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Neděle 2. 2. Hromnice – žehnání svící 

 

Dětská mše svatá 23. 2.  Scholička 

 

Mše svatá na Popeleční středu 26.2.  



POSTNÍ DOBA 

 
 

 

 

 

Už nadešel čas milosti 

a svatopostní střídmosti, 

ta uzdravit má jako lék 

náš nemocný a smutný svět. 

 

Den naší spásy přichází 

s jasem, jenž z Krista vychází, 

kdy srdce hříchem zraněné 

postem se k Bohu pozvedne. 

 

Dej, Bože, ať půst držíme 

a myslí, tělem střídmí jsme, 

než projdem žitím pozemským 

k velikonocům nebeským. 
 

 
Postní hymnus  

z dodatku Denní modlitby církve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dvojka 2020… 
(pokus vidět pár dnů očima účastníků) 

 

Pondělí: Nevím, proč musíme furt do kopce. V autobuse to bylo 

dobré, byla sranda, měli jsme u sebe mobil, takže to šlo. Ale teď je to 

furt do kopce. To nás tam nemohli zavézt? A vzadu občas zavolali 

„autóó“, takže jsme museli na kraj jako malé děti. Jako malé děti! Jo a 

jednou se ozvalo „autó“ a byl to traktor, takový ten do lesa, co myslím 

tahá ty kmeny… 

Bydlíme U hada. Není to špatné. Je tu wi-fi, tak se to dá. Hned 

první den po obědě (nevím už, co to bylo za jídlo) jsme šli na svah. 

Jsme druhé družstvo a je nás celkem osm. Vedoucí je pan učitel. Jo a už 

nás není osm, ale devět. Poslali k nám Ondru, asi aby to okoukal, jak se 

má jezdit. Jezdíme z kopce dolů. Není to žádná sranda, protože jsou tam 

místa s hlínou a těm se musíte vyhnout, jinak konec… Je tu vlek 

„poma“, ale asi by bylo vhodné dodat po-ma-lý. Stejně na něm někteří 

spadli… Naše družstvo má šest kluků a tři holky. Pan učitel je fajn, 

nehrotí to. Ještě se kolem nás motá pan farář, ale nám to nevadí. Jednou 

jel na vleku s lopatou a házel mokrý sníh na místo, kde už žádný sníh 

nebyl – asi, aby si tam někdo nerozbil dr.ku. Večer nám vedoucí kurzu 

říkala, co tady můžeme a co ne. A že prý jak chceme, aby se druzí 

chovali k nám, máme se chovat my k nim. A nezapomenout zdravit, i 

když nám neodpoví. 



Úterý: Budíček vyhlašovali kluci. No hrůza, jak si to užívali. Wi-fi je 

slabá, ale dá se to přežít. Jeden kluk ze služby utíral po snídani stoly a 

šlo mu to, protože za chvíli bylo přesně vidět, kde utíral a kde ne. 

Venku jemně mží, přesto jsme vyrazili na velký kopec dvosedačkovou 

lanovkou. Prvotní myšlenka – to nesjedu – se za chvíli u některých 

změnila na – proč to nejedeme v kuse? Inu, děláme pokroky. Večer 

jsme U hada za zvuků hudby hráli vyřazovanou s židlemi (aktérů, kteří 

si v pauze hudby musí sednout, je o jednoho víc, než počet židlí) a hra 

byla úspěšná, protože jsme vyřadili jednu židli úplně 

z provozuschopnosti. Jinak vyhrála Bára. 

Středa (popeleční): Ráno dobrý, služba dobrý, na svahu dobrý, 

oběd dobrý… Odpoledne máme výlet, protože středeční odpoledne je 

polovina lyžáku a to je skoro vždycky výlet. Šli jsme kolem dřevěného 

kostelíka sv. Josefa a pan farář tam měl mši za paní učitelku a za malé 

děvčátko, které zemřelo ve Zlatých Horách. Večer jsme na Kolibě hráli 

hru. Nevíme, jak spí zabití, ale mnozí večer usnuli jako zabití. 

