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Děti, které letos přistoupí k 1. svatému přijímání – předávání svící 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLŮVKO FARÁŘE 
 
 

 
 
 
 
 

Josefe, synu Davidův, 
služebníku Hospodinův, 

sluší se tě velebiti, 
o tvou ochranu prositi. 

 

Tys byl spravedlivý člověk, 
trávils v dobrých skutcích svůj věk, 

v prostotě i své chudobě 
ctil jsi Boha v každé době. 

 

Chléb svůj jsi pracně dobýval, 
kdyžs tesařské dílo dělal, 
z tebe sobě příklad brali 

mnozí, aby pracovali. 
 

Bůh tě zvolil Synu svému, 
vždy sobě v božství rovnému, 

za pěstouna pečlivého, 
otce, ochránce pilného. 

 

Vypros nám Boží milosti, 
svatý ochránce moudrosti, 
Josefe, Kristův pěstoune, 
nám vždycky milý patrone 

                        
            Hymnus z  Denní modlitby církve o slavnosti sv. Josefa, 19. března. 

 
 
 
 
 
 



 

50 let nám slouží naše zvony 
k orientaci v čase a života naší farnosti 

 

 
 
Tak jako větším či menším farnostem v naší zemi byly v průběhu II. 
světové války rekvirovány neboli zabavovány také větší či menší zvony 
určené k výrobě potřeb pro válečné účely, podobně se stalo i v naší 
farnosti. Počátkem 40. let po vypuknutí války byly také rekvirovány a sňaty 
z kostelní věže naše tři zvony. Po dlouhá léta byl ve věžní stolici zavěšen 
jeden zvon s názvem sv. Maria, jehož vyzvánění oznamovalo radostné i 
smutné události, označoval čas počátku dne (svítání) i končící den 
(klekání). 
 
Kromě tohoto zvonu zůstal ještě malý zvon, tentokrát zavěšený v malé 
věžičce nad kostelní lodí, zvané sanktusník. Ten do konce 60. let 
oznamoval při bohoslužbách pozdvihování, ale zejména oznamoval 
ukončení životní poutě člověka na této zemi a oznamuje do současnosti. 
V sedmdesátých létech, konkrétně roku 1968 bylo panem farářem 
Rudolfem Harazimem rozhodnuto pořídit 3 nové zvony se zavěšením na 
původní zvonovou stolici a 1 zvon do Zábřežského kostela.  
 



Vzhledem k tomu, že pro výrobu zvonů v naší republice byl vznesen 
požadavek na částečnou materiálovou výpomoc zvonoviny k odlití zvonů, 
což bylo nemožné, obrátil se pan farář k odlití všech 4 zvonů v bývalé 
NDR v požadovaném tónovém rozlišení. Jistě jsou mezi námi pamětníci, 
kteří si vzpomenou na předvedenou nahrávku panem farářem na 
magnetickém pásku v našem kostele před úplným dokončením 
s odesláním k našemu kostelu. Před jejich zavěšením byl ještě posouzen 
stávající stav původní stolice s doplněním tesařských prvků s následnou 
přípravou trámu pro zavěšení zvedacího zařízení. Současně byl dohodnut 
termín slavnostního posvěcení 3 zvonů a jejich zavěšení, na neděli  
14. března 1971.  
 

Slavnostního aktu svěcení zvonů se ujal na pozvání našeho p. faráře 
olomoucký kapitulní vikář Mons. Josef Vrana. Po slavnostní mši svaté 
sloužené v kostele, byly zahájeny práce na sejmutí původního zvonu a 
následně zvedání pomoci zvedacího zařízení z tehdejší MSA i 
s pracovníky strojní údržby. První byl vyzvednut a zavěšen největší a 
nejtěžší zvon se jménem sv. Martin vážící 675 kg, následoval zvon se 
jménem sv. Maria, o váze 352 kg a jako třetí se jménem sv. Josef o váze 
233 kg.  

