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Průvod z kostela na hřbitov o Slavnosti Všech svatých 1. 11. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svatohubertská mše svatá 3. 10. 2021v kostele sv. Urbana v Zábřehu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLŮVKO FARÁŘE  
 

Dvě jablka z exercicií 
 

 Exercicie neboli duchovní cvičení je čas, kdy během několika 
dnů můžete za pomoci moudrého přednášejícího a za pomoci 
vnějšího i vnitřního ticha, prožít čas v usebrání a modlitbě. Je to čas 
vzácný. V letošním roce jsem se přihlásil na exercicie na poutní 
místo Lomec v jižních Čechách. Naši farníci navštívili toto místo 
v květnu 2015. Je to lokalita pokojná, tichá, je obklopená 
jabloňovými sady, poli a lesy. Letošních podzimních cvičení se 
zúčastnilo asi 15 kněží, většinou z budějovické diecéze, ale i odjinud. 
V areálu kláštera kongregace Šedých sester svatého Františka se 
v zahradě nachází kamenná socha Immaculaty – tedy Neposkvrněné 
Panny Marie. Podobně jako u nás v Dolním Benešově na náměstí drtí 
Matka Kristova nohou hlavu hada. Ten drží v tlamě za stopku jablko, 
tedy velmi často zobrazovaný plod, kterým si připomínáme kritický 
biblický příběh z počátku Bible. Ovoce lákavé na pohled, který žena 
vzala a nabídla i svému muži… Několikrát jsem se u sochy Panny 
Marie zastavil a díval se, že tato žena má hada pod nohou. Drtí ho! 
Bohu díky. 
 Jeden den jsem vyrazil na růženec po místních lesních, 
polních a jiných cestách. Prošel vesničkou Nestanice a vracel se 
k Lomci. U silnice stály jabloně, většinou staré, hodně plodů leželo 
na zemi, v silničním příkopu i na asfaltové krajnici a já najednou 
dostal takovou chuť utrhnout si jablko. Utrhnul jsem jedno. Po 
růženci jsem začal ukusovat. Bylo sladké. Nespěchal jsem 
a vychutnával kousek po kousku, až zůstal velmi pečlivě 
„opracovaný ohryzek“. Nepamatuji si, kdy jsem s takovou chutí 
a radostí snědl obyčejné jablko. Je pravda, že jsem se nemusel 
s nikým dělit, a také mi pak boží hlas nic nevyčetl, ani se Pán neptal: 
„Pavle Kuchaři, kde jsi?“ Byl jsem mu totiž blíž, než jindy. Alespoň 
si to myslím. Tak takhle to možná mnohdy je – sníš „jablko“, žiješ 
daleko od Boha a začneš se skrývat, bojíš se Ho. Naproti tomu 
usiluješ být Bohu blízko, a tehdy tě ani „jablko-olovnatka od cesty“ 
nezabije. Jsi v pokoji. Tak to vám přeji. 
        PKF 



KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE 
 

 Z důvodu velké opravy elektroinstalace a osvětlení v našem farním 
kostele sv. Martina se od druhé poloviny měsíce srpna scházíme k denním, 
nedělním či jiným bohoslužbám a pobožnostem v kapli sv. Kříže, zvané 
také „červená kaple.“ Za těchto deset týdnů jsme si už zvykli na její 
interiér a nepřipadá nám již tak cizí. S odvahou můžeme říci, že zde známe 
skoro každý detail tohoto malého posvátného prostoru. Pravidelní 
návštěvníci bohoslužeb si zde našli své oblíbené místo v lavici či na 
sedačce, na které si rádi sedají. 
 Tato kaple, která je evidována jako kulturní památka, stojí 
v západní části našeho města v blízkosti velmi frekventované hlavní 
komunikace a u křižovatky silnice do Bolatic. A tak jsme si rovněž pomalu 
zvykali na značný hluk projíždějících aut nebo motorek, kdy při liturgii 
slova či promluvě se pan farář musel někdy na chvíli odmlčet. 
 Pojďme si připomenout něco málo, co se nám dochovalo z historie 
této neodmyslitelné součásti našeho města. 
 U zrodu kaple stál lesmistr Rotschildova panství, Carl Exner, nar.  
8.5.1814 v Benešově, který do své závěti uvedl: „…Abych zanechal 
obyvatelům Benešova, mezi nimiž jsem dlouho pokojně žil, trvalou 
upomínku, rozhodl jsem se pro případ, že nenarazím na těžkosti, vybudovat 
na místě, kde stojí západně od Benešova na pozemku dominia pěkná velká 
lípa, pod níž se nachází socha sv. Jana, prostornou pohřební kapli pro 
konání obvyklých bohoslužeb…“ 
 Exnerovi se skutečně podařilo získat všechna potřebná povolení     
a na jaře 1872 se se stavbou kaple začalo. Dne 17. 4. 1872 však dobrodinec 
nečekaně zemřel, když ze stavby mohl vidět sotva základy. Péči                 
o dobudování kaple převzal jeho synovec Friedrich Exner, nar. 24.12.1833, 
stavební ředitel v Brémách. Jenže i tento dobrotivý pokračovatel svého 
strýce následoval a 27.2.1874 zemřel. Jeho ostatky byly uloženy vedle 
ostatků jeho strýce do hrobky této kaple. 
 Nedokončené stavby se ujala paní Müllerová, roz. Exnerová 
z Ratiboře, a darovala na dostavbu kaple 1000 říšských tolarů. Královský 
fořt Exner ze Schlezwicku pak rovněž 1000 tolarů a stejnou částku složil    
i benešovský starosta Jan Kořistka. Díky tomu se mohlo přistoupit 
k dostavbě této novogotické stavby s režným zdivem a pětibokým 
kněžištěm. Štít fasády byl vyzdoben arkádami, otevřenou zvonicí a cihlové 
zdivo bylo zpevněno opěrnými pilíři. 



          
           Interiér kaple byl vybaven dřevěným oltářem s ozdobnými prvky  a 
svatostánkem, nad kterým je zasazen oltářní obraz Ježíše Krista na kříži. 
Odtud tato malá svatyně nese i svůj název – kaple svatého Kříže. 
 Na svátek Povýšení svatého kříže, dne 14. 9. 1877, byla kaple, jejíž 
výstavba přišla na 5000 tolarů, slavnostně vysvěcena. Dodnes ji snad proto 
mylně pojmenováváme kaplí Povýšení sv. Kříže, ačkoli její název je jiný. 
 Slavnostní benefici provedl tehdejší benešovský farář Josef 
Kopetzky za účasti jedenácti kněží, mezi nimiž byl i benešovský rodák, 
významný moravský buditel, pedagog, sběratel lidové slovesnosti              
a spisovatel, Cyprian Lelek.  
 V průběhu 90. let 20. století byl před kaplí postaven nový dřevěný 
kříž, pořízena nová vitrážová okna, provedena výmalba interiéru, na nový 
venkovní sokl byla umístěna kopie sochy sv. Jana Nepomuckého.  
 Další velká oprava kaple sv. Kříže byla provedena v roce 2013, 
protože z její zvonice se začaly uvolňovat cihly a padaly přímo na vstupní 
schodiště. Odborník posoudil stav štítu kaple a doporučil jeho demolici. 
Stavební práce na havarijním stavu kaple začaly v měsíci květnu. 
Při rekonstrukci nové otevřené zvonice byla použita kvalitní cihla klinker. 
Kromě nového zdiva zvonice byly v portálu ještě vyměněny některé 
zvětralé cihly, do hřebene střechy byly doplněny větrací šablony, 
vyměněny některé plechy a opraveno zdivo atiky severního štítu. Současně 
s opravou byl snesen zvon. Zde byla také provedena úprava jeho uložení 
a kotvení. K vlastnímu zvonu je nutno dodat, že byl vytvořen ve zdejší 
bývalé slévárenské firmě Holuša. Stojí za zmínku, že na nálitku je uveden 
rok odlití 1947 a dále jména slévačů, kteří se na jeho odlití podíleli. Zvon 
je zasvěcen sv. Urbanovi.  