Čtvrtek: Dolaďujeme své nabyté umění, protože odpoledne bude 

závod v obřím slalomu. Na svahu přibylo dost lyžařů, dokonce i jakási 

lyžařská škola z |Ostravy… Machrujou… A večer nás čeká na Kolibě 

diskotéka, holky už se asi těší. 

A jak to šlo ve výuce lyžování konkrétním členům našeho 

družstva číslo dvě? Tak malé okénko do jejich lyžařského umění: 

Že jízda na sněhu jde dobře Maxovi, tento růst kvality kdekdo vám 

zodpoví. 

Jestliže na Grúni si na čelo ťukáš, podívej, jak sjíždí ze svahu Lukáš 

(možná v tu chvíli závistí pukáš). 

Nenápadnou jízdou tento kurz začíná, důkazem toho je naše Martina. 

Sem tam je na svahu „chycen zajíc“, teď vidím eleganci – dech tajíc. 

Ondřej je vysoký a jak vítr divoký, po zádech stékly mu snad 

potu potoky, avšak jsou splněny lyžařské nároky. 

Že hrdinu na svahu dělá kdejaký „puboš“, tuto teorii nepodpoří ze 

dvojky Luboš. Vytvořit oblouček, nebýt jak poleno, to chce znát, jak 

tlačit na správné koleno. 

Veronika při sjíždění má obloučky ladné, nic naplat – záhy už svým 

lyžím vládne. 

I když tu nesněží, a sněhu ubývá, přesto se na svahu docela pomějem, 

tvoříme partu, co stále se usmívá, taktéž i s nadějným lyžařem Matějem. 



Fotbal a ping pong, badminton a lyžování, to všechno fyzičku člověka 

povznáší, kdo lenost z života poctivě vyhání, neztroskotá – je to tak – 

Tomáši? 

 „Bojíš se rychlosti, svírá tě panika? Nespěchej ze svahu!“ vzkazuje 

Erika. Pro lepší pokroky tvoříme tým, sólista na svahu – toť bez básně 

rým. 

 Co dodat závěrem? Jestliže na svahu je jízda kvapná, může se 

objevit zápletka trapná. Zápletka končící hromadnou nehodou, pak už se 

loučíme s klidem a pohodou… 

Touto cestou bych také rád poděkoval vedení Skiparku Grúň, že 

vyšlo vstříc a na Popeleční středu zařadilo do jídelníčku výborný 

bezmasý oběd. Myslím si, že určitě tento krok ukázal na velkou 

vstřícnost personálu ke křesťanským tradicím v naší novopohanské 

době. A vůbec stravování během celého lyžáku je kapitola, která by si 

zasloužila pro personál více než pochvalu. 

Poděkování patří jistě i dalším a dalším lidičkám, které tento 

týden činí hezkým, zajištěným a poučným. 
       PKF 



POZVÁNKA 

 NA SPOLEČNOU MODLITBU KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

Modlitba křížové cesty není jen příležitost, jak si uvědomit, že 

náš život je plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez 

ní. Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to 

těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si 

uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami. 
 

Křížovou cestu se společně modlíme po celou postní 

dobu vždy: v pátek v 15 hod. a v neděli ve 14 hod. 

 

 

 

 
 

 

 

PŘÍPRAVA K BIŘMOVÁNÍ - BŘEZEN 
 

PÁTEK 13. 3. 2020 od 19:00 na faře. Doporučujeme s sebou 

vzít psací potřeby a Nový zákon.  

        PKF 

 

 

 

 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI BŘEZNU 

 

Sbírka na OPRAVY – neděle 15. 3. 2020 
 

Sbírka na TV NOE 

– odesílá se celá na potřeby TV NOE – neděle 22. 3. 2020 



Postní doba – vstup na poušť 
 

Půst je umění odříkat se marností a nadbytku 

 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 

Na Popeleční středu jsme začali postní dobu, čtyřicetidenní putování 
k Velikonocům, k srdci liturgického roku a víry. Tato cesta sleduje tu, 
kterou se vydal Ježíš, když na začátku svého veřejného působení odešel 
na čtyřicet dnů do pouště, aby se tam modlil, postil a byl pokoušen 
ďáblem. A právě o duchovním významu pouště bych k vám dnes chtěl 
promluvit. Co znamená poušť duchovně pro nás všechny, i pro nás, kteří 
žijeme ve městě. 
 