Čtvrtý zvon o menší váze 
s určením pro Zábřežský 
kostel se jménem sv. 
Urban byl před 
Zábřežským kostelem 
posvěcen spolu 
s přemístěným zvonem 
z dolnobenešovského 
kostela dne 14. 5. 1971 
s následným zavěšením 
do kostelní věže. 



Zavěšování a kotvení všech zvonů v poměrně složitých a stěsnaných 
podmínkách věže se ujala sehraná parta dobrovolných farníků. Po 
zdárném dokončení kotvení na daných místech se ještě stihlo vyzvánět na 
nedělní odpolední požehnání. Všichni dobrovolní farníci, podílející se 
svým dílem na tomto historickém aktu naší farnosti, byli ono nedělní 
odpoledne pozváni p. farářem Harazimem na faru k poděkování a předání 
děkovného listu s malým občerstvením, připraveným paní Hildou z fary, 
jak jsme ji znali a která žije u svých příbuzných ve Štěpánkovicích. 
 

Po krátké době bylo 
mechanické ovládání zvonů pomoci provazů od jednotlivých zvonů 
spuštěných do zvonice věže. Po krátkém čase se ruční ovládání nahradilo 
na elektrický pohon s načasováním. Vzhledem k tomu, že toto ovládání po 
mnohaletém působení bylo opotřebováno, přistoupilo se v roce 2004 za 
tehdejšího působení pana faráře Mgr. Ladislava Stanečky k rozhoupávání 
zvonů k novému elektronickému ovládání dálkovým osobním ovladačem, 
pomocí časového impulzu z Frankfurtské centrály v SRN. Podmínkou 
instalace bylo zesílení stávající zvonové stolice vložením některých 
tesařských prvků za účelem získání lepší stability. Montáž tohoto 
elektronického ovládání vč. udržovacích a seřizovacích prací byla na 
základě výběrového řízení svařena firmě Impuls-B Ostrava.  
 
K tomuto výročí je vhodné si také připomenout 350. výročí od přestavby 
původního dřevěného kostelíku na zděný, který lze zařadit do raného 
barokního slohu, jako jednolodního s odsazeným presbytářem.  Součástí 
přestavby nebyla stavba věže a obou oratoří. Vnitřní výzdoba s oltáři, jak 
je známe v současné podobě, byla doplněna až v následujících staletích a 
desetiletích.                                                                                         J. Z. 



NAD PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ 
 
Milí čtenáři, rád bych poděkoval za příspěvek nebo příspěvky, 
kterými chcete obohatit náš zpravodaj Nedělníček, ať už jste zdejší 
nebo přespolní. Velmi si toho vážíme! Možná tyto řádky mohou 
inspirovat nebo pomoci někomu z vás, když váháte napsat svou 
zkušenost nebo váš prožitek k rozšíření obzoru druhých. Zkuste to… 
        PKF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZARŮSTÁNÍ CESTIČKY A JEJÍ OBNOVA… 

 
První vlna koronaviru mě zastihla v Itálii během zimní dovolené. Na 
vrcholcích Alp nastavujíc tvář slunci a azurové obloze se nám jevila 
počínající vládní opatření v naší zemi jako, mírně řečeno, přehnaná. 
Považovali jsme je za hysterii a divili se, proč naši spoluobčané tak 
blázní, vždyť na světě je krásně. Všude nás obklopoval majestátní 
klid hor, pokoj, dobrá nálada a prý nám budou při odjezdu na hranici 
měřit teplotu, taková hloupost... Znepokojivé začalo být, když mou 
lety odkládanou a vytouženou dovolenou začaly na lyžařském svahu 
narušovat telefonáty ohledně nařízené izolace po příjezdu domů. 
Volala nejvyšší nadřízená, pracovnice z osobního oddělení, účetní, 
spolupracovníci, dokonce na můj starý tlačítkový telefon přišla 
zpráva z ministerstva zdravotnictví. Volali vystrašení nejbližší 
příbuzní, že mi budou nechávat nákupy na rohožce u dveří a všechen 
ten povyk se zdál být absurdní…  
 