Rekonstrukce byla ukončena v červnu 2013. Celkové náklady 
činily 380 000,-- Kč, tedy o 80 000,-- Kč přesáhly původně odhadovanou 
částku. Na financování oprav z větší části přispělo město Dolní Benešov, 
zbytek byl uhrazen ze sbírek farníků. 
 Kaple svatého Kříže je trvalým odkazem našich předků, kteří toto 
dílo vytvořili a kterému také dnes vzdáváme obdiv. Určitě si každý z nás 
přeje, aby tato neodmyslitelná součást našeho města, určená 
k bohoslužebným účelům, se nám i budoucím generacím dlouho uchovala. 
  
Zdroj: Farní kronika a jiné dokumenty.                                                       Připravila: av 

 
 



FAJNE CHVÍLE 
 

Katedrálu Božského Spasitele mám rád. V průměru se do ní 
dostanu tak pět až šest krát ročně. Více asi ne. Několikrát zajišťuji 
zpovědní službu, kterou mají kněží děkanátu Hlučín vždy dva čtvrtky po 
sobě, následující čtvrtek pak zajišťují kolegové z bíloveckého děkanátu. 
Takže systém 2 + 1. 
K tomu Zelený čtvrtek a pak pouze příležitostná návštěva katedrály. Tedy 
pokud není covidové omezení. Někdy se ale poštěstí být v katedrále 
s radostí, vděčností a hrdostí. 

Tak tomu bylo v sobotu 16. října letošního roku, kdy v 17 hodin 
sloužili oba naši biskupové mši svatou o slavnosti patronky diecéze – sv. 
Hedviky a přitom byli oceněni diecézané – tedy farníci z různých farností, 
kteří v mnoha oblastech slouží a pomáhají s životem a chodem farností. 
Byl a je to dobrý pocit, když vím, že mezi oceněnými byla letos také naše 
farnice – varhanice Veronika Fojtíková. Desítky let poctivé služby kromě 
vlastní rodiny a dalších povinností jsou důkazem toho, že požadavky 
evangelia nejsou pro naši paní Věrku cizí – kdo slouží, ať to dělá s radostí 
(i přes nejrůznější obtíže). 
Ještě jednou posíláme srdečné poděkování až tam vysoko – na kůr našeho 
kostela. 
 Bůh vám paní Fojtíková žehnej. 
                                                                                      PKF a mnozí další 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                              Douška k volbám 2021 
 
      Chci poděkovat vám voličům, kteří jste volili číslo 13 – koalici SPOLU 
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jménem MO KDU-ČSL Dolní Benešov i 
jménem svým. Je to úspěch demokratických stran, ke kterým patříme i 
my. 
      Máme v poslanecké sněmovně 23 poslanců, největší počet za 
posledních 30 let. Je to důkaz toho, že spolupráce, hledání a nalézání 
společných zájmů, věcí, cílů a společného úsilí vede vždy k lepším 
výsledkům, než činnost jednotlivce. Když si navíc jednotlivec myslí, že 
všechno zvládne sám, musí vše být podle jeho not a že společnost 
potřebuje vůdce.  
     Nezdá se vám, že je u nás ještě dost lidí (pozůstatek komunistického 
myšlení), kteří potřebují suverénního vůdce, tvrdou a nesmlouvavou 
osobu, která je povede životem, a který za ně rozhodne, co je lepší? Který 
se chlubí, že přidá na důchodu, ale ze svého bohatství to určitě nedá.      
     Svobodné rozhodnutí záleží jen na nás, k dobrému či ke špatnému, 
máme svobodnou vůli danou Bohem, jež nám může vzít všechno, ale 
nikdy ne svobodné rozhodování a svobodnou vůli. 
     Ještě bych rád připomenul dvě stará pořekadla: umírající býk nejvíce 
kope – nechovala se tak oranžová v posledních dnech před volbami? A 
druhé lepší: třináct Pán Bůh při nás – viz nahoře. 
     Ať je Pán Bůh při vyjednávání a sestavování naší vlády a při naší vládě 
nejen po celé funkční období. 
                             