Představme si, že jsme na poušti. První dojem, který by nás upoutal, by 
bylo obrovské ticho: žádné zvuky s výjimkou větrného poryvu a našeho 
dechu. Ano, poušť je místem zbaveným hluku, který nás obklopuje. Je to 
absence slov a dává prostor jinému Slovu, Božímu Slovu, které jako lehký 
vánek pohladí srdce (srov. 1 Král 19,12). Poušť je místem Slova s velkým 
„S“. Pán k nám totiž v Bibli rád promlouvá na poušti. Na poušti dal 
Mojžíšovi Desatero přikázání. A když se lid od Boha vzdálí a stane se 
nevěrnou nevěstou, Bůh řekne: »Zavedu ji na poušť a budu mluvit k jejímu 
srdci. Bude poslušná jak ve dnech své mladosti« (Oz 2,16-17). Na poušti 
se naslouchá Božímu Slovu, které jemně šumí. V první knize Královské se 
o Božím Slovu praví, že je jako šum jemného vánku. Na poušti se rodí 
důvěrnost s Bohem, Pánovou láskou. Ježíš se rád každý den odebíral na 
opuštěná místa, aby se modlil (srov. Lk 5,16). Učil nás, jak hledat Otce, 



který mluví v tichu. A není snadné ztišit se v srdci. Vždycky máme trochu 
snahu si povídat, pobýt s druhými, ne však ztišit se v srdci. 
 

Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom dali prostor Božímu 
Slovu.  Čas vypnout televizi a otevřít Bibli. Čas na odtržení od mobilu a 
spojení s evangeliem. Když jsem byl dítě, neexistovala sice televize, ale 
bylo zvykem neposlouchat rozhlas; půst je poušť.  Čas odřeknout si a 
odložit mobil a napojit se na evangelium. Čas zřeknout se jalových slov, 
drbů, klevet a klábosení, a tykat Pánu. Čas pro rozmluvu a tykání Pánu. 
Čas věnovat se zdravé ekologii srdce, uklidit tam. Žijeme v prostředí, které 
je znečištěno mnohým verbálním násilím, útočnými a jedovatými slovy, 
která se šíří internetem. Urážky se dnes pronášejí, jako by to byl pozdrav. 
Jsme ponořeni do prázdných slov, reklam, záludných sdělení. Zvykli jsme 
si slýchat všechno o všech, a hrozí nám, že sklouzneme do zesvětštění, 
vedoucí k atrofii našeho srdce. A na tu neexistuje  bypass, pouze ztišení. 
S námahou rozlišujeme Pánův hlas, který k nám mluví, hlas svědomí, hlas 
dobra. Ježíš nás volá na poušť a vybízí, abychom dopřáli sluch tomu, na 
čem záleží, je důležité a podstatné. Ďáblu, který ho pokoušel, odpověděl: 
»Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích 
úst« (Mt 4,4). Jako chléb a více než chléb potřebujeme Boží slovo,  
potřebujeme mluvit s Bohem, potřebujeme se modlit. Jedině před Bohem 
totiž vycházejí na světlo náklonnosti srdce a mizí obojakosti duše. Poušť 
je místo života, nikoli smrti, protože dialog vedený s Pánem vrací život. 
 