Po návratu jsem musela se sníženým platem do povinné karantény, 
kterou jsem cítila jako křivdu. Vždyť nejsem jedovatá, byla jsem jen 
na dovolené, cítím se zdravá a z domu mohu pracovat na sto procent. 
Časem jsem ale ocenila nesporné výhody: moci si přispat, celý den 
být v pyžamu, lednice za rohem, odpoledne sluneční lázně na 
balkoně a televize, která může hrát třeba celý den. Volný čas 
ušetřený dojížděním do zaměstnání tak nějak protekl mezi prsty. 
 

Po skončení karantény jsem si rychle navykla na rozvolněný režim, 
vždyť času je najednou spousta. Zpomalila jsem, zlenivěla a volný 
čas jsem pro modlitby nebo četbu zbožných knih nevyužila. 
V příštích týdnech a měsících jsem se stala téměř závislou na 
televizi, kterou jsem používala jako kulisu při práci. Žiji sama a tak 
mi dělala společnost, aby v bytě nebylo takové ticho. Cítila jsem se 
jako pověstný vězeň na Bezděze a lidské bytosti jsem viděla jen 
z balkónu ve 4. patře. Dál jsem pracovala z domu a později občas 
začala chodit ven pomáhat šít roušky. Mše svaté ve všední dny jsem 
vynechala a v neděli byly dostupné on-line. Zpočátku jsem se na ně 
alespoň převlékla do pěkného oblečení a způsobně seděla, ale časem 
se zdálo pohodlnější zůstat v domácím oděvu a při dlouhých písních 
jedním okem nakouknout do novin. 
 

Přišlo jaro, potom léto a podzim. S nimi i uvolnění, úleva a 
bezstarostnost, ale do kostela skoro zarostla cestička. Koupání, kolo a 
výlety byly zábavnější. Odstrkávala jsem Boha kamsi do kouta svého 
srdce, které okoralo a scvrklo se. 
 

Krátce před Vánoci nám náhle covidem onemocněl tatínek. Jsem 
konvertita, církev mne přijala před více než dvaceti lety, ale nikdy, 
ani v dobách prvotního nadšení, jsem se tak vroucně nemodlila. 
Modlila jsem se za jeho zdraví celé dny, buď hodiny doma při 
hromničkách, nebo jsem putovala pěšky desítky kilometrů, plakala, 
prosila a doufala, že vyprosím zázrak. Za pouhých sedmnáct dní se 
táta, který měl rád život, byl plný sil, činorodý zahrádkář, řezbář, 
tvůrce třímetrových soch, zpěvák a srandista, ztratil ze světa. Modlila 
jsem se dál, ale už za spásu jeho duše a za Boží milosrdenství. 
Tatínek totiž, ač byl pokřtěn a jako kluk ministroval, ve víře nežil, 



k církvi měl výhrady a zemřel nezaopatřen. Cítila jsem velmi 
bolestivě nejistotu a pochyby, zda jeho duše dala dobrou odpověď na 
posledním soudu a zda ji Pán k sobě přijal. 
 

Aby toho nebylo málo, ještě jsme truchlili za tatínka a asi za dva 
týdny po pohřbu onemocněla maminka, stejnou nemocí a se stejně 
těžkým průběhem. Oboustranný zápal plic, nekončící vysoké horečky 
slabost, nemohoucnost. Co jsem jen Bohu naslibovala a co se 
naprosila. K tomu přidala trojboj: modlitba, půst, almužna. Maminka 
je Bohu více nakloněná. Ale po dětství stráveném se zbožnými rodiči 
se víra, kdoví proč a jak, jaksi rozplynula, moji rodiče už neměli ani 
svatbu v kostele a „zapomněli“ mě i dát pokřtít.  Z mateřské lásky se 
mamka v posledních letech ode mne nechala trochu poučit, sice do 
kostela pravidelně nechodila, ale sem tam jsme spolu zašly a doma se 
modlila. 
 

