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Předávání svící v neděli 3. února 2019 při mši svaté v 10. hodin, 
dětem, které se připravují k 1. sv. přijímání. 

Biblická hodina „Ve škole Ježíšově“ ve čtvrtek 21. února 2019 
 
 
 
 
 

 
 



SLŮVKO FARÁŘE 
 

Lidové misie 
 

„Jděte, posílám vás“ – řekl jistý zajímavý muž na počátku 
našeho letopočtu. Jmenoval se Ježíš Kristus a tato slova řekl jako 
osobní poselství svým přátelům, kteří byli jeho učedníky. 
Oni tehdy asi nevěděli, co tato slova všechno obsahují a co všechno 
znamenají. Ale postupem času odhalovali kousek po kousku tento 
Mistrův výrok a jeho obsah. Poznali hodnotu Mistrova učení a 
rozhodli se, že tuto hodnotu nabídnou dalším a dalším. Dá se tedy 
říci, že se tehdy pustili do prvních Lidových misií. 
V našem městě Dolní Benešov a Zábřeh v rámci misií, tedy lépe 
řečeno v předstihu hlavního programu, bude u nás žehnání domů 
v pondělí 18. března. Je to možnost snadno přijmout Boží požehnání, 
o které lidé často žádají většinou na začátku života v novém domě či 
bytě, ale i třeba, když pociťují nějaké negativní síly na místě, kde 
žijí. Je to výborná příležitost přijmout toto dobro. Jen pro upřesnění: 
požehnání může proběhnout u vchodových dveří a je zcela zdarma. 
Dobrá je přítomnost těch, kdo v domě žijí nebo alespoň některých.  
Běh života, radosti a starosti jednotlivců a rodin, budou v týdnu 
Lidových misií probíhat na první pohled stejně jako jindy. Změnu 
nebo vytržení ze zajetých kolejí může zpozorovat pouze ten, kdo 
bude chtít a bude po tom toužit. 
Přeji obyvatelům našeho města, aby ve svých plánech, tužbách a 
plánování času našli odvahu překonat tlak doby a trendů životního 
stylu a zkusili nastavit dlaň směrem k Tomu, který je Dárcem 
dobrých darů. 

      Pavel Kuchař, farář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIDOVÉ MISIE 2019   DOLNÍ BENEŠOV 
 

Neděle 24. 3.  
  7:00 MŠE SVATÁ (kostel) 
10:00 MŠE SVATÁ (kostel) 
14:00 misijní hra „Cesta kolem světa“ (sraz u kostela) 
16:00 misijní PROMLUVA se svátostným požehnáním (kostel) 
 

Pondělí 25. 3. 
7:30 sv. růženec 
8:00 MŠE SVATÁ, následuje Výstav Nejsvětější Svátosti  
        do 9:15(kostel) 
         následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
17:30 sv. růženec (kostel) 
18:00 MŠE SVATÁ, po ní stavovská promluva pro ženy 
 

MŠE SVATÁ pro děti: 16:00 (červená kaple) 
MŠE SVATÁ pro mládež: 18:00 (farní sál) 
 

Úterý 26. 3. 
7:30 sv. růženec 
8:00 MŠE SVATÁ, následuje Výstav Nejsvětější Svátosti 
         do 9:15 (kostel) 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
17:30 sv. růženec (kostel) 
18:00 MŠE SVATÁ, po ní KAJÍCÍ PROCESÍ ke kříži 
          na Hájecké ulici 
 

MŠE SVATÁ pro děti: 16:00 (červená kaple) 
MŠE SVATÁ pro mládež: 18:00 (farní sál) 
 

Středa 27. 3. 
 

7:30 sv. růženec 
8:00 MŠE SVATÁ, následuje Výstav Nejsvětější Svátosti  
        do 9:15(kostel) 
         následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 

 



17:30 sv. růženec (kostel) 
18:00 MŠE SVATÁ, po ní stavovská promluva pro muže 
 

MŠE SVATÁ pro děti: 16:00 (červená kaple) 
MŠE SVATÁ pro mládež: 18:00 (farní sál) 
 

Čtvrtek 28. 3. 
 

