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SLŮVKO FARÁŘE 
 

BRIGÁDA 
 

 V sobotu 1. prosince 2012 jsme se s ministranty (přesněji řečeno 
s ministrantkami) po předchozí domluvě odhodlali okupovat uličku 
mezi naší hospodářskou budovou (toalety a Farní sál) a sousedy. Důvod 
– vyčištění rýn na obou stranách střechy. To ještě stála lípa u hlavních 
vrat kostelního nádvoří. Ze severní strany nad uličkou byly asi tři 
kbelíky smetí (zetlelé listí z lípy, větvičky apod.), za strany od fary asi 
jeden kbelík. 
Uteklo přes sedm a půl roku, jsou prázdniny a po domluvě 
s ministrantem jsme uskutečnili brigádu, kdy znovu obě rýny prošly 
naší kontrolou a následným vyčištěním. Lípa, která byla v kmeni uhnilá, 
se pokácela 4. března 2016 a od té doby, jak jsme zjistili, jsou rýny 
poměrně čisté (z obou okapových žlabů bylo necelého půl kbelíku 
smetí). 
Nejvíce pracovních úrazů je při práci na žebříku, alespoň to naznačují 
statistiky (dozvěděl jsem se to při školení bezpečnosti práce, které musí 
dle Zákoníku práce projít každý zaměstnanec našeho biskupství). 
Proto – kdo poleze na žebřík? Při čištění velmi zanesených žlabů 
kapličky Panny Marie jsem na nízký žebřík vylezl já. Ale na ten 
vysoký? 
„Maxi, že tam vylezeš?“ ptám se ministranta, který už mi přerostl přes 
hlavu. Nejistá odpověď, že „ano“ mě uklidnila . 
Asi jediným nebezpečím (tak jsme to nazvali) byly poletující vosy 
kolem vstupní stříšky do Farního sálu. Po prozkoumání situace jsme 
zjistili, že vosy mají své hnízdo přímo nad touto stříškou pod jedním 
krycím plechem. Maxe jsem poslal z pavlače dolů a jal se „žgárat“ do 
vosího hnízda. A to celkem dvakrát. Reakce vos byla nekompromisní, 
ale hliníkové štafle jsem urychleně opustil a se zvýšeným tepem pádil 
po osmnácti schodech dolů. Nedohnaly mě! Ale umím si představit, že 
práce na žebříku je někdy opravdu adrenalinová. Píchat do vosího 
hnízda může být i v jiných situacích nebezpečné, ale to asi mnozí víte 
velmi dobře. 
 

 Ochotní farníci také nabídli své síly při vymalování Farního sálu, 
takže bych touto cestou rád poděkoval i za tuto brigádnickou pomoc. 
                                                                                                           PKF 



POD POKLIČKOU 
 
Milí farníci, během zastupování v různých farnostech v okolí blízkém či 
vzdálenějším se mohu potkat s obětavými lidmi, kterých se někdy ptám, 
jak se ke službě dostali. Někteří se podělí o svou zkušenost, a tak zde je 
jedna z nich: 
 

STÁT SE KOSTELNÍKEM? 
 

Co skrývá tato duchaplná otázka?  A světe – div se. Byla mi nabídnuta 
tato činnost, prostřednictvím které dotyčný pečlivěji nakoukne pod 
pokličku různorodých liturgických zákonů, předpisů a spoustu zajímavých 
informací v oblasti víry a náboženství. 
        V počáteční fázi jsem jednoznačně reagoval negativně, s tím, že tuto 
nabídku nemohu přijmout a to hlavně z časových důvodů s ohledem na 
zaměstnání a na výpomoc starší, postižené osobě. Přes veškerá váhání 
však u mě zvítězil Duch svatý, který mě osvítil a dodal mnoho energie 
zejména pro počáteční období. 
        Práce kostelníka v průběhu roku je velice pestrá a prakticky závisí na 
období, v jakém se zrovna nacházíte. Jiná je doba postní, jiná v mezidobí 
a jiná zase v době adventní. A už tady se nám chrlí možnosti kostelníka 
při výkonu své funkce. Nesmíme při tom všem zapomenout na čistotu a 
pořádek jak v samotném kostele a hřbitově tak i v okolních prostorách 
kostela. 
         Pocit být tak v bezprostřední blízkosti Nejsvětější svátosti a být 
součástí mše svaté vám nikdo neumožní, a to jsem byl v mládí 
ministrantem. 
         A proto děkujme v nynější náročné době Pánu Bohu, Panně Marií, 
všem svatým, za všechny dary, které pravidelně dostáváme i když někdy 
s vypětím hodně sil a věříme, že se opět můžeme těšit na další, zítřejší 
den. 
 