Život je plný paradoxů. Moji rodiče, víru nepraktikujíce, mě k ní 
přivedli zpět. Modlívala jsem se za ně, aby otevřeli svá srdce Bohu a 
nakonec oni otevřeli to moje. Tatínkovi jsem život nevymodlila, Bůh 
to chtěl jinak, ale maminka se v současné době zotavuje. Díky 
rodičům a Boží prozřetelnosti jsem prožila své několikáté 
„přiobrácení“. Vzpomněla jsem si na povzbuzující slova kněze o. 
Tinky (už je v nebi) ze zlínské farnosti, který mě připravoval ke křtu: 
„Stoupáme a klesáme za trvalého vzestupu“. Dosti tvrdé události 
byly potřeba k tomu, abych se probudila z letargie a znovu obnovila 
svůj modlitební život a život z víry. Abych zase poznala, jak je 
krásné nosit v sobě Krista a modlící se srdce. Přestala jsem sledovat 
televizi, toho zloděje myšlenek a času, a přes dva měsíce mi nechybí. 
Svět se přestal točit kolem mého já, ale kolem Boha a ostatních. 
 

Jsem z velké rodiny, mám sestru, mnoho tet, strýců, bratranců a 
sestřenic, a ti už mají také děti, takže je obtížné je všechny spočítat. 
Jsem mezi nimi jediná, koho ve středním věku Pán zavolal na někdy 
klopotnou, ale krásnou cestu za ním. Ale prý i jeden člověk v rodině 
může být branou, kterou proudí Boží Milosrdenství a Láska pro 
všechny ostatní členy. Kéž ta brána zůstane dokořán otevřená… 
         

                                                                                               Lenka B 



SVĚTEC  MĚSÍCE 
 

Svatý Josef 
19. března - slavnost 

Postavení: snoubenec Panny Marie a Ochránce všeobecné církve 
Úmrtí:         první polovina 1. století 
Patron: Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX.   
                    vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870);          
                    jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a   
                    křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících  
                    se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v    
                    zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem  
                    dobré smrti. 
Atributy: dítě Ježíš, hůl, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje 
 

 
ŽIVOTOPIS 
Pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván mužem 
spravedlivým. Bohem byl vyvolen za snoubence Panny Marie. V jejich 
ctnostném manželství jim byla pojítkem Boží láska, která je obdařila 
zázračně počatým plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich život nebyl 
snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta pohodlím. Přesto je 
plná radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení s 
Bohem. Sv. Josef zemřel v Nazaretě, ještě před veřejným vystoupením 
Pána Ježíše. 
 



PŘEDSEVZETÍ, MODLITBY 
 

Budu dnes usilovat o některou konkrétní ctnost sv. Josefa. 
Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat, ať žĳeme zde 
na světě jako Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě. 
 

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc 
tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro 
lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro 
otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni 
milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej 
nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté 
rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, 
všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, 
milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi 
kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti 
úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně 
ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně 
zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen. 
                                                        (Z kancionálu k sv. Josefovi po růžencové pobožnosti) 

"Všemohoucí Bože, Tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil 
dílo našeho vykoupení; dej, ať Tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol 
při uskutečňování díla spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen." 

(www.catholica.cz)                                                    Připravila Marie Ohřálová  



Rok sv. Josefa 
 

8. prosince 2020 vyhlásil papež František v církvi Rok svatého 
Josefa. Učinil tak vydáním apoštolského listu Patris corde u 
příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa ochráncem 
církve v roce 1870 papežem bl. Piem IX. Účelem tohoto 
apoštolského listu, jak píše Svatý otec, „je vzrůst lásky 
k tomuto velkému Světci a pobídka, abychom prosili o 
jeho přímluvu a napodobovali jeho ctnosti a jeho rozlet.“ 

K tomuto roku vyhlašuje papež plnomocné odpustky. 
 

