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JAN  PAVEL  II.  BUDE  BLAHO ŘEČEN 
LETOS  1.  KVĚTNA 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bývalý papež Jan Pavel II. bude blahořečen letos 1. května. Jeho 
nástupce Benedikt XVI. podepsáním dekretu oficiálně potvrdil uznání 
zázraku, který mu byl přisouzen. 
       Jako zázrak bylo potvrzeno uzdravení francouzské řádové sestry  
Marie Simon-Pierre, která trpěla Parkinsonovou chorobou, touto nemocí 
trpěl také on sám.         
     Jan Pavel II. zemřel 2.dubna 2005 ve věku 84 let, po šestadvaceti 
letech pontifikátu. Proces jeho blahořečení začal  již 28. června 2005,         
a to z iniciativy Benedikta XVI.  
      Již při pohřbu Jana Pavla II. na Svatopetrském náměstí 8.dubna 2005 
lidé provolávali ,,Santo subito“ (Svatý hned). 
      Aby mohl být Jan Pavel II. prohlášen svatým, je třeba prokázat druhý 
zázrak, jehož by byl původcem. 
       
Můj vztah k papeži Janu Pavlu II. je o to bližší, že den jeho zvolení, 
tj.16.10. 1978, je totožný s datem mých narozenin a vždy zaznívala 
papežská hymna.                             

                                                    
     P.Mgr. LadislavStanečka 



    

Svatý Blažej († 316) Svatý Blažej († 316) Svatý Blažej († 316) Svatý Blažej († 316)     

(3.února) 

Svatoblažejské požehnání 

Svatý Blažej je uctíván jako patron a přímluvce proti nemocem. V den jeho liturgické 
památky – 3. února se v kostelích udílí tzv. svatoblažejské požehnání. 

Text: Na přímluvu sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, ať tě Pán chrání od všech nemocí 
duše i těla a dá ti své požehnání. 

Svatý Blažej  

Žil ve 3. století. Byl biskupem v maloasijském městě Sebastě. 
Měl velké lékařské znalosti, kterých používal, aby co nejvíce 
pomohl lidem, jemu svěřeným, i jejich zvířatům.  
 
Když Blažej odmítl obětovat bohům, rozdrásali jeho tělo 
železnými hřebeny a pak vedli na popravu. Provázelo ho prý 
pět zbožných žen, které byly spolu s ním později sťaty jako 
křesťanky. Cestou na popravu přistoupila k Blažejovi vdova s 
polomrtvým chlapcem, kterému uvízla v krku rybí kost. Světec 
na něj vložil ruce, pomodlil se a dítě se hned probralo a 
uzdravilo se. Proto se v den svatého Blažeje uděluje požehnání 
dvěma zkříženými svícemi slovy: "Na přímluvu svatého 
Blažeje, biskupa a mučedníka, uchovej tě Bůh ode vší choroby 
hrdla a od kteréhokoli jiného zla". Blažej byl sťat roku 316.  
Je patronem :  
proti krčním bolestem, proti kašli, proti nemocem měchýře, krvácení, vředům, kolikám, 
bolestem zubů, proti moru; kameníků, česáčů vlny, stavebních dělníků, zedníků, lékařů, 
obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, sádrařů, tkalců, koželuhů, pekařů, kloboučníků, 
hudebníků; za dobrou zpověď; ochránce domácích zvířat a koní; za dobré počasí.  

Pranostiky:Je-li na svatého Blažeje slunečné ráno, budou mladí lidé v nadcházejícím roce 
požívati pevného zdraví, je-li slunečno po polednách, platí to o lidech středního věku, a 
je-li slunečno k večeru, budou se dobrému zdraví těšit lidé staří. 