                             Vilibald Švančar, předseda MO KDU-ČSL (upravil PKF) 
 

Šaty 
Jednou se potkalo na pláži Dobro se Zlem. 
     „Pojďme se vykoupat v moři,“ řekla si obě. A tak se obě svlékla a 
cachtala se v moři. Za malou chvíli se Zlo vrátilo na břeh, obléklo si šaty 
Dobra a vyrazilo do ulic. 
     Také Dobro vyšlo z vody, ale nenašlo své oblečení. Strašně se stydělo, 
že je nahé, a tak se obléklo do šatů Zla. A také dobro vyrazilo do ulic. 
             (K. Gibran) 
A ještě dnes se muži a ženy skrývají za maskami. 
     A tak se nauč dobře rozeznávat. Nestačí vidět krásnou tvář a pěkné 
šaty a soudit podle toho. Důležité je rozeznávat dobro podle pohledu. 
Oblečení může velmi dokonale mýlit. 
 

(Z knihy Bruna Ferrera „Příběhy pro potěchu duše.) 
 



ZAPISOVÁNÍ  INTENCÍ  NA  ROK  2022 
(Intence = úmysl na mši svatou) 

 

Zapisuje se v níže uvedených termínech a formách: 
- osobně na faře v úředních a večerních hodinách (do 19:00). Od 
poloviny prosince v zákristii kostela 
- po telefonické domluvě (tel.: 731 534 093) 
- e-mailem (rkf.dolnibenesov@doo.cz) 
V neděli NEZAPISUJEME!!! 
 

Úmysly prosím napište na kousek papíru, kam také uveďte vaše 
příjmení, ulici a číslo domu nebo telefonní číslo. Úmysl pište 
krátce, jasně a výstižně! Církevní právo odmítá nejasné úmysly 
typu: „Na jistý úmysl apod.!“ Děkuji za vstřícnost. 
 

TERMÍNY ZAPISOVÁNÍ: 
 
Od 8. 11. do 13. 11. 2021 se zapisují úmysly  
 VÝROČNÍ – zádušní mše svaté 1 rok od úmrtí. 
 

Od 15. 11. do 20. 11. 2021 se zapisují úmysly 
 JUBILEJNÍ – životní jubilea, manželská jubilea 
 apod. Při změně času bohoslužby např. v sobotu  

(běžný čas je 7:00) si OSOBNĚ ZAJISTĚTE 
VARHANÍKA !!! 

 

Od 22. 11. 2021 – se zapisují OSTATNÍ úmysly na mše svaté. 
 
 

                                        Dva kapesníky 
                  V mateřské škole jeden chlapec stále nosil dva kapesníky.    
                              Učitelka se ho ptala proč? Chlapec jí odpověděl:  
                              „Jeden mám na utírání nosu. Druhý mám na to,  
                              abych s ním utíral slzy těm, kteří pláčou.“ 
                                       

                                               A co ty? Také nosíš dva kapesníky? 
 

 Z knihy Bruna Ferrera „Příběhy pro potěchu duše. 
 



Za uplynulý rok jsme se rozloučili s našimi drahými farníky 
 
 



ODPOČINUTÍ  LEHKÉ DEJ JIM PANE, SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ 



 
AŤ ODPOČÍVAJÍ VE SVATÉM POKOJI. AMEN 



SVĚTEC  MĚSÍCE 
 

Sv. Felicita 
23. listopadu, připomínka 
Postavení : mučednice 
Úmrtí:          století neznámé 
Patron:        žen; vzývána jako přímluvkyně    
                      za požehnání dětmi 
Atributy:  šátek na hlavě, kniha, meč, palma  
 