7:30 sv. růženec 
8:00 MŠE SVATÁ, následuje Výstav Nejsvětější Svátosti 
         do 9:15 (kostel) 
         následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 

15:00 -18:00 svatá zpověď;  
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
17:30 sv. růženec (kostel) 
18:00 MŠE SVATÁ, po ní stavovská promluva pro manžele 
 

MŠE SVATÁ pro děti: 16:00 (červená kaple) 
MŠE SVATÁ pro mládež: 18:00 (farní sál) 
 

Pátek 29. 3. 
 

7:30 sv. růženec 
8:00 MŠE SVATÁ, následuje Výstav Nejsvětější Svátosti 
         do 9:15 (kostel) 
         následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 

15:00 -18:00 svatá zpověď;  
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
17:30 sv. růženec (kostel) 
18:00 MŠE SVATÁ, s udílením pomazáni nemocných,  
                                    po ní stavovská promluva pro rodiče 
 

MŠE SVATÁ pro děti: 16:00 (červená kaple) 
MŠE SVATÁ pro mládež: 18:00 (farní sál) 
Noční adorace od 21:00 do 23:00, při ní možnost sv. zpovědi 
 

Sobota 30. 3. 
  

V 10:00 slavnostní MŠE SVATÁ 

se stavěním a požehnáním misijního kříže 



LIDOVÉ MISIE 2019 -  ZÁBŘEH 
 

Neděle 24. 3.  
 

8:30 MŠE SVATÁ (kostel) 
17:00 misijní PROMLUVA se svátostným požehnáním (kostel) 

 

Pondělí 25. 3. 
10:00 Výstav Nejsvětější Svátosti do 10:30 (kostel) 
následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
16:30 sv. růženec (kostel) 
17:00 MŠE SVATÁ, po ní stavovská promluva pro ženy 

 

MŠE SVATÁ pro děti: 15:00 (tělocvična ZŠ) 
 

Úterý 26. 3. 
10:00 Výstav Nejsvětější Svátosti do 10:30 (kostel) 
následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
16:30 sv. růženec (kostel) 
17:00 MŠE SVATÁ, po KAJÍCÍ PROCESÍ ke kříži pod hřištěm 

 

MŠE SVATÁ pro děti: 15:00 (tělocvična ZŠ) 
 

Středa 27. 3. 
10:00 Výstav Nejsvětější Svátosti do 10:30 (kostel) 
následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
16:30 sv. růženec (kostel) 
17:00 MŠE SVATÁ, po ní stavovská promluva pro muže 

 

MŠE SVATÁ pro děti: 15:00 (tělocvična ZŠ) 
 

Čtvrtek 28. 3. 
10:00 Výstav Nejsvětější Svátosti do 10:30 (kostel) 
následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
16:30 sv. růženec (kostel) 
17:00 MŠE SVATÁ, po ní stavovská promluva pro manžele 

 

MŠE SVATÁ pro děti: 15:00 (tělocvična ZŠ) 



Pátek 29. 3. 
10:00 Výstav Nejsvětější Svátosti do 11:00 (kostel) 
následuje PROMLUVA o duchovním životě a ADORACE 
16:00 promluva o duchovním životě (kostel) 
16:30 sv. růženec (kostel) 
17:00 MŠE SVATÁ, s udílením pomazáni nemocných,  
                                    po ní stavovská promluva pro rodiče 
 

 

MŠE SVATÁ pro děti: 15:00 (tělocvična ZŠ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Perokresba: Josef Widlák 

 
 
 
 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI BŘEZNU 
 

Sbírka na OPRAVY – oprava baldachýnu B. Těla 
– neděle 17. 3. 2019 

 