Zkusme dále přemýšlet o poušti. Poušť je místem podstatného. Pohleďme 
na svůj život: kolik zbytečností nás obklopuje! Ženeme se za tisícerými 
věcmi, které se zdají nezbytné, ale ve skutečnosti nejsou. Kolik by nám 
prospělo zbavit se té spousty zbytečností a objevit znovu to, na čem 
záleží, spatřit tváře těch, kdo jsou vedle nás! I v tom nám Ježíš dává 
příklad postem. Půst je umění odříkat se marností a nadbytku, abychom 
se dostali k podstatnému. Půst neslouží jenom ke zhubnutí, postit se 
znamená jít k podstatě, hledat krásu jednoduššího života. 
A nakonec, poušť je místem samoty. I dnes, nedaleko od nás, je mnoho 
pouští a opuštěných. Jsou to osamocení a opuštění lidé. Kolik jen 
chudých a starých lidí žije mlčky vedle nás, bez povyku, odsunuti na okraj 
a odepsáni! Mluvení o nich nemá mediální sledovanost. Poušť nás však 
přivádí k nim, k těmto umlčeným, kteří nás mlčky prosí o pomoc. Tolik 
tichých pohledů nás žádá o pomoc. Postní cesta pouští je cestou činorodé 
lásky k těm nejslabším. 
 

Modlitba, půst, skutky milosrdenství – to je cesta postní pouští. 
 

(Z katecheze papeže Františka – Radio Vaticana)  

 

 



Světci k nám hovoří 
 

 

sv. Kazimír 
 

4. března – nezávazná památka 
 

Postavení: polský kníže, princ 
Úmrtí: 1484 
Patron: Polska, Litvy, maltézských rytířů, mládeže 
Atributy: lilie, královské znaky, polský kroj 
 

   Pocházel z Jagellonského královského rodu v Polsku. Více než 
vznešený rod ho těšilo, že je dítětem Božím. V roce 1471 byl uherskou 
šlechtou zvolen za krále, ale na uherský trůn nenastoupil, protože odmítl 
krvavý boj, bez něhož to nebylo možné. Dával přednost životu v ústraní. 
Vyznačoval se mravní čistotou, eucharistickou i mariánskou úctou a 
velkou dobročinností. Zemřel ve Vilně v Litvě. Roku 1521 byl prohlášen za 
svatého. 
 

POZNAL, CO JE DŮLEŽITĚJŠÍ, CO MÁ VĚTŠÍ HODNOTU 
 

    Narodil se v Krakově  5. 10. 1458 jako syn polského a litevského krále 
Kazimíra IV. a Alžběty Habsburské. Byl třetí ze 13. dětí. Královna 
považovala za nejdůležitější vést děti ke zbožnosti a k osvojení správného 
pořadí hodnot. Kazimír byl odmalička tiché, laskavé i vážnější povahy.    
     Když mu bylo necelých 13 let, byl jeho nejstarší bratr Vladislav na 
Kutnohorském sněmu jednohlasně zvolen králem Českým a 16. června 
volbu přijal. V témže roce (1471) v Uhrách dozrálo spiknutí nespokojené 
šlechty proti králi Matyáši Korvínovi (Huňadovci) a polský král byl 
požádán, aby mladého Kazimíra dal Uhrům za krále. Kazimír z Krakova 
vyjel 2. října se svým vojskem a po měsíci stanul u Hátváru, poblíž 
Budína. Matyáš stáhl své vojsko a rozdvojil své protivníky tak, že ke 
Kazimírovu vojsku se po jeho vjezdu do Uher nikdo nepřidával. Třináctiletý 
Kazimír uvážil, že by v rozhodném boji mohlo téci moc krve a odtáhl proto 
k Nitře. Tam nechal hlavní posádku a s částí vojska se nejkratší cestou 
vrátil domů. Rodičům řekl, že nechce žádnou korunu, která by byla 
zbarvená krví poddaných a že se chce raději namáhat o korunu 
křesťanských ctností. Otec byl velmi nespokojen, že jeho plány v Uhrách 
nevyšly a Kazimír se proto odebral na vzdálený hrad, kde se oddal 
zbožnému životu a zvažoval svoji budoucnost. Pohrdal přepychem a začal 
žít asketicky. Spával na zemi, nosil hrubý kající oděv a různě se postil. Již 
před otevřením kostela bylo možné jej někdy vidět klečet u vchodu. Čím 
více se modlil a účastnil bohoslužeb, tím více toužil žít jen pro Ježíše a 
jeho Matku, k níž choval velkou úctu a lásku. 