 (Převzato s laskavým svolením z internetových stránek: www.abcsvatych.com)  

Věra Dudová 

 



 

BUDEME  PROŽÍVAT 
 9. března    Popeleční středa, začátek postní doby a den přísného      
                     postu 
19.března    Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
25.března    Slavnost Zvěstování Páně 
 
17.dubna     Květná neděle   - ve 14. hodin  Křížová cesta  městem 
21.dubna     Zelený čtvrtek 
22. dubna    Velký pátek, den přísného postu 
23.dubna     Bílá sobota,  konec postní doby 
24.dubna     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 
  1.května     Druhá neděle velikonoční  - Božího Milosrdenství,odpust. 
                     V 10.hodin společná oslava sv. Floriana, patrona hasičů a 
                     po mši svaté  průvod k soše sv.Floriána a litanie k tomuto  
                     světci 
15.května    V Zábřehu   v 8.30 hod.   1. svaté přijímáni                                   
22.května    V 10.hodin  1. svaté přijímání  v Dolním Benešově 
28.května    V 10.hodin  biřmování 
29.května    V Zábřehu v 8.30 hod. odpust  
 
 2. června    Slavnost Nanebevstoupení Páně 
12.června    Slavnost Seslání Ducha Svatého 
19.června    Slavnost Nejsvětější Trojice 
23.června    Slavnost Těla a Krve Páně-Boží Tělo v Zábřehu 
                    v 17.30 hod. 
25.června    Mše svatá za živé a zemřelé rybáře v 17.hod. v červené        
                    kapli 
26.června    Společná oslava Slavnosti Božího Těla- 9.hodin mše sv. a    
                    pak průvod Božího Těla 
28.června    Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
 
1.července  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
                    Pouť dětí na Prašivou  -  zahájení prázdnin 
5.července  Slavnost sv.Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů   
                    Evropy, hlavních patronů Moravy 
                   

                                                          P. Mgr. Ladislav Stanečka, farář 



 

Náááárodn íííí t ýýýýden 

manžžžželstv íííí  
Národní týden manželství bude zahájen 14. února 2011 tiskovou 
konferencí, uspořádanou se souhlasem premiéra Petra Nečase v budově 
Úřadu vlády ČR.  

Již pátý ročník Národního týdne manželství, největší celonárodní iniciativy 
na podporu manželství v ČR, se bude konat v týdnu 14. - 20. února 2011. 
Letošní motto bude „Dobré manželství není samozřejmost“. 

A co můžeme v tomto týdnu udělat pro vlastní 
manželství?                           

 Jedna z možností je pomodlit se tuto 
modlitbu: 

Láska je trpělivá: Pane, daruj mi trpělivost, která dokáže snášet tíhu každého dne.                                                             
Láska je velkodušná: Pane, pomoz mi usilovat o její (jeho) dobro dříve než o své.  .               
Láska se nevychloubá: Pane, usměrni mě, abych nedával na odiv, co pro ni (něj) dělám. 
Láska se nehněvá: Pane, vzdal gesta a slova, která zraňují.            

Láska nezávidí: Pane nauč mě radovat se z každého jejího (jeho) úspěchu.                
Láska není domýšlivá: Pane, dej mi odvahu říkat „udělal jsem chybu“.                     
Lásce nechybí úcta: Pane, dej ať v její (jeho) tváři mohu vidět Tvoji tvář.                
Láska nepočítá křivdy: Pane, smiřuj nás v odpuštění, které zapomíná na chyby.      
Láska nemá radost z nespravedlnosti: Pane, otevři naše srdce k potřebám lidí kolem 
nás.       

                                                                                                                                                                                                                        
Láska se raduje z pravdy:Pane, veď naše kroky k Tobě, který jsi cesta, pravda a život.                
Láska všechno přikrývá, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží: Pane, pomáhej 
nám přikrývat láskou dny, které prožijeme společně, pomáhej nám věřit, že láska i hory 
přenáší, pomáhej nám doufat v lásku i proti vší naději. 



( převzato s laskavým svolením z časopisu Naše rodina č. 7/2010, s. 13.) 