ŽIVOTOPIS 
Martyrologium nám o této mučednici potvrzuje 
pouze to, že její ostatky byly uloženy na 
hřbitově di Massimo na Via Salaria Nuova v 
Římě. Nad jejím hrobem Bonifác I. postavil 
kolem r. 420 kostel, jak o tom svědčí 
Jeronýmovo martyrologium (ze VI. s.) i Liber 
Pontificalis. 
    Příběh Felicity se některým historikům 
jeví jako imitace (pro podobnost) biblického příběhu makabejské matky a 
jejích sedmi synů. Jak patrno z podání martyrologia, nelze dokázat 
spojitost sedmi uváděných bratrů: Felixe, Filipa, Vitala, Marciála, 
Alexandra, Silana a Januária (viz pam. 10. 7.) s Felicitou jako spolumu-
čednicí a jejich vlastní matkou.    
     Rozdílná pohřebiště, kde byly uloženy jejich ostatky, nic nedokazují, 
neboť se jedná o čtvery katakomby na Via Salaria. Důraznější skutečností 
je oddělená památka v martyrologiu, která má připomínat den zrození pro 
nebe. Přes toto vše je Felicita vzývána jako pomocnice římských žen a 
matek, coby přímluvkyně za narození chlapců, a zvláště v Římě je 
zobrazována ve společnosti sedmi hochů. 
     V tradovaném příběhu je představovaná jako vdova po římském 
šlechtici, která se plně věnuje modlitbě. Jako taková nám může připomínat 
význam neustálého propojení modlitby s potřebnou denní činností.   
     Legenda totiž hovoří o tom, že nepřestala pečovat o výše jmenovaných 
sedm bratrů. Vychovávala je s velkou svědomitostí ve víře, o které podali 
svědectví svou mučednickou smrtí. Felicitě i sedmi bratrům je vkládáno do 
úst mnoho výroků, které mají dokreslovat jejich postoj lásky a věrnosti vůči 
Bohu. Od tohoto jejich postoje je nedokázaly odvést ani domluvy a sladké 
sliby, ani muka, neboť svou sílu čerpali z modlitby a z vnitřního spojení s 
Bohem. 
     Toto umučení v Římě je často spojováno s vládou Marka Aurelia, ale 
předpokládá se, že mohlo jít o dobu pozdější. 
 
 (www.catholica.cz)                                                                                         Připravila Marie Ohřálová  



POVÍDKA NA NEDĚLI                                        

Služebník království 
 
     Jedna francouzská bajka vypráví, jak se králův věrný komorník šel 
jednoho dne procházet do hustého lesa poblíž paláce. Zakopl o kládu a 
skutálel se z kopce dolů. Když ze sebe oprašoval nalepené listí a špínu, 
pohlédl k zemi a u svých nohou spatřil pohádkovou kouzelnou lampičku. 
Rychle ji otřel, a tím vypustil džina. 
      
     Džin řekl: „To, že jsi našel lampu, není žádná náhoda. Celý život jsi tvrdě 
pracoval. Nyní se ti může splnit jedno přání. Ale rozmysli si to dobře, protože 
můžeš mít jen jedno přání.“ 
      
     Služebník odpověděl: „Celý život jsem byl v postavení, kdy jsem musel 
sloužit druhým. Dokonce se mi říká ´služebník království´. Od teď chci, aby 
lidé sloužili mně. Chci okolo sebe služebníky, kteří by se o mě starali.“  
 
     A tak se také stalo. Když se muž vrátil na zámek, dveře se před ním samy 
otevřely. Ostatní pro něj vařili, servírovali mu jídlo, myli nádobí, prali šaty. 
Nesměl vykonávat žádnou práci – všechno bylo vykonáváno pro něj. 
 