   Také se rozhodl, že se neožení a složil slib panické čistoty. Nesmírně si 
vážil Nejsvětější svátosti a rád rozjímal o Ježíšově utrpení. Čistotu 
pokládal za nejkrásnější ctnost a radoval se ze svého slibu. Marně se otec 
snažil hovořit o tom, že by sňatkem prospěl královské rodině a lékaři mu 
zase předstírali, že by si manželstvím prodloužil život. 

 
   Kazimír byl v řeči 
rozvážný a varoval se 
zbytečných slov. Ve 
vznešené společnosti se 
pohyboval důstojně. Svou 
moudrostí pomáhal otci 
vládnout a sdílel jeho 
vladařské starosti. Ujímal 
se poddaných a 
utiskovaným dopomáhal 
ke spravedlnosti.  
     Na námitky, že se 
nesluší, aby se princ tak 
snižoval k prostému lidu, 
měl odpověď, že "Kristus, 
Syn Boží, král všech králů 
sestoupil z trůnu nebes a 
stal se chudým, aby nás 
obohatil. Slovem i 
životem nás Spasitel 
poučil, že kdo slouží 
chudým, slouží jemu 
samému." Proto Kazimír 
chudé miloval jako otec a 
rád jim sloužil. Při vší 
svatosti byl vždy velmi 
pokorným kajícníkem. 
 

       Perokresba je z knihy Leben der Heiligen Gottes,  
                              vydaná v roce1880.                     
 

 Často býval nemocen a při poslední vysoké horečce zemřel na 
tuberkulózu v Grodnu, v Litvě, ve věku 25 let. 
 

   Po 120 letech byl jeho hrob ve Vilně otevřen, jeho tělo bylo neporušené 
a na jeho prsou ležel zachovalý a rukou psaný chvalozpěv o Panně Marii. 
 
(čerpáno z www.catholica.cz)                                                     Připravila Marie Ohřálová  



NEDĚLNÍ POVÍDKA 
 

Setkání po ránu 
 

     Spěchala jsem ráno do školy a v tramvaji jsem velice nerada vrazila do 
jednoho pána, velice opilého pána. Divím se, jak může být někdo opilý už 
po ránu. Občas takové lidi potkávám, bývají velmi nevrlí, možná 
nezačínají pít, možná právě s pitím končí po velkém bujarém flámu. 
   Omluvila jsem se, ale on se do mě pustil, vychrlil strašný proud 
nadávek, šeredných nadávek. 
   Co se stalo? Nadával mi opilec. Vlastně bych měla jen pokrčit rameny a 
pustit to z hlavy. Ale já v sobě ucítila takový vztek, takovou zlobu a nelad, 
až jsem se podivila, jak mě může něco tak hloupého jako spílání jednoho 
ochmelky takhle vykolejit. O nic nejde, o nic. Jenže čím víc jsem si to 
říkala, tím mi bylo jasnější, že se své špatné nálady nezbavím. Přispívalo 
k tomu i to, že v tramvaji jelo několik mých známých a já si připadala velmi 
ponížená. Mohla jsem si stokrát říkat, že o tom, kdo nás může ponížit, si 
rozhodujeme sami, té mizerné nálady se ne a ne zbavit. 
   Ve škole jsem hned první hodinu zkoušela. Vyvolala jsem žáka, který byl 
něco jako třídní šašek a kterého jsem párkrát přistihla, jak se po mně 
pitvoří. Zkoušela jsem ho – a každý učitel umí žáka vyzkoušet na známku, 
na jakou chce. 
   Dělala jsem si z něj legraci. Šašci mají asi nejméně ze všech rádi, když 
je někdo zesměšňuje, a já mu to jeho pitvoření oplatila, třída se smála a 
on celý rudý koktal u tabule. 
   A vida, kapku se mi ulevilo. 

