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SLŮVKO   FARÁŘE 
 

Něco se děje aneb když u vás „straší“ – 1. díl 
 
 Ten telefonát mě zastihl v Polsku, kousek od našich 
vzájemných státních hranic. Muži na druhé straně mobilní sítě jsem 
stručně formou prosby sdělil, že okamžitě po návratu domů mu 
zavolám, ať věci neřešíme „přeshraničně“ tedy i draze, ale také 
mimo automobil, bo jsem v té době ještě neměl takové to sluchátko 
do ucha, které dovoluje, abyste za jízdy nemuseli v ruce držet 
mobilní telefon, dopravními předpisy stejně při jízdě zakázaný. 

Těch pár posledních kilometrů, zbývajících k vjezdu do 
farního dvora, mi však vrtalo hlavou, co může člověk tohoto typu po 
mně chtít. Pro vysvětlenou: volal mi muž středního věku v plné síle, 
sportovec, ve svém okolí respektovaný člověk, který svou 
náboženskost projevoval tím, že kromě pohřbu navštívil kostel 
například na „půlnoční“, která byla stejně v deset večer. Co tedy 
takový člověk může chtít po farářovi??? 

No nic. Zavolal jsem mu. Ptal se mě, zda se může v nejbližší 
době osobně zastavit a něco probrat. Ano, můžete, odpověděl jsem 
mu. Navrhl termín a čas. 

Byl přesný. Po otevření dveří vešel do domu i se svou ženou. 
Znal jsem ji od vidění. Sedli jsme si do kuchyně. Nešla přehlédnout 
nervozita obou, ale u muže byla větší (a to jsem měl nádobí umyté). 
Po rozpačitém chození okolo horké kaše vzal nakonec slovo do 
svých rukou a začal: 

„Pane faráři, prosím vás, nesmějte se mi. Sbíral jsem dlouho 
odvahu, abych za vámi přišel. Tady manželka to může dosvědčit. 
Ale my už nevíme, co máme dál dělat…“ 

Aha, tak teď mám asi dělat manželskou poradnu, napadlo mě 
v duchu. Nebylo tomu tak. Šlo o něco úplně jiného. 

Začal mluvit o tom, že jejich mladší dítě má už delší dobu 
jakési potíže ve smyslu, že vídává v jejich domě určité „tmavé 
postavy“. Že chodí v noci k rodičům do ložnice s pláčem, že „tam 
zase jsou“ a že se „jich“ bojí. Domlouvání, přemlouvání, 
vyhrožování – nic nepomáhá a je to stále náročnější. Mluvil o tom, 
že už vyhledali lékaře, navštěvovali psychologa a vůbec se snažili 



najít někde nějakou pomoc, ale bohužel marně. Postupem času 
začali vnímat přítomnost „návštěvníků“ jejich domu i samotní tito 
rodiče. „Pane faráři, ať vám to zní jakkoli zvláštně nebo snad i 
bláznivě, my „je“ s manželkou už vidíme také!“ 

Po celou dobu, kdy muž vyprávěl a jeho žena pouze 
pokyvovala souhlasně hlavou, po celou tuto dobu jsem vnímal, že 
se často na mě dívá, zda se mu nesměji nebo nějakým jiným 
způsobem dávám najevo alespoň své rozpaky. Nedělal jsem nic 
takového, protože jsem cítil, že tito lidé prostě trpí. 

„A proč jste přišli za mnou?“, zeptal jsem se jich. Sdělili, že 
nějaká jejich teta jim řekla, ať jdou prostě za knězem. Tak jsou tady. 

Pro změnu jsem se slova ujal na chvíli já a pomalu jsem 
začal mluvit o tom, co se někdy děje mezi nebem a zemí… 

(Jelikož by toto „Slůvko“ nemělo být zase přehnaně dlouhé, 
tak se omlouvám, ale pokračování až příště – tedy v listopadovém 
Nedělníčku. Děkuji vám za pochopení). 

 
     Pavel Kuchař, farář 

 

PS. Nemusíte se bát. Né každé „strašení“ je určeno ke strašení. 
                 