     První měsíc ho tato nová zkušenost bavila. Druhý měsíc se již otravoval. A 
třetí měsíc to bylo nesnesitelné. A tak se muž vrátil do lesa, vyhledal lampu, 
otřel ji, a džin se objevil znovu. Muž mu řekl: „Zjistil jsem, že když mě druzí 
obsluhují, není to tak příjemné, jak jsem myslel. Chtěl bych zpátky získat své 
původní postavení a znovu být ´služebníkem království´.“ 
 
0     Džin však odpověděl: „Je mi líto, ale nemůžu ti 
pomoci. Mám moc splnit ti jen jedno přání.“ 
 
     Muž naléhal: „Ale ty mi nerozumíš. Já chci 
sloužit druhým. Je pro mě větší odměnou dělat věci 
pro druhé, než aby druzí dělali tyto věci pro mě.“ 
 
     Džin jen zavrtěl hlavou. 
 
     Muž žadonil: „Prosím, musíš mi pomoci! Raději 
skončit v pekle, než nebýt schopen sloužit druhým.“ 
 
     Duch smutně vzdychl: „A kde si myslíš, že jsi byl 
posledních devadesát dní, příteli?“ 
 
 ( Z knihy Bruna Ferrera,Kam patří mořské panny“)                                                    Marie Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 
   

Jsou dva myslivci na 
čekané. Jeden střízlivý 
a jeden notně opilý. Po 
chvíli vyběhne srnec. 
Střízlivý myslivec střílí 
první a mine. Potom 
střílí opilý myslivec a 
srnec napoprvé lehne. 
„Jak jsi mohl trefit hned 
napoprvé?“ 
„No to by bylo, abych 
z takového stáda aspoň 
jednoho netrefil!“ 
 
 
 
 
 

Potkají se dva myslivci: 
„Kam neseš toho 
zajíce?“ 
„Domů na oběd.“ 
„A co máte? Zelí, nebo 
Mrkev?“  
 

 
 
 

 

Vrátil se myslivec z lovu. 
„Tak co, jaké jsi měl štěstí?“ vyzvídá manželka. 
„Ohromné! Zastřelil jsem deset kačen.“ 
„Divokých?“ 
„To nevím, ale ten člověk, kterému patřily, ten divoký byl.“ 
 
 
 
 

Potkají se dva kamarádi, a jeden povídá druhému: "Kde jsi vzal tak pěkný 
boty, ty by se mi taky líbily, z čeho vlastně jsou?" Druhý, co se zrovna 
vrátil ze zahraničního lovu, povídá: "Z krokodýla! Zajeď si taky do Afriky, 
kup si lov na krokodýla a máš boty!" Po nějakém čase se zase potkají. 
"Tak co? Jel jsi do Afriky? A máš krokodýlí boty?" "Do Afriky jsem jel," 
povídá ten první. "Jenže jsem měl smůlu - krokodýly jsem střelil sice hned 
tři, ale ani jeden boty neměl. Všichni tři byli bosí!" 
 
 
 

 
 (Zdroj : Nezbeda, Internet)                                                     Připravila  Marie Ohřálová      



Nedělníček dětem 
 

Doplňovačka: 
Co by si přály všechny děti mít v blízkosti svého domu, 

hledejte v tajence 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „ALÍKOVO DOBRODRUŽSTVÍ“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SVATOMARTINSKÝ  KONCERT 