        RP 
 
 

Dodatek: 
      Abych vykonával činnost kostelníka v našem kostele, mě oslovil náš 
duchovní správce. Nastala situace, že v našem kostelíku stávající 
kostelník chtěl jak ze zdravotních, tak letitých důvodů svou činnost 
ukončit. A tak jsem k 1.1.2018 činnost kostelníka započal souběžně 
s končícím kostelníkem. Ten pak koncem ledna, po mém zacvičení, 
skončil definitivně. Jinými slovy tuto službu vykonávám dva a půl roku, 
jako kostelník jsem tam sám a s nikým se nestřídám. Skutečnost je však 
ta, že těch mší svatých není hodně – neděle, úterý, první pátky a cca 10 
pohřbů za rok. 



 
POZVÁNKA 

 
 

Srdečně vás zveme na Poděkování za úrodu, které se bude 
konat v sobotu 5. 9. 2020. 

 

Program: 
 11.00 – slavnostní mše svatá v tematicky 

nazdobeném kostele svatého Martina v Dolním 
Benešově 

PROSBA 
 

Plody z vaší úrody k nazdobení kostela je možné donést 
ve čtvrtek 3. 9. v době od 9. 00 do 11. 00 

 a od 15. 00 do 17. 00. 
 

 
 



KONCERT V KOSTELE JE ZÁŽITEK 
 

Svatováclavský hudební festival chystá v září 29 koncertů 
špičkových českých interpretů, do Dolního Benešova přiveze 
klasicistní skvost Josepha Haydna 
 
Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. 
září 2020 již 17. ročník Svatováclavského hudebního festivalu 
(SHF). Do kostela sv. Martina v  Dolním Benešově letos zavítá 
celosvětově uznávané Zemlinského kvarteto s mezzosopranistkou 
Markétou Cukrovou. V rámci nedělního koncertu 6. 9. 2020 od 
17 hodin zazní zásadní klasicistní dílo Josepha Haydna Sedm 
posledních slov Vykupitelových na kříži. Dílo v této verzi bude 
provedeno v české premiéře. Koncert se bude konat za finanční 
podpory obce Dolní Benešov.  

Eva Mikulášková, SHF 
 

POUŤ DO HRABYNĚ 
 

Srdečně vás zveme na hlavní pouť do Hrabyně v neděli 16. srpna 
2020, kde v 17:00 bude sloužena mše svatá za poutníky z Dolního 
Benešova + Zábřehu a za poutníky z Hati + Darkovic. 
 Odjezd bude letos v 16:00 z nám. C. Lellka osobními automobily 
(minibusy). 
Zájemci se mohou hlásit v zákristii nebo u Vilibalda Švančara či 
Otmara Diehla. 
V zákristii se mohou přihlásit i majitelé osobních aut, kteří by mohli 
nějaké poutníky vzít s sebou. 
Pro zájemce o pěší pouť budou informace poskytnuty v ohláškách 
v kostele. 
Chceš-li přinést alespoň malou oběť pro své duchovní dobro či dobro 
jiných, pojeď nebo pojď s námi. 
        PKF 
 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI SRPNU 
 

Sbírka na OPRAVY – neděle 16. 8. 2020 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Světci k nám hovoří 
 

SV. BERNARD Z CLAIRVAUX, 20. srpna 
 
památka, biskup a učitel církve 
Patron: včelařů, voskařů 
Atributy: cisterciácký opat, drak, kniha, pes, úl, lebka 
 