Světci - více, či méně známí 
 

SVATÁ MATYLDA 
14. března,  připomínka 
Postavení:   královna 
Úmrtí :         968 
Atributy:      almužny, královské roucho, model kostela 
 
ŽIVOTOPIS 
 

Byla manželkou německého krále Jindřicha a matkou Oty, který se stal 
prvním císařem toho jména. Jako královna zůstávala skromná a svou 
tichostí, trpělivostí a láskou zušlechťovala drsnou povahu manžela. 
Ujímala se chudých, pomáhala nemocným a vězněným vyprošovala milost.  
 
Jako královnu ji velmi trápilo, že její synové se mezi sebou svářili pro 
dynastické soupeření a po smrti otce jí vyčítali, že svou štědrostí promrhala 
rodové jmění. Zabavili jí i statky, které byly jejím věnem. Klesla na úroveň 
nejchudšího, nic nevyčítala, jen se modlila za své syny, aby se polepšili. 
Její slzy zapůsobily a modlitby byly vyslyšeny. Synové ji s kajícností přišli 
odprosit.  
 

PŮSOBENÍ KŘESŤANSKÉ MANŽELKY A MATKY 
 

Byla hraběcí dcerou Saského Dětřicha z Ringelheimu. Narodila se v Engernu 
kolem r. 895. Mládí prožila v Herfordském klášteře ve Vestfálsku, kde byla 
vychovávána pod dohledem své babičky, rovněž Matyldy, která tam byla abatyší. 
Osvojila si zbožnost a ctnosti potřebné pro další život. Roku 913 se vdala za 
Jindřicha, syna Saského vévody Oty. Jako svatební dar jí bylo připsáno město 
Valhausen s příslušenstvím.  
 

O šest let později byl její manžel Jindřich I. Ptáčník povýšen na krále Německa. 
Matylda mírnila a zušlechťovala jeho drsnou a panovačnou povahu a svou 
zbožností, tichostí a láskou se zasloužila o krásné manželství, ve kterém měla tři 
syny: Otu, Jindřicha a Bruna, který se stal r. 953 kolínským arcibiskupem a dceru 
Gerbergu. Některé životopisy se zmiňují o dvou dcerách.  
 

Když Jindřich I. po 23letém manželství umíral, přede všemi chválil manželku a 
děkoval jí, že mu dávala moudré rady, krotila jeho hněvivost, odvracela od 
nespravedlnosti a učila ho milosrdenství. Děkoval i za výchovu dětí a všechny 
svěřoval Bohu. Po jeho smrti hned za něj Matylda nechala sloužit mši svatou, a 



když se pak její synové začínali dohadovat o královskou důstojnost, řekla jim: 
"Podívejte se na svého otce a pamatujte, že všechna lidská sláva je pomíjející.  

 

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

 

Jednu chybu ve výchově přece jen Matylda udělala. Byla více nakloněna synu 
Jindřichovi, jemu přála i trůn, ač na něj byl povolán prvorozený Ota. Ta 



náklonnost měla zlé následky. Po korunovaci Oty v Cáchách Jindřich proti němu 
vyvolal povstání, které bylo po bojích potlačeno.  
Nakonec se Matyldě za pomoci modliteb podařilo je smířit, ale popuzováni 
dvořany se stali zaujatými proti ní. Matylda dosud měla volnou ruku ke skutkům 
milosrdenství a pro štědré dary církvi. Dvořané však na ni žalovali, že mnoho 
majetku rozdávala chudým a klášterům. Načež smíření synové jí odňali její statky 
a Matylda, zarmoucená nevděkem, se odebrala do svého rodiště, aby tam v ústraní 
žila v chudobě a pokoře. Křivdu překonávala s klidem a tichostí, zlobu přemáhala 
mlčky a modlitbou. Zůstala laskavou s vědomím, jak snadné je rozdmýchat malý 
plamen hněvu v zkázonosný oheň větších hříchů. Dávala tak dobrý příklad.  
 