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

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 8.11. 17.00 Za Alžbětu Madajovou, rodiče a sourozence  
Ůt 9.11. 6.30   
St 10.11. 17.00 Za + Arnošta Pavlenku – výroční  
Čt 11.11. 17.00 za Annu Bilíkovou, manžela, + rodinu a duše v očistci  
Pá 12.11. Záb 17.00 Za padlé a nezvěstné vojáky obou válek + Pietní akt u památníku  
So 13.11. 7.00   
Ne 14.11. 7.00 Za členy Živého růžence – B Krmáš 
Ne 14.11. Záb 8.30 Za Jiřího Elbla, manželku a živou rodinu  
Ne 14.11. 10.00 Za živé a + farníky Krmáš 
Po 15.11. 17.00 Za manžele Hartošovy, syna a za živou rodinu  
Út 16.11. 6.30 Za + plk. Jana Gašpierika, pplk. Jaromíra Hřivnáče…  
St 17.11. 17.00 Za + Josefa Kubika, dvoje + rodiče a boží ochranu pro živou r.  
Čt 18.11. 17.00 Za + Heřmana a Annu Besuchovy  
Pá 19.11. Záb 17.00 Za živou rodinu, dar zdraví, za dvoje rodiče a bratra  
So 20.11. 7.00 Za + Ondreje Vonglára (měsíční) a za + rodiče z obou stran  
Ne 21.11. 7.00 Za živé a + farníky  
Ne 21.11. Záb 8.30   
Ne 21.11. 10.00 Poděkování P.Bohu za 70 let života, dar zdraví a ochranu pro ž.r.  
Po 22.11. 17.00 Za + rodiče Pavla a Adélu Hnilkovy a tři zetě  
Út 23.11. 6.30 Za živé a + farníky  
St 24.11. 17.00 Za + Ritu Gemsovou – výroční  
Čt 25.11. 17.00 Za + Karla Pačku  
Pá 26.11. Záb 17.00 Za Maxmiliána Vlčka, manželku, duše v očistci a za živou rod.  
So 27.11. 7.00 Poděkování za 75 let života, dar zdraví, za + manžela a živou r.  
So 27.11. ČK 16.00 Za + manžela, rodiče z obou stran a za živé rodiny  
Ne 28.11. 7.00 Za + Hildegardu Nevřelovou – měsíční 1.adv.n. 
Ne 28.11. Záb 8.30  1.adv.n. 
Ne 28.11. 10.00 Za + Jindřicha Kupku (ned.90 let) a za rodiče z obou stran 1.adv.n. 
Po 29.11. 17.00 Za Juditu Balarinovou, + manžela a rodiče  
Út 30.11. 6.30 Za živé a + farníky  
Út 30.11. Záb 17.00 Za Miroslava Vavrečku, rodiče a za celou rodinu Vavrečkovou  
St 1.12. 17.00 Za Otilii Adámkovou (ned.85 let), dva manžely a za živou rod.  
Čt 2.12. 17.00 Poděkování P.Bohu za 80 let života, přijaté milosti, za dar zdr…  
Pá 3.12. 6.30   
Pá 3.12. 18.00 II. adventní koncert u sv. Martina  
So 4.12. 7.00 Za + Marii Moravcovou, dva manžely a příbuzné  
Ne 5.12. 7.00 Poděkování za dar života s prosbou o b.požehnání, za živou a +r. 2.adv.n. 
Ne 5.12. Záb 8.30 Za Aleše Harasima a za živou rodinu 2.adv.n. 
Ne 5.12. 10.00 Za Kristinu Kozlovou, manžela a děti, za celou živou i + rodinu 2.adv.n. 

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

 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V MĚSÍCI LISTOPADU 
 

Sbírka na OPRAVY – neděle 14. 11. 2021 
 



Bůh a já 

Každý z nás má představu o tom, jak vypadá 
Bůh. Honzík ho vidí jako hodného dědečka, 
Maruška ho poznává v milující mamince, 
Anetka v pozorném tatínkovi, Dominik si 
představuje přísného učitele a pro Daniela je 
sluncem, měsícem a hvězdami na nebi.  

Je velmi pravděpodobné, že 
se tato naše představa o 
Bohu v průběhu let malinko 
změní. S věkem se mění náš 
pohled na všechno kolem nás, 
a když někoho nebo něco 
blíže poznáváme, velmi často 
se nám stává, že se nám to 
tzv. mění před očima. 

Boha můžeme najít ve všem, co vidíme 
kolem sebe. V krásné květině, ve 
stromech se silnými kořeny, ve 
hvězdách, které jsou stálé, nikdy 
nemizí, jen je občas pouhým okem 
nevidíme. Ve slunci, které nás hřeje a 
bez kterého by nebyl život. Je v našem 
kostele, v našich domovech, v našich blízkých. 

Je s námi, je v nás a je všude kolem 
nás. I když někdy naše vnímavost na 
Jeho blízkost slábne, Jeho 
přítomnost nad námi září dál.                                                                   

                 Věra Dudová, katechetka 
 



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