      Narodil se r. 1090 nebo 1091 na 
zámku Fonaines-lés-Dijon v 
severovýchodní části Francie. 
Bernard byl třetí ze šesti synů a jedné 
dcery. Od dětství se v něm rozvíjel 
duchovní život, pro který měl vzor ve 
své matce, na které byl dost citově 
závislý. 
      Větší citový vztah ze strany matky 
byl podpořen i snem před 
Bernardovým narozením. Zdálo se jí, 
že ve svém lůně nosí bílého psíka.       
     Toto jí prý bylo vyloženo 
zpovědníkem v tom smyslu, že 
očekávaný potomek bude jako věrný 
pes střežit Boží dům a štěkat na 
nepřátele víry. 
Vystudoval na klášterní škole 
řeholních kanovníků v St. Vorles, v 
Chatilloně, kde vynikal pro své nadání 
v latině, básnickém projevu i v řečtině. 
      V 19. letech, s ukončením studií, začal prožívat období těžkých 
vnitřních krizí, při nichž až heroicky chránil svou čistotu. 
     Udává se, že v boji s pokušením jednou skočil do zamrzajícího 
rybníka, podruhé na cestách s přáteli, když byl sváděn domácí paní při 
ubytování, bránil se jí voláním „loupežníci!“ Přátelům vysvětlil, že šlo 
skutečně o loupežný pokus připravit ho o čistotu. Bernard překonal i toto 
pokušení a s myšlenkami na matku se rozhodl pro řeholní život. Oslovil ho 
ideál sv. Benedikta ve své přísnější podobě, kterou žili cisterciácští mniši. 
     Začal tak žít v Chatilloně na rodovém statku, kde se k němu připojilo 30 
mladíků, údajně i všichni rodní bratři. V roce 1112 se všemi přešel do 
kláštera v Citeaux (lat. Cistercium). Bernard zde vynikal ctnostným 
životom a příkladnou disciplínou. 



     V roce 1115 byl zvolen za představeného pro novou komunitu v 
Clairvaux. Ve 25. letech proto přijal kněžské svěcení i opatskou hodnost 
 a s 12ti řeholníky se pustil do vybudování nového kláštera v jasném údolí 
(lat. Clara Vallis). 
     Ono jméno mu dali řeholníci při přetváření zarostlé, z části močálovité 
pustiny, dříve označované za pelyňkovou. Zde odvodňovali, káceli a s 
radostí budovali. O přijetí do nového kláštera projevili nečekaně velký 
zájem mnozí vznešení muži, učení stejně jako prostí. 
     Bernard ctnostným životem ukazoval smysluplný směr vedoucí k životu 
s Bohem. Vedle života modlitby se věnoval intenzivní apoštolské činnosti.       
Příkladně se učil ovládat svou prudkou povahou a s pokorou uznávat své 
meze a nedostatky. Díky své povaze dovedl být rozhodným a vůdčím 
typem, který pozitivně ovlivňoval druhé. 
     Na výzvu biskupa rozšířil své kazatelské působení a současně začal i s 
písemnými projevy. Byl volen za rozhodčího ve sporech velmožů i za 
rádce církevních hodnostářů. Podle něj chvála nemá být vnímána jako 
ukázání na to, čím jsme, ale čím být máme, a tak má být hlavně 
povzbuzením k větší aktivitě v dobrém. Vedle chvály se mu dostávalo i 
výtek za přehnanou přísnost. Přesto jeho přísnost nepůsobila odrazování, 
ale spíše opak. 
 
 

Sv. Bernard, patron včelařů 
     V roce 1128 byl Bernard na církevním sněmu v Troyes, kde byl 
pověřen sepsáním řeholních pravidel pro nový rytířský řád templářů. 
     Bernard byl papežem také poslán posoudit zjevení a knihu abatyše 
Hildegardy z Bingenu. Vyjádřil se v tom smyslu, že v knize uváděná 
zjevení mají nadpřirozený charakter, ale pochopí je jen ten, jehož srdce 
bude proniknuto láskou k Bohu. 
     Zesláblý, ke sklonku života, byl 
ještě trevírským biskupem 
povolán do Met, kde urovnal 
krvavý spor šlechticů s měšťany. 
Onemocnění, se kterým se vydal 
do Met, se již nezbavil a 
následujícího roku mu vyčerpán, 
uprostřed svých mnichů, 
podlehl. Po 20. letech byl 18. 1. 
1174 papežem Alexandrem III. 
zařazen mezi svaté a papež Pius 
VIII. ho v roce 1830 prohlásil za 
učitele církve. 
 