Zde je jejich přehled. 
Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné 
vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) věřícím v Krista, 
kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku 
svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská 
penitenciárie. 
 

a. Svatý Josef, nás povzbuzuje, abychom znova našli úzký 
synovský vztah s Otcem, obnovili svou věrnost modlitbě. Plnomocný 
odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny 
meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou 
účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat 
meditaci o svatém Josefovi. 



b. Ctnost spravedlnosti, kterou Josef tak skvělým způsobem 
uplatňoval, je plné přilnutí k božskému zákonu, totiž zákonu 
milosrdenství, proto se bude moci dostat daru plnomocného 
odpustku také těm, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají 
skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní. 
 

c. Zvláštním znakem Josefova povolání bylo, že se stal 
opatrovníkem Svaté rodiny, aby byly všechny křesťanské rodiny 
naléhavě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily příklad důvěrného 
společenství, lásky a modlitby, uděluje se plnomocný odpustek 
věřícím, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí 
posvátný růženec. 
 

d. 1. května slavíme svátek svatého Josefa dělníka, s tím úmyslem, 
aby všichni lidé viděli důstojnost práce. Plnomocný odpustek tedy 
bude moci obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod 
ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu 
nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si 
hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější. 
 

e. Svatá rodina na útěku do Egypta nás učí, že „Bůh je tam, kde je 
člověk v nebezpečí, tam, kde člověk trpí, kde utíká, zakouší 
odmítání a opuštěnost“. Plnomocný odpustek se tedy uděluje 
věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi anebo 
jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi z jiných liturgických 
tradicí, a to za pronásledovanou církev a za ulehčení všem 
křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem pronásledování. 
 

V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku 
vylévá co největší měrou na seniory, nemocné, umírající a na všechny, 
kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, jestliže se zřeknou 
jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé 
podmínky, a u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká 
překážka, se pomodlí modlitby ke cti svatého Josefa, útěchy nemocných 
a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu své bolesti 
nebo nesnáze svého života. 
  

Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při 
laskavém pastýřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, 
aby se všichni kněží pověření fakultami zpovědníků ochotně a velkoryse 
věnovali slavení svátosti pokání a nemocným často sloužili svatým 
přijímáním.  
Tento dekret bude platit po celý Rok sv. Josefa 8. 12. 2020 - 8. 12. 2021. 



Komu se nelení, zákristii promění 
 
Děkuji touto cestou farníkům ze Zábřehu, kteří se rozhodli 
pokračovat v dobrém díle.       PKF 
 
PS. Více o tom jeden z nich… 

Tento měsíc jsme dokončili rekonstrukci sakristie, kterou jsme začali 
v březnu minulého roku. 
Za pomocí ochotných rukou zábřežských farníků byla provedena 
nová izolace, odvětrání a položení nové podlahy, oprava a nátěr oken 
a vymalování celé místnosti. 
V letošním roce díky zásluze několika sponzorů a hlavně šikovnosti 
zdejšího stolaře, pana Josefa Thiemla, který zhotovil a instaloval 
nový nábytek, byly práce ukončeny. Díky Bohu i lidem. 

P.B. 