============================================================== 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                Obrázek namaloval pan Josef Vidlák 



 
Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na říjen 2013 

 

 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 7.10. 18.00 Za + Jana Michalíka – výroční  
Ůt 8.10. 6.30 Za živé a + farníky  
Út 8.10. 18.00 Za Valtra Kotalu a dvoje rodiče  
St 9.10. 18.00 Za + Anežku Kupkovou – výroční  
Čt 10.10. 18.00 Na poděkování P.Bohu za obdržené milosti, ochranu P.Marie a...  
Pá 11.10. Záb 18.00 Poděkování P.Bohu za přijaté milosti, dar zdraví, + rodiče a ži…  
So 12.10. 7.00 Za Františku Onderkovou, manžela a + rodinu  
Ne 13.10. 7.00 Za + Annu Hrbáčkovou – měsíční  
Ne 13.10. Záb 8.30 Za Bruno Reichla, manželku, dvoje rodiče a tři syny  
Ne 13.10. 10.00 Za + Annu Miketovou – měsíční  
Po 14.10. 18.00 Za + Norberta Nováka, syna Josefa a rodiče z obou stran  
Út 15.10. 6.30 Za živé a + farníky  
St 16.10. 17.00 Poděkování za 70 let života, za dar zdraví, za živou rodinu a …  
Čt 17.10. 18.00 Za Hedviku Niklasovou, manžela a rodiče  
Pá 18.10. Záb 18.00 Prosba za dar zdraví a boží pomoc u příležitosti 60 let společn …  
So 19.10. 7.00 Poděkování za dar zdraví a živou rodinu  
So 19.10. ČK 17.00 Za + Josefa Thiemla – výroční  
Ne 20.10. 7.00   
Ne 20.10. Záb 8.30 Za Karla Mrkvu, manželku a přízeň  
Ne 20.10. 10.00 Za + manžela, syna, dvoje + rodiče a přízeň  
Po 21.10. 18.00 Za + Pavla Holečka, manželku a přízeň  
Út 22.10. 6.30   
St 23.10. 18.00 Za + manžela Jozefa Kozlovského, bratra, švagra a rodiče z ob…  
Čt 24.10. 18.00 Na poděkování P.Bohu za 80 let života, dar zdraví a boží pom…  
Pá 25.10. Záb 18.00 Za Josefa Stanovského, dvoje rodiče a duše v očistci  
So 26.10. 7.00 Za + Brigitu Mašíkovou – výroční  
So 26.10. 11.00 Poděkování P.Bohu za 50 let společ. života,prosba o dar zdraví...  
Ne 27.10. 7.00 Za + Lindu Warden  
Ne 27.10. Záb 8.30 Za živé a + farníky a za dobrodince kostela Krmáš 
Ne 27.10. 10.00   
Po 28.10. 17.00 Za + Josefa a Marii Kuchařovy, rodiče a sourozence z obou stran  
Út 29.10. 6.30 Za živé a + farníky  
St 30.10. 17.00 Za + manžela Jána Kozlovského, bratra a rodiče z obou stran a ...  
Čt 31.10. 17.00 Za+Leonarda Očko,manželku a rodiče z obou stran  
Pá 1.11. Záb 16.30 Za Josefa Konečného, manželku a dvoje rodiče  
Pá 1.11. 18.00 Za + Emu Vicencovou, rodiče a sourozence  
So 2.11. 7.00 Za živé a + kněze, sloužící v naší farnosti a kněze rodáky  
So 2.11. 16.00   
Ne 3.11. 7.00 Za živé a + myslivce (svatohubertská mše)  
Ne 3.11. Záb 8.30 Za Josefa Pačku, manželku, dvoje rodiče a přízeň  
Ne 3.11. 10.00 Na daný úmysl  

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



 
 
 

POŘÁDÁ: SRPŠ A FARNOST Dolní Benešov 
26.10.2013 v 19.00 hod. v Kulturním domě v Dolním  Benešově 

 

Kč 200,-  večeře v ceně 

Hudba OH Band 
Vstupenky možno zakoupit u paní Šelongové (Mináčové) 

 a na faře od 16.9.2013 
 
 

                                    
 
 

