „Tohle mi poradil můj dobrý přítel,“ začal vyprávět P. R., „a na to, aby 
tenhle nápad dostal, musel mít opravdu šťastnou chvíli, řekl bych přímo 
inspiraci. 
     Mně se to, co mi poradil, moc dobře osvědčilo. A tak to mohu doporučit 
dál. 
     Můj přítel je zaměstnán v televizi a občas u nich dojde ke změně 
programu, nebývá to často. Například se nečekaně prodlouží nějaké 
sportovní utkání, nebo živě přenášená politická jednání, a podobně. 
Tehdy se nemůže brát ohled na to, co se mělo vysílat, a program se musí 
rychle změnit navzdory tomu, co očekávali diváci. 
     Jednou je takhle můj přítel v práci… a ohlašují změnu. Připravují 
náhradní program a přítel se nemůže soustředit. Právě měl totiž moc 
obtížnou situaci doma. Pořád se s manželkou hádali. A jak se hádali! 
Dokonce i před dětmi. Oba věděli, že se před dětmi hádat nemá. Jenže si 
nemohli pomoci – i když se měli rádi a jeden by nemohl žít bez druhého, 
jejich hádky byly zlé. Hádávali se, jako se hádá tolik manželů, vlastně kvůli 
ničemu, za pár dní si pamatovali, že ten a ten den se strašně pohádali, ale 
kdyby jim člověk platil, nevěděli by už proč. 
     Takže přítel připravoval tu změnu programu a náhle dostal inspiraci. 
Ještě téhož večera, když měli doma hezkou chvíli a hovořili nad sklenkami 
vína, o tom svém nápadu pověděl. To, co ho napadlo, nejde provést 
s lidmi bez smyslu pro humor a bez nadhledu, ale přítelova žena naštěstí 
obojí měla. 

   

   A tak si řekli, že to zkusí, vyzkoušejí to ihned. Jakmile by se jeden z nich 
začal hádat – a co hádat, stačilo, aby byl nepříjemný – ten druhý nemá 
přistoupit na jeho ladění, naopak. 
     Má tiše říct:  ZMĚNA PROGRAMU. To je vše. 
     A ten druhý musí změnit program. Musí se usmát. Musí zkusit říct něco 
příjemného. 
     Pokud to neudělá – a na tom se dohodli -, musí tomu druhému koupit 
láhev výborného francouzského vína…samozřejmě, že ji pak vypijí spolu. 
     Zkusili to. 
     A ono to fungovalo 



     Kolikrát sice, jak mi říkal přítel, byl tak dopálený, že měl sto chutí radši 
to francouzské víno koupit, než aby se přestal hádat. 
     Jenomže ono nejde o víno. Nejde o hru. Jde o mnohem víc a to oba 
věděli. 
     Čím víc je mezi dvěma lidmi nehezkých chvil, tím je větší nebezpečí, 
že mezi nimi nakonec dojde k tragédii. 
     A od toho jsou zde – změny programu. 
     Chce to dost velkorysosti a nebrat se příliš vážně, to rozhodně, ale kdo 
tohle zvládne, je na nejlepší cestě změnit si život…rozsvítit ho… 
     Někdy stačí pouhé slovo, jediné slovo, a dusné peklo, které bylo kolem 
nás, se změní, se změní a my jsme ve svěžím ráji. 
     Stačilo tak málo – změna programu. 
      
S pár lidmi jsem si začal do vztahu tyhle změny programu také zavádět, 
nepomáhají jen mezi manžely, platí i mezi rodiči a dětmi, mezi 
zaměstnavateli a zaměstnanci. A dokážou hodně. 
     Kolik vztahů by krásně pokračovalo, kolik světů, krásných citových 
světů by nezaniklo, jen kdybychom včas dokázali provést to zdánlivě 
nepatrné… 
     Jenomže ve skutečnosti zásadní a základní… 
     Změnu programu.“ 
 
Z knihy Eduarda Martina – Kniha radosti, vydalo  Kna.  2007          připravila M. Ohřálová  

 
======================================================== 
 

Budoucí manželé spolu 
potichu rozmlouvají. 
 