POVÍDKA NA NEDĚLI  

Očistecká pouť 
 

     „Co kdyby ses svezla s našimi z farnosti? Jedou na Svatý Kopeček na 
pouť a Přerov mají při cestě. Budeš doma dřív a pohodlně,“ vyřešila 
Petřina tetička dilema, jak se její neteř dostane z prázdnin domů.  
     Petra však nebyla jejím návrhem nadšena. Prožít tři hodiny v autobuse 
s bábinkami, které se snaží svou modlitbou či zpěvem překřičet zvuk 
motoru a o pauzách ji bombardují otázkami typu: Proč nechodí do kostela, 
když její tatínek přece ministroval?, se jí příliš nechtělo. Tetička však 
nepřipouštěla sebemenší diskuse. Byla se svým plánem nadmíru 
spokojena – alespoň se její děvče dostane v pořádku domů. 
     Než aby se Petra s tetou zbytečně hádala, souhlasila. Dá si do uší 
Walkmana a nějak to přežije. I tak však šla k autobusu až na poslední 
chvíli, aby ten „očistec“, jak si pro sebe cestu nazvala, co nejvíce oddálila. 
     Když pak do autobusu nastoupila, zažila šok. Více než polovina 
sedadel byla obsazena mladými lidmi v jejím věku. Některé z nich 
dokonce znala. Kdysi, jako malí, si společně hodně hrávali, hlavně ve 
staré márnici na hřbitově. 
     Netrvalo dlouho a začali vzpomínat. Potom vzal někdo do ruky kytaru... 
     Tři hodiny cesty utekly jako voda a Petře se vůbec nechtělo vysedat. 
„Hele, nechtěla bys jet s námi,“ navrhla jedna s děvčat. 
     „Ráda,“ odpověděla bez váhání Petra. Vzápětí se ale zarazila. „Víte, 
ale já do kostela moc nechodím. Vlastně vůbec ne,“ dodala vzápětí. „To 
nevadí. Upálíme tě až cestou zpátky,“ zavtipkoval si výrostek na zadním 
sedadle. 
     Domů Petra dorazila s několika hodinovým zpožděním, ale v pořádku, 
jak si to tetička přála. Navíc plna dojmů z obřadů, které absolvovala. 
A taky s příslibem, že až mladí příště někam pojedou, dají Petře určitě 
vědět. 
 

 
 
 
 
 
 
 

P. S. Letos to bude šest let, co Petra poprvé putovala. Za tu dobu se její 
život obrátil o 180 stupňů – přijala první svaté přijímání, byla biřmována, 
vdala se. Na Svatý Kopeček, na svou očisteckou pouť ale jezdí dál. Teď 
už ovšem se svými dvojčaty. 
 

(Z knihy Renáty Holčákové „Štěstí, nebo smůla? Kdo ví?“ kna 2002)                           M. Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 
  
 

 
                           Jak se dostanu na druhou stranu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vždyť už tam jsi 
 
 
 
 
Diskutují na palubě lodi dva cestující: „Co kdybychom se potopili? Umíte 
plavat?“ 
„Plavat nedovedu,“ odpovídá dotazovaný. „Zato umím volat o pomoc 
v šesti jazycích.“ 
 
Cestující se ve volných chvílích vyptávají kapitána lodi:  
„Už jste někdy viděl na svých cestách obávaného mořského hada?“ 
„Ne Nikdy.“ 
„Cože? Celý život se plavíte na lodi a nikdy jste nespatřil tu hroznou 
příšeru? Jak si to vysvětlujete?“ 
„Patrně tím,“ vysvětluje kapitán, „že jsem abstinent.“ 
 
 
 
Kolem ostrova, kde žije dvacet let trosečník, proplouvá loď. Kapitán nechá 
spustit záchranný člun. 
Námořník, který na něm dorazí k ostrovu, podává trosečníkovi balík novin: 
„Mám vám vyřídit od kapitána, že za měsíc poplujeme znovu kolem. Vy si 
mezitím máte pročíst noviny a rozhodnout se, zda se ještě budete chtít 
zachránit.“ 
 
 
 (Zdroj : Nezbeda)                                                                   Připravila  Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
 

!!! SOUTĚŽ!!! 

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

na email nas.nedelnicek@seznam.czdo neděle 28. března. 
 