                                                                            

 (WWW. catholica.cz)                                                                              Připravila Marie Ohřálová  



NEDĚLNÍ PRÁZDNINOVÁ POHÁDKA 
 

O mládenci Pepánkovi a třech kouzelných krtcích 
    

Vydal se svobodný mládenec Pepánek do světa hledat štěstí, a snad také 
pěknou nevěstu, aby nemusel žít sám jako kůl v plotě.     
Hned za prvním bukem narazil na krtčí hromádku. Byla tak velká, že 
dosahovala téměř do výše jeho bot, a Pepánek o ni málem zakopl. Už už 
chtěl kopnutím rozkotat tu hliněnou hradbu, když ho napadlo: „I co, však 
nikomu nepřekáží.“ Krtinu obloukem obešel a dal se rovnou za nosem. 

Neušel ani tři kroky, když tu se za ním ozval 
neznámý hluboký hlas: „Zastav se, Pepánku!“  
   Mládenec se otočil, dívá se, dívá, vlastním 
očím nevěří. On tam na hromadě hlíny sedí 
krtek v černém mechovém kožíšku, na nose 
cvikr jako profesor, a povídá: „Co se tak divíš… 
Jsem nejstarší ze tří kouzelných krtků. Žes 
nepobořil můj domeček jen tak pro nic za nic, 
chci tě obdarovat.“ 

   Mládenec Pepánek se trošičku vzpamatoval a odpověděl: „Co bys mi 
dával, krtku. Však já za to odměnu nečekal.“  
   Krtek si posunul brejličky na špičatém čumáčku a řekl: „Vím, všechno 
vím. Ale co ti chci dát, bude ti jednou k potřebě. Tady máš – toto je 
zemské jablíčko, též brambora zvané. Zasaď ji a sklidíš desetkrát tolik. 
Uvař, posol a jez. Uvidíš, že jakživ už nebudeš trpět hladem.“ 
   Pepánka to velice udivilo, o bramborách dosud nikdy neslyšel ( v jeho 
kraji se nepěstovaly), ale hezky poděkoval, uložil dárek do svého tlumoku 
a šel dál. 
   Hned za druhým bukem – zase krtina, jen o málo menší než ta předešlá. 
   „Když jsem neublížil té první, nerozkotám ani tuto,“ rozhodl se Pepánek. 
Kupičku hlíny zpovzdálí obešel a s veselou písničkou pokračoval v cestě. 
   Neušel ani dva kroky, když se za ním ozval 
neznámý prostřední hlas: „Stůj, Pepánku!“ 
   Mládenec poslechl, pomaličku se otočil – u všech 
duběnek! Na hromádce sedí prostředně velký krtek, 
napůl černý, napůl šedý, stříbrem okovanou 
hůlčičku přehazuje z packy do packy. 
   „No tohle,“ divil se Pepánek. 
   „Jsem prostřední ze tří kouzelných krtků,“ pravilo 
zvířátko opět lidským hlasem. „Slyšel jsem od svého staršího bratra, že jsi 
dobrý člověk – a vidím, že mluvil pravdu. Za to, žes mi nepobořil 
domeček, chci se ti odměnit.“ 



   Pepánek už to trošku znal, ale řekl z čistého srdce: „Však jsem to pro 
odměnu nedělal.“ 
   „Vím, vím,“ mávl packou krtek netrpělivě. „Protože sám bydlím pod 
zemí, mohu ti dát jen to, co se v ní skrývá. Ale neboj se – jednou ti to bude 
k dobrému užitku. Hle, tento kus černého kamene. Na první pohled na 
něm nic není, vypadá obyčejně, ale je moc vzácný. Hodíš-li ho do ohně, 
vzplane a dá ti tolik tepla, že co živ budeš, nikdy ti nebude zima. Můj 
kámen se jmenuje uhlí. Ale teď už běž, mám mnoho práce.“ Krtek 
naposledy zatočil stříbrnou hůlčičkou a byl ten tam. 
   Mládenec Pepánek nevěřícně prohlížel krtkův dar, ale pak pokrčil 
rameny a přidal uhlí do tlumoku k bramboře. 
   A šel dál. 