Král Ota poznal, že se s matkou odstěhovalo i Boží požehnání a slyšel výzvy, aby 
ji povolal zpět. Uznal tedy svou chybu a vypravil k ní poselstvo, aby se s ním 
vrátila nazpět. S bratrem Jindřichem pak jí jel naproti, poklekli před ní a poprosili 
o odpuštění. Ona je objala s pláčem a řekla, že kdyby si té zkoušky nezasloužila 
pro svou hříšnost, Bůh by ji nedopustil. Nadále pak žila se syny v lásce a ve 
svornosti.  
Roku 955 zemřel její syn Jindřich a ona světu znovu úplně odumřela, bez přestání 
se modlila a horlivě konala skutky křesťanské lásky. Ve všední dny pilně konala 
ruční práce, aby, jak říkala, nejedla chleba nadarmo. Ve svátcích četla nábožné 
knihy.  
 
Díky přispění manžela i syna založila několik klášterů. Největší zájem a péči 
věnovala klášteru v Quedlinburgu, kde byl pohřben její manžel a kde chtěla 
skončit i ona svou pozemskou pouť.  
 
Se svým synem Otou I. se viděla naposled v r. 965, kdy se vracel z Říma a 
navštívil bratra Bruna v jeho arcibiskupském sídle. Tam se sešel i se svou sestrou, 
královnou francouzskou. Odtud Matylda Otu dovedla do svého nově založeného 
kláštera Nordhausenského, poblíž Erfurtu. Po mši svaté se rozloučili u klášterní 
brány a Matylda šla s vděčností políbit místo, kde se její syn modlil. Ten se o tom 
pak doslechl a matčina láska měla na něj významný vliv.  
Matylda, předvídaje svou smrt, vrátila se do kláštera v Quedlinburgu v Anhaltsku 
a tam z rukou svého vnuka Viléma přijala svátost nemocných. Dala se položit na 
zem na žíněné roucho a svou hlavu na znamení pokání posypala popelem. Tak 
zesnula a byla pochována vedle svého manžela.  
 
 
 
 

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



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ 
 

SLIB 
 

     Jeden profesor si velmi přál stát se rektorem university, na které už 
dlouho přednášel. Dnem i nocí se věnoval svému oboru, vypracovával 
obsáhlé studie, účastnil se aktivně konferencí a publikoval odborné knihy. 
     Jednou se konečně jeho sen splnil. Byl jmenován rektorem. Ujal se 
úřadu a začal s rozhodností plnit úkoly a povinnosti spojené s touto funkcí. 
Tisk i studenti přijali jeho jmenování s povděkem. Ale po několika 
měsících se k údivu všech rozhodl odstoupit. 
     Důvod byl prostý: vzdal se úřadu rektora, aby mohl věnovat veškerý 
čas své manželce. 
     U jeho manželky byly zjištěny symptomy Alzheimerovy choroby. 
Nemoc postupovala neobvykle rychle a po několika měsících už byly 
důsledky dramatické: nejen že si nevzpomínala téměř na nic, co spolu za 
celá léta života prožili, ale dokonce svého muže ani nepoznávala. 
Neuvědomovala si už, že je jejím manželem. 
     Prakticky všichni mu říkali, že toto jeho rozhodnutí nemá smysl. O jeho 
nemocnou manželku se přece může start kdokoliv – ona už svého 
manžela ani nepozná, když vejde do jejího pokoje, aby jí pomohl: má ho 
za kohokoliv jiného. Naproti tomu ne všichni mohou dobře zastávat jeho 
úřad, pro který se tolik obětoval a prokázal v této funkci takové nasazení. 