 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „SNĚŽENKA, BLEDULE “ 
 

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 13 dětí. Z Dolního Benešova 9, ze Zábřehu 
0, přespolních 4. V krabičce byly 4 odpovědi; 9 odpovědí přišlo na email.  
 

 
1. cena – knížka – Alena Gebauerová; 8. tř. Dolní Benešov  
2. cena – pexeso – Petr Skuplík; 7 let; Štěpánkovice, 
3. cena – omalovánka – Erika Heroldová; 6 let; Dolní Benešov 
 

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

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



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na březen 2021 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 8.3. 17.00 Za + Jana Krzáka, rodiče a syna  
Ůt 9.3. 6.30 Za duše v očistci  
St 10.3. 17.00 Za Josefa Kuchaře, sestru a švagra, neteř Jarmilu, snachu Marii...  
Čt 11.3. 17.00 Za + manžela, rodiče z obou stran a za živé rodiny  
Pá 12.3. Záb 17.00 Za Františka Halase, živou rodinu a duše v očistci  
So 13.3. 9.00 Za nemocné naší farnosti (mše s udělováním pomazání nemoc...)  
Ne 14.3. 7.00 Za členy Živého růžence – B  
Ne 14.3. Záb 8.30 Za Emericha Pačku, bratra, sestru, švagra, rodinu z obou stran…  
Ne 14.3. 10.00 Za živé a + farníky  
Po 15.3. 17.00 Za + Marii Magdalenu Reschnou (výroční) a za + manžela  
Út 16.3. 6.30 Za živé a + farníky  
St 17.3. 17.00 Za + manžela Josefa, syna Lukáše, dvoje rodiče, ochranu Boží…  
Čt 18.3. 17.00 Za Kristianu Pavlíkovou, + manžela, rodiče z obou stran a ž.rod.  
Pá 19.3. 6.30 Za živé a + členy Bratrstva sv. Josefa; Za živé a + Josefy  
Pá 19.3. Záb 17.00 Za + manžela, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  
So 20.3. 7.00 Za + Antonína Jedličku  
Ne 21.3. 7.00   
Ne 21.3. Záb 8.30 Za Josefa Pačku (ned.85 let), za rodinu a duše v očistci  
Ne 21.3. 10.00 Za + Ervína Prchalu – výroční  
Po 22.3. 17.00 Za manžele Theuerovy a za živou rodinu  
Út 23.3. 6.30   
St 24.3. 17.00 Za + Jana a Charlottu Hankeovy, za živou a + rodinu  
Čt 25.3. 17.00   
Pá 26.3. Záb 17.00 Za + Edeltraudu Stanovskou – měsíční  
So 27.3. 7.00 Poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu..  
Ne 28.3. 7.00 Za živé a + farníky Květná 
Ne 28.3. Záb 8.30 Za Bruna Pačku, manželku, dvoje rodiče, sourozence a přízeň Květná 
Ne 28.3. 10.00  Květná 
Po 29.3. 18.00 Za + Jindřicha Šikoru – měsíční  
Út 30.3. ČK 16.00 Za Valtra Jařaba, švagra a švagrovou  
St 31.3. 18.00   
Čt 1.4. 18.00 Za Elfrídu Toškovou (ned.100 let), za + manžela, syna a za ž.r. Zelený 
Pá 2.4. 17.00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY Velký 
So 3.4. 19.00 Za živé a + farníky Bílá 
Ne 4.4. 7.00 Za + Gottfrieda Kosku a duše v očistci B.Hod 
Ne 4.4. Záb 8.30 Za + rodiče, dva syny, snachu a duše v očistci B.Hod 
Ne 4.4. 10.00 Za členy Živého růžence – A B.Hod 

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

 
ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI BŘEZNU 

 

Sbírka na OPRAVY – neděle 14. 3. 2021 
 

Sbírka na TV NOE 
– odesílá se celá na potřeby TV NOE – neděle 21. 3. 2021 



Nová sedes v Zábřežském kostele sv. Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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