   Po přestávce přišla do třídy paní školníková. Starší paní, taková 
dobrácká kmotra, připomíná pohádkové babičky: jen ji člověk potká před 
třídou, už má dobrou náladu. 
   Tentokrát plakala. Nesla v náručí svoji milovanou kočku Míninku, která 
je jakýmsi maskotem školy – když naše volejbalové mužstvo jede na 
důležitý zápas, půjčuje si Míninku paní školníkové. 



  
  Míninka dnes nebyla ta veselá mlsná kočka, co se prochází po chodbách 
s tou půvabnou pyšností, jakou kočky okouzlují. Byla to bolestně 
mžourající ubohá bytůstka. 
   Paní školníková říká, že ten třídní šašek do Míninky kopl. 
   „Ty?“ 
  Dívám se na něj užasle. Věděla jsem, že ji má rád, dokonce jí jednou 
přinesl do školy myš, aby se mohla zabavit a honit ji, myš mu utekla a 
běhala po třídě, spolužačky pištěly. 
   Kluk mlčí. Kouká do země. Mlčí. 
   Samozřejmě že jsme ho potrestali, školnice si zase Míninku odnesla 
v náručí, a že jsem udělala, co jsem mohla – po zločinu přišel trest. 
  Jenže, když jsem jela ze školy, došlo mi, jaký je to ohavný koloběh. 
   Kdo ví, proč ten opilec pil, třeba hledal zapomenutí a pak jsem mu přišla 
do cesty já a on se na mě pokusil složit svoje neštěstí. 
   Já jsem ho předávala dál, moje zlost se vybila na třídním šaškovi. 
Způsobila jsem mu ponížení před celou třídou, a to bývá pro děti hrozné a 
nezapomenutelné – protože jsem se sama cítila ponížená, ponižovala 
jsem jeho. A tím jsem do něj v tom koloběhu zloby předávala vlastní 
špatnou náladu. 
   A on kopl Míninku, nevinnou kočku, která si důvěřivě vykračovala jako 
vždy po svém školním království. 
   Jakmile vypustíme nějakou zlobu do světa, letí a letí, má dráhu oběhu 
nevypočitatelně dlouhou, zasahuje další a další – kteří toho, kdo ji první 
vypustil do běhu, ani neznají. 
   Na začátku je nějaký smutek. 
   Na konci přinejlepším trpící Míninka. 
   A jak jsem jela tou tramvají ze školy domů, napadlo mě, že stejně, jako 
se dá vypouštět na dlouhou oběžnou dráhu zlo, zrovna tak se dá vypustit i 
něco dobrého, nějaké potěšení, dobrý skutek. Všimla jsem si, že 
v přecpané tramvaji se jen tak tak drží na nohou rezignovaný starý pán, 
usmála jsem se na něj a nabídla mu místo. „Děkuju,“ zašeptal a sklouzl na 
sedadlo. Podíval se na mě vděčně. 
   Stálo se mi dost špatně se dvěma taškami, které jsem vlekla z města, 
ale měla jsem hezký pocit, jako bych na oběžnou dráhu vypustila něco 
onačejšího. 
   Možná ten starý pán dá svému vnukovi bonbon a řekne mu pár hezkých 
slov. Možná. Bude to nepatrná radost, ale bude to radost. 
   A koloběhu radosti je třeba stejně jako koloběhu vody. 
 
 
 (Z knihy Eduarda Martina  „Andělské vteřiny“)                                          M. Ohřálová 

 



PRO ZASMÁNÍ 

  
Povídá žena manželovi: 
„Drahý, zase bych měla letos chuť podívat se do Paříže.“ 
„Jo?“ A kdy jsme tam byli naposledy?“ 
„Ještě nikdy, ale chuť už jsem jednou měla.“ 
 
 
Přijde žena k doktorovi: „Pane doktore, cítím se hrozně špatně.“ 
Lékař jí radí: „Každé ráno si vypijte jedno syrové vajíčko a bude vám fajn.“ 
„Pane doktore, ale já vajíčka nesnáším.“ 
„A kdo po vás chce, abyste je snášela?“ 
 