   Za třetím bukem narazil na třetí, nejmenší krtčí 
hromádku. 
   „Raději se jí vyhnu,“ pomyslel si Pepánek, „přece 
se nebudu ještě s nějakým dalším krtkem bavit.“ 
   Ale nebyl dál než jeden krok, když tu ho zastavil 
neznámý vysoký hlásek: „Stůj, Pepánku!“ 
   Mládenec tušil která bije, a tak ho nepřekvapilo, 
že když se otočil, uviděl na hromádce hlíny sedět 

třetího krtka. Byl docela šedý, skoro bílý, kolem krku měl kravatu a na 
pacičkách bílé rukavičky. 
   „Jsem nejmladší ze tří kouzelných krtků,“ pravil nejvyšším hlasem, „a 
doneslo se mi, že jsi dobrý člověk. Za to, žes neublížil mému domečku, 
chci se ti odměnit,“ 
   „Ale já doopravdy vůbec nic nechci,“ ohradil se Pepánek, „mám již dva 
převzácné dary.“ 
   „Takový jaký já ti dám,“ bil se pěstičkou do prsou krtek, „jsi dosud 
nedostal. Podívej – zde je kámen rubín celý jako lidská krev červený. Je to 
vzácný drahokam. Vezmi si ho a věř, že tě přivede ke štěstí.“ 
   Pepánek se zpočátku zdráhal, že takový skvost nemůže přijmout, ale 
když kouzelný krtek jinak nedal, přece si ho vzal a uložil k bramboře a uhlí 
do tlumoku. Poté se srdečně s krtkem rozloučil a pustil se přímo za 
nosem. 
   Za čtvrtým, posledním bukem našel Pepánek krásnou růžovou zahradu, 
uprostřed ní zlatý zámek, v něm otevřené okno a za ním – nejkrásnější 
dívku na zemi. Hleděla do dáli, hrála na stříbrnou citeru a zpívala k tomu 
smutnou písničku. 
   V tu chvíli Pepánek ucítil na hrudi neobvyklý tlak. Chtělo se mu trošku 
plakat a moc se smát a jenom do očí té cizí krásky hledět. Bylo nabíledni, 
že mládenec se na první pohled zamiloval. 
   „Tu chci za nevěstu a žádnou jinou,“ umínil si. 



   Jenomže – Pepánek byl takový chuďas z nemanic, 
kdežto Emuška, tak dívce říkali, byla skutečná 
princezna. Byla právě v tom věku, kdy se mladé dívky, a 
zvláště královské dcery, nejraději vdávají. Smůla však 
byla v tom, že neměla žádného ženicha. Její tatínek, 
král oné země, byl totiž krapánek podivín. Usmyslel si, 
že nikomu jinému svou jedinou dceru nedá než tomu, 
kdo mu přinese nějakou neobvyklou věc, o které dosud 
ještě nikdy nikdo neslyšel. 
   Toť se ví, spousta pánů a chlapců, kmánů i 
urozených, přicházela na  
zámek a přinášela cennosti, výjimečnosti a neobvyklosti. 
Zakrátko to  
v paláci vypadalo jako u vetešníka. Ale panu králi to 
pořád bylo málo. 