Dívka: „Až budeme 
svoji, budeme spolu 
řešit všechny problémy 
společně. Že miláčku?“ 

 
         „Ale já žádný problém nemám.“ 
         „Však taky ještě nejsi ženatý.“ 
 
======================================================== 



PRO ZASMÁNÍ 

 
 

 
 Mladý pár přijde na chovatelskou stanici psů: 
„Jdeme vrátit toho psa, co jsme minulý týden koupili.“ 
„A copak je s ním špatně?“ zajímal se chovatel. 
„No včera štěkal tak hlasitě, že jsme ani neslyšeli zloděje v kuchyni.“ 
 
 

 
„Můj muž se vždycky rozčiluje, když neví, na co jdou jeho peníze.“ 
„Tak mu to řekni.“ 
„To tak, to by se zbláznil úplně.“ 
 
 
Nedávno se dožil jeden lékař sta let. Ptali se ho, čím to, že se dožil tak 
vysokého věku. 
Doktor řekl: „Málo jsem jedl, střídmě jsem pil… A nikdy jsem neužíval ani 
jeden z léků, které jsem předepisoval jiným.“ 



 
 Potkají se dva kamarádi: 
„Jak se máš? Dlouho jsem tě neviděl.“ 
„Výborně člověče, pořídil jsem si slona.“ 
„Slona? Co s ním?“ 
„To ti je báječná věc. O krmení se nemusím starat, spase mi trávník, tak 
že je jak golfové hřiště, umyje mi auto, děti si s ním hrají. No fakt skvělé!“ 
„To zní dobře. Na kolik přijde takový slon?“ 
„Tak většinou kolem třiceti tisíc, že jsi to ty, prodám ti ho za dvacet.“ 
„Fajn, domluveno.“ 
Potkají se po pár týdnech. 
„Teda, ty jsi mi dal! Trávník rozdupaný, stromy olámané, všude samý 
exkrement, rozsednul mi auto, děti se ho bojí a manželka se chce 
odstěhovat!“ 
„Nehezky mluvíš o sloníkovi, takhle ho neprodáš…“ 
 
 
Po poušti jede muž na velbloudu. Vtom vidí, jak se k němu řítí jiný muž na 
velbloudu. 
Zastaví ho a ptá se: „Proč tolik pospícháte, vždyť vám i vašemu 
velbloudovi musí být strašné horko!“ 
„Ale kdepak, když utíkáme, ovívá nás vítr a je nám chladněji,“ mávne 
rukou jezdec a uhání dál.  
Vtom se jeho velbloud skácí do písku. Muž se k němu skloní: 
 „ …Chudák, …zmrznul…“ 
 
V hale velkého hotelu stál host a platil účet za pobyt. Měl velice naspěch, 
protože mu za dvacet minut odjížděl vlak. Vtom si vzpomněl, že si něco 
zapomněl na pokoji. Zavolal hotelového poslíčka a řekl mu:  
„Skoč rychle do čtvrtého poschodí, do pokoje číslo 462. Podívej se, jestli 
jsem tam nezapomněl malou krabici. A pospěš si, velice spěchám!“ 
Chlapec odběhl, host zatím zaplatil účet a netrpělivě přešlapoval. Minuty 
plynuly a chlapec nikde. 
Konečně se vrátil a radostně hlásil: „Ano pane, nechal jste ji tam. Leží na 
stole!“ 
 
Proč se slovo rýže píše s „y“, ale rizoto s „i“? 
Protože po tepelném zpracování změkne. 
 

 
Co bezpečně zastaví padání vlasů?... Podlaha. 
 