 
„Chlapče, proč máš na kapesníku uzel?“ 
„Udělala mi jej tam maminka, abych nezapomněl hodit dopis do schránky.“ 
„A hodil jsi ho tam?“ 
„Nehodil. Ona mi ho zapomněla dát.“ 



Chlubí se kamarád kamarádovi: 
„Tak jsem se včera pojistil proti požáru a proti krupobití.“ 
„Tomu požáru rozumím, ale jak chceš udělat to krupobití?“ 
 
"Tak jaká byla zkouška?" 
„Velice nábožná." „Jak to, nábožná?" 
„No,… profesor v černém,… já v černém, profesor položil otázku,… já se 
pokřižoval,… za chvíli jsem odpověděl …a on se pokřižoval." 
 
 

Hasič se vrátí ze zásahu požáru a píše hlášení:  
„Při požáru v kravíně žádná kráva neuhořela, ale dvanáct se jich utopilo.“ 
 
 
Ve škole se učitel ptá poněkud neklidného studenta: 
„Snad se nebojíte mých otázek?“ „Otázek se nebojím, …Spíš těch 
odpovědí…“ 
 
Porodní babka, která zaslouženě odrodila stovky dětí, přijde do nebe a 
svatý Petr ji přemlouvá: "Tys byla taková starostlivá a dobrá. Zůstaň ještě 
na zemi a pomáhej ženám v bolesti stejně tak jako dosud, jen ty to umíš 
tak dobře." 
Porodní babka nato odpoví: "Víš, svatý Petře, nemohu se již více dívat, 
jak ženy trpí a otcové dětí si mezitím užívají." 
"To není problém, zařídím to, aby při každém tvém porodu otcové dětí 
trpěli stejně jako rodičky." 
Tak se babka vrátí nazpět a hned ji volají k porodu. Žena se svíjí v 
bolestech na posteli a manžel sedí u okna, chlastá pivo a příšerně se 
chechtá. 
"Vás nic neboli?" ptá se babka. 
"Ne, mě ne, ale podívejte se ven z okna na toho kominíka. Svíjí se na té 
střeše, jako kdyby byl v posledním tažení!" 
 
 
V třeskutém mrazu se na ulici potkají dva Skotové a jeden z nich se ptá: 
„Bille, proč chodíš v takové zimně bez čepice? Proč nenosíš tu svoji 
krásnou beranici?“ 
„Tu jsem neměl na hlavě od té katastrofy:“  
„Od jaké katastrofy? Já jsem o žádné neslyšel!“ 
„No, to jsem loni potkal přítele, který mě nečekaně pozval na skleničku 
whisky. A já to kvůli té beranici neslyšel!“ 
 

 (Z knihy Nezbedův humor)                                                       Marie Ohřálová   



Nedělníček dětem 
 

Najdi 10 rozdílů 



 !!! SOUTĚŽ !!!  
 

VYLUŠTI TAJENKU 
 

Víte, co se říká o březnu? To vyluštíte v tajence doplňovačky. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, 
nebo zašlete na email nas.nedelnicek@seznam.cz 

do neděle 29. března  
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „HOUSLOVÝ KLÍČ“ 
 

Soutěže se zúčastnilo celkem 20 dětí. Z Dolního Benešova 9, ze Zábřehu 
8 a 3 přespolní. V krabičce bylo 10 odpovědi a 10 odpovědí přišlo na 
email. 
 
 

1. cena – Knížka – Anděl Ríša, Jan Duda, 4 roky, Dolní Benešov 
2. cena – Vystřihovánka – Boží muka – Vít Švančar, 3. tř. Darkovice 
3. cena – Omalovánka - Křížová cesta – Hanka Bastlová, 1. tř. Zábřeh 
 

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

(Autorka doplňovačky:  Adéla Václavíková, Klášterec nad Ohří)    připravila Marie Ohřálová 

mailto:nas.nedelnicek@seznam.cz


 

Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na březen 2020 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 