     

 On odpovídal jednoduše: „Je 
pravda, že moje manželka už 
neví, kdo jsem. Ale já vím, 
kdo je ona. Vidím v ní stále 
svou úžasnou ženu, se kterou 
jsme se vzali před mnoha 
lety. A je tu ještě jedna věc, 
důležitější než povolání. Je to 
slib. Slíbil jsem, že jí zůstanu 
po boku, dokud nás smrt 
nerozdělí. 
 
Zákon priorit nelze obejít. 
 

Co je nejdůležitější věcí 
v tvém životě ? 

 
 

Z knihy Bruna Ferrera Hvězdy pro duši. Vydalo nakl. Portál 2013             Marie Ohřálová                                                



Rozhovor s „NÍM“ 
 

„Pojď dál,“ řekl „ON“.  
„Tak ty bys se mnou chtěl udělat rozhovor?“  
 

Jestli máš čas?“ řekl jsem. 
  

„ON“ se usmál a odpověděl:  
„Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na vše.  
 A na co se vlastně chceš zeptat?“ 
 

„Co Tě na lidech nejvíc překvapuje?“  
  

„ON“ odpověděl:  
„To, že je nudí být dětmi a tak pospíchají, aby dospěli,  
a když jsou dospělí, zase touží být dětmi…  
 

Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze,  
a potom utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku svoje zdraví.  
 

Překvapuje mě, že se tolik strachují o svou budoucnost, že 
zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani 
pro budoucnost. 
 

Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli zemřít, a že umírají, jako 
by nikdy nežili.“ 
 

„ON“ mě vzal za ruku a chvíli jsme mlčeli… 
 

Potom jsem se zeptal:  
„Co bys chtěl jako rodič naučit svoje děti?“ 
 
 



„ON“ se usmál a odpověděl:  
 

„Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval.  
Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali.  
 

Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho 
mají…  
 

Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý 
bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní.  
 

Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíce, 
ale ten, kdo potřebuje nejméně.  
 

Chci, aby poznali, že trvá jen pár sekund způsobit lidem, které 
milujeme, hluboké rány, ale trvá mnoho let, než se takové rány 
zahojí…  
 

Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem…  
 

Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří nevědí, jak 
své city vyjádřit.  
 

Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno, kromě štěstí.  
 

Chci, aby poznali, že skutečný přítel je ten, kdo o nich všechno ví, 
a přesto ho má rád.  

 

Chci, aby poznali, že vždy nestačí, aby jim odpustili druzí, 
ale že oni sami musí odpouštět.“ 
 

Chvíli jsem seděl a těšil se z  
JEHO přítomnosti…  
 

Potom jsem „MU“ poděkoval, že 
si na mne udělal čas. Poděkoval 
jsem „MU“ za všechno, co pro 
mne a moje blízké činí.  
 

A „ ON“ odpověděl: 
„Přijď kdykoliv. Jsem tu dvacet 
čtyři hodin denně. Jen se 
zeptej a já ti odpovím.“ 
 

 
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali. 

Ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili. 
 

 
(Z emailové pošty)                                                          Marie Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 
 

 

 
 
Jede řidič začátečník jednosměrnou ulicí a proti němu řada aut. Zastaví 
ho policista: „Kam to, člověče, jedete?“ 
„Já nevím, říká vyděšený řidič, ale určitě jedu pozdě, protože všichni 
ostatní se už vracejí.“ 
 
 
Chlapec jede poprvé vlakem. Vlak vjíždí do tunelu a spolucestující chce 
hocha postrašit“ 
„Pozor, teď jedeme do pekla!“ 
Chlapce to nevyvedlo z míry a klidně odpoví: „Nevadí, já mám zpáteční 
jízdenku. 
 
„Taky ti vichřice poškodila stodolu?“ 
„Tak to nevím, já jsem ji ještě nenašel.“ 



 
Tři synové opustili domov a každý si šel posvém…Jednou, když se sešli, 
chlubili se dary, které dali své stárnoucí mámě. 
 