   „Nechci už žádné slípky, co snášejí zlatá vajíčka, ani hodiny s  
vodotryskem. Všecičko už jsem viděl a znám, jestli to takhle půjde dál,“  
povzdechl si, „zůstane Emuška na ocet.“ 
   Tvrdíte, děti, že měl král tu svoji hloupou podmínku zrušit? Ale to není  
jen tak – královské slovo je zákon i pro krále, a ten se musí splnit stůj co 
stůj. 
   Dozvěděl se o všem i Pepánek a řekl si: „Půjdu do zámku a dostanu 
Emušku za ženu. V mých dárcích mě jistě nikdo nepředčí.“ 
   Udělal, co pravil – a dal se ohlásit u samotného krále. 
   „Vaše Veličenstvo“ řekl srdnatě, „ přinesl jsem takové neobvyklosti, jaké 
jste dosud nikdy nespatřil.“ 
   Král pokýval hlavou: „Směle mluvíš, 
mládenče. Abych pravdu řekl, 
nevypadáš na to. Ukaž však, cos 
přinesl.“ 
   Mládenec Pepánek tedy vyňal 
z tlumoku tři krtčí dárky. Sotva zasadil 
bramboru – zemské jablíčko, než bys do 
pěti napočítal, byl z jedné hned 
veletucet. Dal je uvařit, oloupat, posolit, 
máslem omastit a panu králi na zlatém 
podnosu předložit. 
   Král, který nikdy takové jídlo nikdy 
neokusil, byl u vytržení: „Měl jsi pravdu, 
jonáku, podobnou delikatesu můj 
královský zmlsaný jazýček dosud 
neochutnal.“ 



   „To nic není,“ mávl rukou Pepánek. Dal pak rozdělat oheň a přihodil do 
něj kus černého uhlí. Sotva to provedl, udělalo se v trůnním sále takové 
teplo, že si král i dvořané museli svléci svrchní oděv, aby se nezpotili. 
   „No tohle,“ divil se král, protože uhlí rovněž neznal, „to je věru ještě větší 
znamenitost než tvá zemská jablka…“ 
   „A do třetice, Vaše Veličenstvo,“ dodal Pepánek, vytáhl z tlumoku 
červený drahokam. „Tento rubín chci dát princezně Emušce jako zásnubní 
dárek.“ 
   Králi málem vypadly oči z důlků. Ohmatával 
rubín ze všech stran, prohlížel, jaké háže ohníčky. 
   Potom pravil vesele: „Ty jsi ten pravý ženich pro 
moji Emušku, neboť jsi do puntíku splnil veškeré 
podmínky. Pověz mi, jak ti říkají?“ 
   „Pepánek, Vaše Veličenstvo,“ odvětil mládenec 
podle pravdy. 
   „Bude-li tě princezna chtít, budeš-li se jí líbit, 
rozkážu, aby začali chystat svatbu,“ pravil král. 
Ihned zavolal princeznu Emušku a zeptal se jí: 
„Moje milá dceruško, chtěla bys tady Pepánka za 
manžela?“ 
   Princezně se náhle při pohledu na hezkého 
mládence rozjasnilo líčko, zvesela uhodila do strun citery a z hloubi duše 
odpověděla: „To se ví, že chtěla…“ 
    A tak se stalo, jak tři kouzelní krtci předpověděli. Za dobré skutky byl 
Pepánek po zásluze odměněn. Stal se milovaným manželem princezny 
Emušky. Až do konce svých dnů pak spolu žili šťastně, spokojeně a 
svorně. Hlady netrpěli, neboť měli chutné brambory, zima je netrápila, 
neboť je hřálo černé uhlí. A z červeného kamene královský zlatník udělal 
překrásný přívěsek na krk pro princeznu Emušku. Dokud ho nosila, 
věděla, že ji má Pepánek nade všechno rád. 
   Jednoho dne si všiml královský zahradník, že v koutě růžové zahrady 
vyrostly přes noc tři nové krtčí hromádky. Velká, prostřední a nejmenší. 
   Ale pst, děti, nikomu ani muk. Možná v nich bydlí tři kouzelní krtci a 
čekají na dalšího hodného Pepánka, aby ho štědře obdarovali. A pokud já 
vím, jeden takový dárek se králi Pepánkovi I. A královně Emušce zrovna 
narodil. 
 