( Z knihy Nezbedův humor)                                       Připravila  Marie Ohřálová 



POVÍDKA  NA  NEDĚLI 
                          

ZNAČKA 
 

     V prázdném autobusu seděl mladík a upřeně se díval ven z okénka. 
Mohlo mu být něco přes dvacet a měl příjemný, milý obličej. 
     Na místo vedle něj se usadila žena. Prohodila s ním pár slov o počasí, 
které bylo na jarní období neobvykle teplé, a pak mladík nečekaně 
prohlásil: „Dva roky jsem seděl ve vězení. Dnes ráno mě pustili a jedu 
domů. 
    Ta slova jako by v něm uvolnila hráz, která po dlouhou dobu zadržovala 
příval myšlenek. Vyprávěl ji, že vyrůstal v chudé, ale poctivé rodině a že 
lidem, které měl rád, přinesl hanbu a trápení. Po celé dva roky neměl od 
svých blízkých jedinou zprávu. Věděl, že rodiče nemají peníze, aby ho 
mohli jet navštívit tak daleko. A že si připadají příliš nevzdělaní, aby mu 
psali dopisy. Sám jim zpočátku psal, ale když mu nikdy nepřišla odpověď, 
rezignoval. 
    O kontakt se pokusil ještě jednou, tři týdny před vypršením trestu. 
V dopise se rodičům omlouval, že je zklamal a prosil o odpuštění. 
    Když ho ráno propustili, sedl na autobus. Věděl, že pojede přímo kolem 
domu, ve kterém vyrostl a kde rodiče stále žijí. 
    Napsal, že je chápe a bude jejich rozhodnutí respektovat. Neví, jestli 
mu odpustili a jestli se k nim může vrátit. Pokud ano, ať na starou jabloň, 
která roste hned u silnice, pověsí bílou stužku. Jestli cestou žádnou bílou 
stužku neuvidí, nebude z autobusu vystupovat, pojede dál a víckrát už o 
něm neuslyší. 
    Čím víc se blížila mladíkova rodná vesnice, tím byl neklidnější. Raději 
se ani nechtěl dívat ven, protože se bál, že na jabloni žádnou stužku 
nenajde. 
    Žena se nabídla: „Pojď si se mnou vyměnit místo. Budu se dívat 
z okýnka místo tebe.“ 
    Autobus přejel několik křižovatek, než se ten správný strom dostal na 
dohled. 
    Žena se jemně dotkla mladíkova ramene a se slzami v očích 
zašeptala:,, Podívej se! Podívej ! Je celý ozdobený bílými stužkami!“ 
  
   Nejvíc se podobáme zvířatům, když zabíjíme. 
   Nejvíc se podobáme lidem, když soudíme. 
   Nejvíc se podobáme Bohu, když odpouštíme.           
                                                                                                          Připravila M. Ohřálova                                                                                   
 
Z knihy Bruna Ferrera ,,Osvěžení pro duši“, přeložila I. Hlaváčová, vydalo nakl. Portál 2005    



Nedělníček dětem 
                                           Najdi 10 rozdílů 

                                

!!! SOUTĚŽ !!!                                                               
 

DOPLŇOVAČKA  
1. smlouva; 2. protržený;  
3. plocha z kachliček;  
4. evropský severský stát;  
5. kvasnice; 6. stát se 
plnoletým; 7. nedospělý;  
8. číslovka, 9. historie 
  

Své odpovědi vhoďte do 
krabičky „SOUTĚŽ“, 
v kostele, nebo zašlete 
emailem  

nas.nedelnicek@seznam.cz   do neděle 24. února 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „TŘI KRÁLOVÉ“ 
 

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 dětí. Z Dolního Benešova 3, ze Zábřehu 4.   V krabičce 
byla 2 odpověď a 5 odpovědí přišlo na email.  
 