Po 2.3. 17.00   

Ůt 3.3. 6.30   

St 4.3. 17.00 Za + Josefa Dombka, dvoje rodiče a všechny + z rodiny  

Čt 5.3. 17.00 Za Hedviku Radošovskou, manžela Antonína a dvoje rodiče  

Pá 6.3. 6.30   

Pá 6.3. Záb 17.00 Za dvoje + rodiče, za živou rodinu a přízeň  

So 7.3. 7.00 Za + Jana Hankeho (výroční) a za manželku Charlottu  

Ne 8.3. 7.00   

Ne 8.3. Záb 8.30 Za Helgu Kolarčikovou, manžela, vnuka a duše v očistci  

Ne 8.3. 10.00 Za živé a + farníky  

Po 9.3. 17.00   

Út 10.3. 6.30 Za + manžela, rodiče z obou stran, švagrovou a za živou rodinu  

St 11.3. 17.00 Za Bruno Theuera (ned.90 let), za manželku a živou rodinu  

Čt 12.3. 17.00 Za + manžela Josefa, syna Lukáše, dvoje rodiče s prosbou o …  

Pá 13.3. Záb 17.00 Za manžela, syna a rodiče z obou stran  

So 14.3. 9.00 Za nemocné naší farnosti (mše s udělováním pomazání nemoc...)  

Ne 15.3. 7.00 Za živé a + farníky  

Ne 15.3. Záb 8.30 Za Eriku Thiemlovou, manžela, dvoje rodiče,za živou a + rodinu  

Ne 15.3. 10.00 Za rodinu Janošovou a dcery s rodinami  

Po 16.3. 17.00 Za Kristianu Pavlíkovou, manžela, rodiče z obou stran a za živ…  

Út 17.3. 6.30 Za živé a + farníky  

St 18.3. 17.00 Za + Ludmilu Prchalovou (výroční),za manžela Ignáce a dceru...  

Čt 19.3. 17.00 Za živé a + členy Bratrstva sv. Josefa; Za živé a + Josefy  

Pá 20.3. Záb 17.00 Za Miroslava Vavrečku (výroční) a za rodiče z obou stran  

So 21.3. 7.00 Za Andělu a Aloise Golovy, Štěpánku Golovou a živou rodinu  

Ne 22.3. 7.00 Za Markétu Kalužovou (ned.90 let), za + manžela a syna a za ž...  

Ne 22.3. Záb 8.30 Za Josefa Janeckého, manželku a za živou rodinu  

Ne 22.3. 10.00   

Po 23.3. 17.00 Za Miroslava Janečka, manželku, snachu a zetě  

Út 24.3. 6.30 Za živé a + farníky  

St 25.3. 17.00 Za + Vítězslava Prchalu (výroční) a za živou rodinu  

Čt 26.3. 17.00 Za dvoje + rodiče, sourozence a příbuzné a požehnání pro živ…  

Pá 27.3. Záb 17.00 Za Františka Halase a živou rodinu  

So 28.3. 7.00   

Ne 29.3. 7.00 Za vldp. děkana Bedřicha Prchalu, za rodiče a sourozence  

Ne 29.3. Záb 8.30 Za Bruna Pačku, manželku, dvoje rodiče, sourozence a přízeň  

Ne 29.3. 10.00   

Po 30.3. ČK 17.00 Za Josefa Blokšu, manželku, syna, snachu a zetě  

Út 31.3. 6.30 Za + Annu Kalvarovou, manžela, zetě, manžela vnučky a za ž…  

St 1.4. 18.00 Za Jana Krzáka a syna  

Čt 2.4. 18.00 Za Jindřicha Vitáska, manželku, dceru a dvoje rodiče  

Pá 3.4. 6.30   

Pá 3.4. Záb 18.00   

So 4.4. 11.00 Poděkování za 50 let společného života, prosba o b.požehnání…  

Ne 5.4. 7.00 Za + Gottfrieda Kosku a duše v očistci Květná 

Ne 5.4. Záb 8.30 Za Lydii Kotalovou, manžela a dvoje rodiče Květná 

Ne 5.4. 10.00 Za živé a + farníky Květná 

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

 



 



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

 

 

 

 

Dětská mše svatá v neděli 23. února 
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