 
 
 
 
Z knihy Marie Šlahařové „Pohádky pro malou zebru“ Vydala Matice cyrilometodějská 1999    
                                                                                                                        Připravila    M. Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 

 
 
„Za toho papouška musíte zaplatit clo,“ říká na hraničním přechodu celník 
muži s klecí. „Platit byste nemusel za vycpaného.“ 
„Honem zaplať!“ vykřikuje papoušek.“ 
 
 
Přijde průvodčí do vagónu na kontrolu jízdenek. Všichni je mají, jen děda 
Krupička ji ne a ne najít. 
Průvodčí mu povídá: „Dědo, tak ji nehledejte, já vám věřím.“ 
„Ale já ji musím najít, mám tam napsáno, kam vlastně jedu.“ 

 
 

 
Klučina zazvoní u sousedů, a když mu přijdou otevřít, tak říká: 
„Našel jsem vašeho kanárka!“ 
Paní sousedka se diví: „Ale tohle je přece váš kocour!“ 
„Jo, to vím, ten kanárek je uvnitř.“ 

 
 
Ptá se žena svého muže: „Už ses díval na tu oranžovou kontrolku, co se 
rozsvítila včera v autě?“ 
„Jo, spravil jsem to za tisíc korun.“ 
„Tys byl v servisu?“ 
„Ne, na benzince.“ 



 
 
Doktor v noci zjistil, že se mu ucpal záchod. 
„Zavolej instalatéra. Když byl nemocný, taky tě volal v noci.“ radí mu 
manželka. 
Doktor volá instalatérovi a ten se zdráhá uvěřit, že takovou věc myslí 
doktor vážně. Když si ale vyslechne jeho připomínku o své vlastní nemoci, 
uvolí se, že přijde. 
 A skutečně. Za půl hodiny u doktora zvoní. Nechá se zavést k záchodu, 
hodí do něj dva aspiriny a říká: „Pokud to do rána nepřejde, tak zavolejte.“ 
 

 
Kůň zapřažený v povozu se obrátí ke kolemjdoucímu:  
„Tak to vidíte. Ještě minulý rok jsem vyhrál Velkou pardubickou a dnes 
jsem zapřažený ve voze.“ 
Užaslý chodec se ihned obrátí ke kočímu: 
„Váš kůň mluví!“ 
„Lže. Byl pátý.“ 
 
 
„Manžel prohlásil, 
že příště musím  
ten guláš více oso- 
lit…“ vykládá žena 
své kamarádce.                               Dneska spím u tebe. 
Tak teď nevím,                                      Ty míň štěkáš.                                 
jestli mu mám říct, 
že v lednici žádný  
guláš nebyl, jen 
žrádlo pro psa.“ 
 
                                                                          

                                                                             
Povídá kamarád 
Kamarádovi: „Máme  
skvělého psa na 
hlídání. Pořád ho  
hlídáme, aby neutekl, 
nic nezničil, nebo aby  
něco či někoho 
nesežral.“  
                                                                                                                 
Zdroj: Nezbeda                                                                                 Připravila M. Ohřálová 



Nedělníček dětem 
!!! SOUTĚŽ !!! 

 

Přejeme hezký zbytek prázdnin. 

 
Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, nebo zašlete 
na email nas.nedelnicek@seznam.cz do neděle 30. srpna 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „HOLA HOLA LÉTO VOLÁ “ 
 

Soutěže se zúčastnilo celkem 8 dětí. Z Dolního Benešova 5, ze Zábřehu 
1, přespolní 2. V krabičce byly 3 odpovědi; 5 odpovědi přišlo na email.  
 
 

1. cena – knížka – Viktorka Švrčková; Dolní Benešov   
2. cena – pexeso – Martin Weczerek;  5 let; Kravaře 
3. cena – omalovánka – Prokop Štádler;  4 roky, Bolatice 
 

Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře.                                       
                                                                                                     Výhercům blahopřejeme 
 (Autorka doplňovačky:  Adéla Václavíková, Klášterec nad Ohří)                



Najdi deset rozdílů 

 

Skrývačky – hledejte cizokrajná zvířata 
 

Milan křičel hop i cestou domů. 
Pes mi stiskl paži, raf, a měl jsem jeho chrup otisknutý na předloktí. 
Každé léto Pavel rybařil od rána do večera. 
Když Kamil vylezl na stoh, rochnil se v seně radostí, že se mu to konečně 
povedlo. 
Není lepších ochránců lesa nad elfí národ. 
Hlídači pouští neradi k obrazům příliš blízko zvědavé návštěvníky. 