 1. cena – kniha-Strašidelné město – Veronika Albrechtová 9 let – Zábřeh;  
2. cena – kvarteto – Starý Zákon – Bára Beková 8 let – Dolní Benešov 
3. cena – příběh „O dřevěném panáčkovi“ - Julie Halfarová 2.tř. - Zábřeh 
 

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



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na únor 2019 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 4.2. 17.30 Za Richarda Kocura, manželku a syna  
Ůt 5.2. 6.30 Za živé a + farníky  
St 6.2. 17.30 Za + Alfréda Kozmu, za živou a + rodinu  
Čt 7.2. 17.30 Za + Jaroslava Frýzu – výroční  
Pá 8.2. Záb 17.00   
So 9.2. 7.00 Za + Josefa Pačku – měsíční  
Ne 10.2. 7.00   
Ne 10.2. Záb 8.30 Poděkování za dar zdraví a za živou rodinu  
Ne 10.2. 10.00   
Po 11.2. 17.30 Za + Elišku Kupkovou, + manžela a rodiče z obou stran  
Út 12.2.  Není mše svatá  
St 13.2. 17.30 Za + P. Ernsta Postulku SDB – výroční  
Čt 14.2. 17.30 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti, dar zdraví a za živou…  
Pá 15.2. Záb 17.00 Za + Josefa Vrchoveckého – měsíční  
So 16.2. 7.00 Za + Olgu Kozlovou – výroční  
Ne 17.2. 7.00   
Ne 17.2. Záb 8.30   
Ne 17.2. 10.00 Za živé a + farníky  
Po 18.2. 17.30 Za + Annu Janečkovou – měsíční  
Út 19.2. 17.30 Za živé a + farníky  
St 20.2. 17.30 Za Marii Chřibkovou a manžela  
Čt 21.2. 17.30 Na poděkování P.Bohu za dar života s prosbou o B.požehnání…  
Pá 22.2. Záb 17.00 Za manžela, syna a rodiče z obou stran  
So 23.2. 7.00   
So 23.2. ČK 16.00 Za Josefu Postulkovou (ned.100 let), manžela, rodiče z obou st...  
Ne 24.2. 7.00 Za + Josefa Mottla, rodiče a sourozence  
Ne 24.2. Záb 8.30 Poděkování za 40 let života, prosba o B. pomoc a dar zdraví …  
Ne 24.2. 10.00   
Po 25.2. 17.30   
Út 26.2. 6.30 Za živé a + farníky  
St 27.2. 17.30 Za + Hedviku Radošovskou (výroční) a za + manžela  
Čt 28.2. 17.30 Za + Miloše Kuklu – měsíční  
Pá 1.3. 6.30   
Pá 1.3. Záb 17.00 Za dvoje rodiče a duše v očistci  
So 2.3. 11.00 Na poděkování P.Bohu za obdržené milosti a prosba o dar zdra...  
Ne 3.3. 7.00   
Ne 3.3. Záb 8.30 Za + Emericha Pačku (výroční) a za duše v očistci  
Ne 3.3. 10.00 Za + Josefa Dombka (25 let od +), za + rodiče a příbuzné z ob ...  

     
 

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

 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI ÚNORU 
 

Sbírka na OPRAVY – oprava baldachýnu B. Těla 
– neděle 17. 2. 2019 

Sbírka HALÉŘ SV. PETRA – odesílá se celá pro pastorační 
potřeby papeže – neděle 24. 2. 2019 



KOLEDNÍCI 2019 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučení s vánoční dobou v neděli 13. ledna v Zábřehu 
Vydavatel: 

Římskokatolická farnost Dolní Benešov, Nám. Cypriána Lellka  74, Dolní Benešov 747 22 
Připravuje pro vás „Tým Nedělníčku P. Mgr. Pavel Kuchař, farář, a Marie Ohřálová 
email:  nas.nedelnicek@seznam.cz ; webové stránky: http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/ 
vychází první neděli v měsíci za dobrovolný příspěvek. 
Zapsáno do evidence periodického tisku ministerstva kultury pod číslem MK ČR E19917      

 