VE  ŠKOLE  JEŽÍŠOVĚ 
 

 

   Téma setkání:                                Eliáš – víra v moři nevěry 
   Termín setkání:              Středa 9. října 
2013 
   Čas a místo setkání:  18:50 ve Farním sále 
   Texty k nastudování: 

• 1 Král 18,20-40   Zápas na Karmelu 
• 1 Král 19, 1-18  Eliáš na Chorebu – už je toho dost 

Hospodine 
• Mt 5, 11-16  Vy jste sůl země 
• 1 Petr 2, 11-17 Křesťan mezi nevěřícími 

 
 
 
 
 
 



 

ZAPISOVÁNÍ  INTENCÍ  NA  ROK  2014  
 

(Intence = úmysl na mši svatou) 
 

 

Zapisuje se vždy po mši svaté ve stanovené dny na faře nebo v 
zákristii. V neděli se nezapisuje!!! 
 

Úmysly prosím napište na kousek papíru, kam také uveďte vaše 
příjmení, ulici a číslo domu nebo telefonní číslo. Úmysl pište krátce, 
jasně a výstižně! Děkuji za vstřícnost. 
Termíny zapisování:  
 

Od 5.11. do 9.11.2013 se zapisují úmysly  
 výro ční – zádušní mše svaté 1 rok od úmrtí. 
 

Od 11.11. do 16.11.2013 se zapisují úmysly 
jubilejní  – životní jubilea, manželská jubilea apod. Při změně 
času 
        bohoslužby např. v sobotu si zajistěte varhaníka 

 

Od 18.11.2013 – se zapisují ostatní  úmysly na mše sv. 
 
============================================= 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ŘÍJNU  
                                                   
                                                 

Sbírka NA MISIE  

– neděle 20.10.2013 – odesílá se v plné výši pro potřebu 
světových misií 

Sbírka NA VÝMALBU KOSTELA V ZÁB ŘEHU 
– neděle 27.10.2013 

 

=================================================== 
 

PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ - ŘÍJEN  
 

SOBOTA 12.10.2013 v 16.00 na faře 
============================================= 
 



Nespokoj se s málem! 
 

Do jaké míry budeme toužit po Bohu, do takové míry může Bůh přijít a 
změnit nás. V Písmu svatém najdeme příběh jedné z žen prorockých žáků, 
která ovdověla. (srov. 2 Král 4). Přišla za Elizeem a řekla: „ Boží muži, 
vydírají mě, chtějí vzít mé syny do otroctví, protože nemám čím zaplatit.“  
Boží muž se jí zeptal:“ Co máš doma?“ Odpověděla: “ Nic než baňku 
oleje.“  Boží muž jí řekl: „ Vyjdi ven a vypůjč si láhve od sousedů, naplň 
svůj dům prázdnými nádobami. A nespokoj se s málem. Pak jdi domů a 
nalévej olej z baňky do všech těch nádob.“Žena vyšla a shromáždila 
prázdné nádoby do svého domu. Potom vzala svou jedinou nádobku 
s olejem a rozlévala. Rozlévala do všech prázdných nádob, a jakmile 
naplnila všechny prázdné nádoby v domě, olej přestal téct. Boží muž jí 
řekl:“ Teď olej prodej, vyrovnej dluhy a z toho, co ti zbude, budeš živa i se 
svými syny.“Víme, že olej je v Bibli obrazem Ducha svatého. Nádoby pak 
představují naše srdce. Kolik vyprázdníme, tolik dostaneme. I nám Boží 
muž radí: „Nespokoj se s málem.“ 
 
 