 

                                                                                            připravila Marie Ohřálová 



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

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 3.8. 18.00   
Út 4.8. 6.30   
St 5.8. 18.00   
Čt 6.8. 18.00   
Pá 7.8. 6.30   
Pá 7.8. Záb 18.00 Poděkování P.Bohu za dar zdraví u příl. život. jubilea za živ. r…  
So 8.8. 7.00   
Ne 9.8. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 9.8. Záb 8.30 Za Arnošta Hlubka, manželku, dvoje rodiče a tři bratry  
Ne 9.8. 10.00 Za + Jiřinu a Leonarda Očkovy a jejich rodiče  
Po 10.8. 18.00 Za + rodiče Jiříkovy a Foltýnkovy  
Út 11.8. 6.30 Za živé a + farníky  
St 12.8. 18.00 Za Emila Harazima, rodiče a sourozence  
Čt 13.8. 18.00   
So 15.8. 7.00 Poděkování P.Bohu a P.Marii za přijaté milosti, dar zdraví, za …  
So 15.8. 11.00 Svatba  
Ne 16.8. 7.00 Za Huberta Ranoše, manželku a rodiče z obou stran  
Ne 16.8. Záb 8.30 Za Marii Barošovou, manžela, rodiče Barošovy a bratra  
Ne 16.8. 10.00 Za Bedřicha Kozla, manželku, za syna, dceru a za celou živou…  
Po 17.8. 18.00 Za + Jana Widláka – měsíční  
Út 18.8. 6.30 Za + P. Aloise Čunderleho  
St 19.8. 18.00 Za Annu Miketovou  
Čt 20.8. 18.00 Za Hedviku Persichovou, manžela, dva syny, snachu a duše …  
Pá 21.8. 18.00 Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí do 19.30  
So 22.8. 7.00   
So 22.8. 11.00 Svatba  
Ne 23.8. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 23.8. Záb 8.30 Za Annu Heirasimovou a za živou rodinu  
Ne 23.8. 10.00 Za + Martu Hemzalovou  
Po 24.8. 18.00 Za Barboru Horak a za živou rodinu  
Út 25.8. 6.30   
St 26.8. 18.00 Za Josefa Pavlíka, manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu  
Čt 27.8. 18.00 Za + Marii Novákovou – výroční  
So 29.8. 7.00   
So 29.8. ČK 17.00 Za + Josefa Mrázka – výroční  
Ne 30.8. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 30.8. Záb 8.30 Za Bruna Pačku, manželku, dvoje rodiče, sourozence a přízeň  
Ne 30.8. 10.00 Za + Ilonu Vojvodovou – výroční  
Po 31.8. 18.00 Za Ritu Onderkovou (ned.80 let), za živou a + rodinu  
Út 1.9. 6.30 Za živé a + farníky  
St 2.9. 18.00 Za + Adelheide Janíkovou, za manžela a rodiče  
Čt 3.9. 18.00 Za Michala Bako, rodiče, tři švagry a živou rodinu  
Pá 4.9. 6.30   
Pá 4.9. Záb 18.00 Za Jiřího Elbla, manželku a živou rodinu  
So 5.9. 11.00 Poděkování za úrodu zemskou a prosba o boží požehnání pro …  
Ne 6.9. 7.00 Za + rodiče Annu a Jana Kalužovy a za + rodinu  
Ne 6.9. Záb 8.30 Za děti od 1.sv. přijímání, za jejich rodiče a kmotry  
Ne 6.9. 10.00 Prosba o dary Ducha sv. pro žáky a studenty v novém škol. roce  

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



Putujeme po ostravských chrámech  -  úterý 21. 7. 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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