První řekl: „Postavil jsem pro svou mámu veliký dům.“ 
 

Druhý řekl: „Poslal jsem mámě mercedes i s řidičem.“ 
 

Třetí se usmál: „Trumfnul jsem vás, hoši. Pamatujete si, jak máma ráda 
četla Bibli? A víte také, že teď už moc dobře nevidí. Poslal jsem jí 
pozoruhodného papouška, který recituje Starý i Nový zákon. Starším ve 
sboru to zabralo celých dvanáct let, než ho to naučili. Je jedinečný svého 
druhu. Stačí, když mu máma poví název knihy, číslo kapitoly a verše a 
papoušek jí text odříká.“ 
 

Brzo nato máma poslala děkovný dopis: 
 

„Petře,“ psala synovi, „dům, který jsi postavil je příliš velký. Žiji pouze 
v jednom pokoji, ale musím uklízet celý dům.“ 
 

„Martine,“ psala druhému, „jsem příliš stará na to, abych cestovala. 
Většinu času jsem doma, a tak zřídka kdy Mercedes používám. A řidič je 
navíc hrubý.“ 
 

„Nejdražší Pavle,“ psala třetímu synovi, „přesně víš, co tvá matka miluje. 
To kuře bylo vynikající.“ 
 
Jedna věřící paní hodně pracovně létala. Protože ji zrovna dvakrát 
nebavilo jen tak sedět v letadle, vždycky si brala na čtení Bibli, která ji 
pomáhala se uvolnit. Jednou vedle ní seděl chlápek, který po chvíli čtení 
přes rameno navázal hovor: 
„Paní, vy opravdu těm všem věcem věříte?“ 
„No ovšem, vždyť je to přece Bible!“ 
„Co třeba ten chlápek, co ho spolkla velryba?“ 
„Myslíte Jonáše? No, ano, o tom se tam také píše.“ 
„Jak se mu podle vás povedlo přežít celou tu dobu uvnitř ryby?“ 
„No to samozřejmě nevím, ale až půjdu do nebe, tak se ho můžu zeptat.“ 
„NO a co když ten Jonáš nebude v nebi?“ 
„No tak to se ho budete moci zeptat vy!“ 
 
 
Jedou fotbalisté na zájezd patrovým autobusem. Hráči dole se vesele baví 
a najednou si všimnou, že nahoře je nějak podezřelé ticho. Jeden z nich 
se tam jde podívat a vidí, že nahoře sedí všichni jak přikovaní, drží se 
sedadel a vyděšeně zírají před sebe. 
„Co se děje?“ ptá se překvapeně. 
„Vám dole je hej, vy tam máte řidiče.“       ( Z knihy Nezbedův humor)       M. Ohřálová 



Nedělníček dětem 
                                           Najdi 6 rozdílů                                 

 

!!! SOUTĚŽ !!! 
 

                                          DOPLŇOVAČKA  
 
1. oklamání; 2. peněžitý trest;  
3. nábytek v ložnici; 4. platidla;  
5. situační nákres; 6. tkanina;  
7. příběh; 8. nežádoucí rostliny  
na záhoně; 9. básně; 10. cesta  
pro chodce pod zemí  
 

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

nas.nedelnicek@seznam.cz 
do neděle 31. března 

 

Tajenka z minulé doplňovačky 
zní: „HRANOSTAJ“ 

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dětí. Z Dolního Benešova 9, ze Zábřehu 
3 a 3 přespolní. V krabičce bylo 5 odpovědí a 10 odpovědí přišlo na email.  
 