Živý Ježíš 
 

Když ke mně přišel poprvé, bylo mu asi sedmnáct let. Vypadal dost 
otřesně: staré ošoupané kalhoty, vytahaný svetr, mastné vlasy splývající na 
ramena a ve tváři beznaděj. „ Ty jsi farář?“  Říkám:  „Ano, co si přeješ?“ „ 
Musíš mi říct něco o Ježíši Kristu, protože nikdo jiný už mi nepomůže.“  
Kde se to ten chlapec dozvěděl, to nevím. Jeho život byl dost těžký. Od 
deseti let žil jenom s tátou. Rodiče se rozvedli a táta si vodil domů jiné 
„maminky.“ Dorůstajícího chlapce zasvěcoval do tajů života, údajně „aby 
se neztratil.“ Kluk začal chodit po hospodách, a když mu to dál nepřinášelo 
uspokojení, začal brát drogy. Když se ocitl poprvé na faře, byl skutečně na 
pokraji zhroucení - lidská troska.                                                                                   
Dneska už může svědčit o tom, co pro něj Ježíš udělal, jak změnil jeho 
život. Mnozí se mu snažili pomoci, ale nebylo z toho vůbec nic, dokud 
nepoznal samotného Ježíše Krista. Ten ho svou mocí a svou láskou 
osvobodil ode všeho, co svazovalo jeho duši, takže konečně nalezl 
opravdový život. 
 
 
( Z knihy Vojtěcha Kodeta-Hledám tvou tvář)                                           Věra Dudová 



Výmalba kostela sv. Urbana v Záb řehu  
 
 Návrh výmalby kostela sv. Urbana – předložení návrhu a diskuze o 
něm ve Farní radě – rozhodnutí pro výmalbu – oslovení zkušené firmy a 
jednání s ní – návrh a doladění Smlouvy o dílo – podpis této smlouvy 
farností, firmou a biskupstvím – příprava prostoru kostela k výmalbě 
zábřežskými farníky – samotné práce na výmalbě – úklid kostela po 
výmalbě ochotnými farníky – (kritika těmi, kteří většinou s ničím 
nepomonou) – zaplacení smluvních faktur – užívání kostela a radost, že 
se zase něco podařilo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Milí farníci, takto jsem si dovolil popsat mou současnou radost, že 
se, především díky vám, povedlo kus dobrého díla. Díky Bohu. 
          
                                                                                                            PKF 
 



I já jsem ministroval – ale to bylo dávno…  
 
 V neděli 29.9.2013 při mši svaté v 10.00 ve farním kostele sv. 
Martina byli přijati do služby ministranta dvě nové posily – žáci čtvrtých tříd 
– Adam Hudeczek a Maxmilián Hartoš. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mnozí muži naší farnosti při rozhovorech, když se téma „stočí ke kostelu“, 
vzpomínají na svá léta ministrování. Poslouchám ta sdělení docela rád, i 
když záleží na tom, kolik má sdělující v sobě tzv. podpůrných 
prostředků… 

  
Našim novým ministrantům přeji, ať v sobě najdou radost a hrdost, že 
v době, kdy mnoho lidí slouží bezduše mamonu a větru, oni mohou sloužit 
velikému Bohu a jeho obětujícímu se Synu. Ať je služba u oltáře posilou 
jejich začínající víry, která má vyrůst ve víru zodpovědnou, tedy „opravdu 
chlapskou“.                                                                                   
                                                                                                             PKF 



Poděkování za úrodu zemskou 2013  
 
 Tradiční díkůvzdání Pánu Bohu za to, že nás obdarovává a učí 
moudře nakládat s jeho dary a díkůvzdání také lidem, že svou přízeň 
prokazují nezištně svým bližním – proběhlo v sobotu 28.9.2013 v den 
slavnosti sv. Václava. 
   Ochotní farníci obětavě pomohli s přípravou i samotným 
průběhem akce. Bylo nám dopřáno i slunečné počasí. 
  

    Mezi hosty jsme přivítali jak celebranta mše svaté – vojenského 
kaplana mjr. Mgr. Jaroslava Kníchala, který slouží na posádce v Praze, 
tak k nám zavítal ministr životního prostředí v demisi Mgr. Tomáš Jan 
Podivínský s doprovodem, krajský tajemník KDU-ČSL Moravskoslezského 
kraje Jiří Navrátil a starosta sousedních Kozmic Ing. Petr Kozák s chotí. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rád bych touto cestou poděkoval pomocníkům za jejich obětavou pomoc. 
         PKF 

 