 1. cena – kniha- Výpravy do světa Bible -Anna Wiláková, 3. A – D. Benešov;  
2. cena – kvarteto – Starý Zákon - Zuzana Weczerková, 6 let – Kravaře 
3. cena – Misijní puzzle – Karolína Čičáková, 9 let. – Bolatice-Borová 
 

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



 



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

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 4.3. 17.30 Za Jana Krzáka, rodiče a syna  
Ůt 5.3. 6.30 Za živé a + farníky  
St 6.3. 17.30   
Čt 7.3. 17.30 Za + Viléma Pchálka (měsíční), za manželku a rodiče z obou st...  
Pá 8.3. Záb 17.00   
So 9.3. 7.00 Za Hedviku Kostřicovou, manžela a živou rodinu  
Ne 10.3. 7.00 Za členy Živého růžence – B  
Ne 10.3. Záb 8.30 Za Eriku Thiemlovou, manžela, rodiče z obou stran, za živou …  
Ne 10.3. 10.00 Za + Elišku Chřibkovou – měsíční  
Po 11.3. 17.30 Za Kristianu Seidlovou, manžela a rodiče z obou stran  
Út 12.3. 6.30 Za + manžela, rodiče z obou stran a za švagrovou  
St 13.3. 17.30   
Čt 14.3. 17.30 Na poděkování P.Bohu za 80 let života, dar zdraví a požehnání...  
Pá 15.3. Záb 17.00 Za Emila Bastla, dvoje rodiče a duše v očistci  
So 16.3. 7.00 Za Aloise a Andělu Golovy, Štěpánku Golovou, za živou a + r…  
Ne 17.3. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 17.3. Záb 8.30 Za Františka Halase (výroční) a za živou rodinu  
Ne 17.3. 10.00   
Po 18.3. 17.30 Za + Kristianu Pavlíkovou (výroční), za manžela,rodiče z obou...  
Út 19.3. 17.30 Za živé a + Josefy z naší farnosti  
St 20.3. 17.30 Za + manžela Josefa, syna Lukáše, dvoje rodiče, s prosbou o …  
Čt 21.3. 17.30 Za + Emila Osmančíka, bratra, zetě a dvoje rodiče  
Pá 22.3. Záb 17.00 Poděkování za přijaté milosti, za dvoje + rodiče a za živou rod…  
So 23.3. 7.00 Za + Charlottu Hankovou a živou rodinu  
So 23.3. ČK 16.00 Za Waltra Jařaba, vnuka Jana, švagra Josefa a rodiče z obou s…  
Ne 24.3. 7.00   
Ne 24.3. Záb 8.30 Za živé a + farníky  
Ne 24.3. 10.00   
Po 25.3. 18.00 Za + Josefa Mazala, dvě manželky, rodiče a za Marii Řehovou  
Út 26.3. 18.00 Za živé a + farníky  
St 27.3. 18.00 Za + manžele Theuerovy a za živou rodinu  
Čt 28.3. 18.00 Na poděkování P.Bohu za 80 let života, za + manžela, prosba …  
Pá 29.3. 18.00 Za nemocné naší farnosti (mše s udělováním pomazání nemoc...)  
Pá 29.3. Záb 17.00 Za + Irmu Vlčkovou, manžela, dvoje rodiče a za živou rodinu  
So 30.3. 10.00   
Ne 31.3. 7.00   
Ne 31.3. Záb 8.30   
Ne 31.3. 10.00 Za + Emu Kuchejdovou – výroční  
Po 1.4. 18.00 Za + Hermana Manderlu a syna  
Út 2.4. 6.30 Za živé a + farníky  
St 3.4. 18.00 Za + Wernera Steffka, zetě, rodiče z obou stran, živou rodinu …  
Čt 4.4. 18.00 Za Bernarda Kocura a rodiče  
Pá 5.4. 6.30   
Pá 5.4. Záb 18.00   
So 6.4. 7.00 Na poděkování za dar zdraví, za ochranu P.Marie a za živou r…  
So 6.4. ČK 17.00   
Ne 7.4. 7.00 Za + Gottfrieda Kosku a duše v očistci  
Ne 7.4. Záb 8.30 Za Maxmiliána Adamíka, bratra, dvoje rodiče a živou rodinu  
Ne 7.4. 10.00 Za členy Živého růžence – A  

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



 



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