                          SPONZOŘI DO TOMBOLY 
 

Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům, kteří dodali mnohé 
ceny do tomboly při Poděkování za úrodu. Výtěžek z prodaných losů byl 
použit na financování výmalby kostela sv. Urbana v Zábřehu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurace SPORT    Penzion HERTA 
Rybářství Hodonín    Lékárna U Kaple 
ZAMTERM     Lékárna U Mistra Konráda 
Zahradnictví Ostárková   Elektro MÜLLER 
Mozaika Zábřeh    Květinářství AGÁVE 
Květinářství SLUNÍČKO   Cukrárna M. Půdová  
Hospoda Na Rynka     MASOMA J. Klemensová 
Trafika Marta                                    Cukrárna L. Hartošová 
Prodejna JORDÁN    KOSMAS 
Drogerie J. Vavřínková   Městský úřad D. Benešov 
Autotip MAZDA    SPOJMAT 
VODOPLAST               MVDr. E. Kosková  
G. Bazan      J. Bitta 
manželé Billikovi    E. Adamíková 
M. Sovík     R. Vojáček 
T. Kubíková     A. Faiková 
manželé Ranošovi    D. Kuchejdová   



A ješt ě pár fotografii  
 

Příprava na poděkování za úrodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze mše svaté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  
 
 

                            Na farním dvoře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SVĚTEC MĚSÍCE 
            SVATÁ  HEDVIKA  SLEZSKÁ   - 16. října 
         Řeholnice – hlavní patronka Slezska  
Ostravsko – opavská diecéze  slaví tento den jako s lavnost. 
       
       Vévodkyně Hedvika se narodila roku 1174 v Andechsu, v Německu  
a zemřela 15.října 1243 v Třebnici v Polsku.  
       Je patronkou Polska, Slezska, Berlína, Vratislavi, Třebnice 
 a Krakova. Je také patronkou vyhnanců z vlasti a snoubenců. 

        Narodila se na zámku Andechs na Amberském jezeře,  
a proto se v Bavorsku ještě dnes nazývá Hedvikou 
z Andechsu. Do dějin však tato dcera hraběte Bertholda IV. 
z Andechsu vešla jako Hedvika Slezská. Vyhnanci  ze 
Slezska se od konce druhé světové války shromažďují 
stále znovu v klášterním kostele v Andechsu, aby oslavili 
památku své svaté ochránkyně a utěšitelky, z nichž několik 
ostatků je uchováno i zde na „svaté hoře“ na Amberském 
jezeře. 
        Hedvika přišla na svět v roce 1174 na zámku Andechs 
a byla už jako malé dítě předána na výchovu 
benediktinkám v klášteře Kitzingen. Když bylo dívce 12  let, 
byla svým otcem z mocensko-politických zájmů provdána 
za vévodu Jindřicha I. Manželství bylo vysloveně šťastné. 
Už ve svých 13 letech porodila Hedvika své první dítě, 
v průběhu let k němu přibylo šest dalších. Po porodu 
sedmého dítěte prosila Hedvika svého muže, aby s ním 
směla žít od nynějška ve zdrženlivosti. Jindřich I. poznal 
hlubokou touhu své milované ženy a respektoval Hedvičino 
přání. Až do Jindřichovy smrti v roce 1238 žili manželé 
spolu ve štěstí a harmonii.  
      Hedvika se po celý svůj život věnovala blahu svého lidu 
a prohloubení křesťanské víry v obyvatelstvu. Vedla 
četných nemocnic a ošetřovacích ústavů založila také 
slavný klášter cisterciaček v Třebnici na sever od Vratislavi. 
Byl to první ženský konvent ve Slezsku. Hedvika také 

připra-vovala cestu zástupcům četných řádů, aby se mohli usadit ve Slezsku. 
       Hedvika Slezská však musela vytrpět mnoho útrap. Její rodný zámek 
Andechs byl úplně zničen, její sestra Gertruda padla za oběť vražednému úderu, 
roku 1238 zemřel její muž a jen o tři roky padl i nejstarší syn Jindřich II. v boji proti 
Tatarům. Po synově smrti se Hedvika uchýlila do třebnického kláštera, kde 15. 
října 1243 přesně ve svých 70 letech zemřela.                                                                             
  Tady ve svém oblíbeném klášteře našla svůj poslední odpočinek v nádherném 
sarkofágu. Papež Klement IV. Hedviku svatořečil 26.března 1267.  
 

(Rok se svatými)                                                         Marie Ohřálová 



MARIÁNSKÁ POEZIE 

DŽBÁN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z knihy Zuzany Novákové „Když Panna Maria pro vodu chodila“, Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o.                                           
                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Marie Ohřálová 
 



      NEDĚLNÍ  POVÍDKA K  ZAMYŠLENÍ 
                                          

TŘI  SLOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Marie Ohřálová 
 
(Z knihy Bruna Ferrera – Živá voda pro duši, vydalo nakl.  Portal 2010, přeložila Ivana Hlaváčová) 



                           Humor  

 
                                                                              === 

  
 Potkali se dva rybáři a sdělovali si dojmy ze včerejšího dne. 
„Včera jsem ti, člověče, chytil štiku, ta měla metr a půl.“ 
„To já jsem vytáhl z vody petrolejku. Představ si, že ještě svítila!“ 
„To mi pěkně věšíš bulíky na nos!“ 
 „Víš co? Ty zkrať štiku a já tu lampu zhasnu.“ 
 

                                               === 
                                                                                      

     Jenda s Ferdou se hádali, kdo má na zahradě pěknější jablka. 
Když už to  trvalo nějakou chvilku, obrátil se Ferda na podpatku, 
práskl dveřmi a byl pryč. 
     Za chvíli se vrátil a Jendovi strčil pod nos jablko: „Vidíš, vidíš to?“  
„To vidím, to je teda pěkný mrzák.“ 
„Tak vidíš! To je totiž jablko z vaší zahrádky.“ 

                                                                        
  ( Z knihy  Nezbedův humor. Vydala redakce dětského časopisu Nezbeda. Zlín  2007.) 

 
 Vybrala Marie Ohřálová 
 
 



    Dětem   -  pro nejmenší –  Poznej a vymaluj.     
                                                       
                                             
               
                                               
                          
              
 
 
 

============================================================================= 

 
       SOUTĚŽ !!!  
      
        NÁDOBÍ                                     
 
Které dva kusy nádobí 
na spodním obrázku 
chybí a které dva kusy 
tam jsou navíc? 
  

Své odpov ědi vho ďte do 
krabi čky „SOUT ĚŽ“ 

v kostele, 
nebo zašlete emailem        

nas.nedelnicek@seznam.cz  
 

Nejpozd ěji do ned ěle 29. září.       
============================================================================= 
Správná odpov ěď z minulé sout ěže: 
  Záložka nebyla mezi stránkami 11-12 a 21-22. Ze tří došlých odpovědí, 
které byly všechny správné, vylosoval pan farář toto pořadí výherců :       
1. cena – kniha – Eva Plzáková 9 let, 2 . cena – biblické karty  - Natálie 
Barvíková  13 let, 3 . cena – biblické pexeso - Lucie Oh řálová 8 let.      
    Výherc ům blahop řejeme .                                             
                                                                                                       M.Ohřálová                                                           



Rodiče, pomozte d ětem se modlit !!!  
 

   Jestliže doznáváme své h říchy, On je tak v ěrný a spravedlivý, 
   že nám h říchy odpouští a o čišťuje nás od každé nepravosti.  
                                                                          ( 1. list Jan ův , 1-9) 
 
 
 
 
 
 

    Ježíši, když je mi  
      LÍTO toho, co jsem ud ělal, 
     odpustíš mi, že? 
     Ty rozumíš,  
      jak se cítím. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
     Doufám, že maminka  
     a tatínek mi také rozumí… 
     když je mi líto, 
     co jsem ud ělal. 
 
 
 

 Rodiče: Ubezpe čte své dít ě, že vy a Ježíš mu       
  odpouštíte vše špatné, co d ělá. 
 
 
 ( Kniha modliteb pro děti. Napsala Christiane Harder Tangvald, lustr. Frances Hook) Vydáno v r.1987.                  
                                                                                                      
                                                                                                                                 Marie Ohřálová 



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

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlevo druhý host - ministr životního prostředí v demisi Mgr. Tomáš Jan Podivínský 
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