 Věra Dudová 
 

Čím nás obohatil leden. 

Novoroční koncert v našem chrámě sv. Martina    

 
  V neděli 2. ledna v 17. hodin       
přednesl Žesťový kvintet 
Janáčkovy akademie 
muzických  umění Brno 
překrásné skladby známých 
skladatelů. 
  Poté jsme se mohli zaposlou-
chat do nádherných tonů  
slavné, ,, České mše vánoční „  
Jana Jakuba Ryby, v podání 

Smíšeného pěveckého sboru P.Cypriána Lellka a jeho sólistů, za účasti 
hostů, sólistů Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, pod 
vedením dirigenta Jana Dajče. Všem účinkujícím i pořádajícím děkujeme 
za příjemné a sváteční chvíle, které  pro nás připravili v našem krásně 
vyzdobeném kostele. 
                                                                                  
           PAN  FARÁŘ  POŽEHNAL  KOLEDNÍ ČKŮM 

V sobotu  8. ledna se uskuteč-
nila již tradiční Tříkrálová 
sbírka. Než vyšli malí koled-
níčci společně s dospělým 
doprovodem do ulic našeho 
města, sešli se na farním 
dvoře, aby  přijali  požehnání  
pana faráře (viz. foto na titulní 
straně). Letos jim počasí  
docela přálo. Ráno bylo sice 
sychravé, ale hlavně, že nebyl 
mráz.Tak mohli koledníčci 

vykoledovat  v  Dolním Benešově a Zábřehu  103 409 Kč,  a tím překonat  
o 1 409 Kč částku z minulého roku. A my, kdo jsme přispěli, jsme také 
obohacení. Mohli jsme takto pomoci, kde je potřeba.                                                                                                                                 



                                                                                           Marie Ohřálová 
 

Zrodil se náhle a bylo mu požehnáno 
 

      V neděli 23.ledna 2011  bylo 
   pro nás všechny připraveno             
   překvapení v podobě malého     
   zpravodaje naší farnosti   
   ,,Nedělníčku“.  
       Na konci ranní mše svaté  
   pan farář požehnal prvnímu číslu  
   tohoto našeho nového farního    
   časopisu .    
       Poté bylo toto první číslo  
   Nedělníčku připraveno, jak pro  
   účastníky ranní a velké mše svaté  
   v Dolním Benešov, tak i pro naše  
   farníky v Zábřehu, aby si ho  
   mohli odnést do svých domovů  a  
   zpříjemnit si tak sváteční den. 

  Žehnání  Nedělníčku             Foto: Věra Dudová 
 

SETKÁNÍ  KaNoe –  KAMARÁD Ů  TV  NOE 
 

V neděli 23. ledna byli pozváni 
Kamarádi tv. Noe na společné 
setkání. Vše začalo v 10.30 hod. 
mší sv. v kostele sv. Václava 
společně s farností Fulnek a 
kterou jste mohli sledovat 
v přímém přenosu na tv. Noe. 
   Poté následovala prohlídka 
všech prostor a studii, nebo 
spíše studiiček, kde programy 
pro vás vznikají. Následovala            

Kaple v budově televize Noe         foto: M. Ohřálova       beseda. Ředitel P.Leoš Ryška a            
                                                                     další zaměstnanci informovali o 
novinkách a situaci v tv. Noe. Všem přispívajícím divákům tv. Noe již 
bylo doručeno potvrzení o darech za minulý rok i poděkování.   
                                                                

                                                                                               Marie Ohřálová 



                                                                           

POVPOVPOVPOVÍDKA  NÍDKA  NÍDKA  NÍDKA  NA  NEDĚLIA  NEDĚLIA  NEDĚLIA  NEDĚLI    
MODRÝ KÁMENMODRÝ KÁMENMODRÝ KÁMENMODRÝ KÁMEN    

 

 
 
        Klenotník seděl u svého stolku a roztržitě hleděl na ulici 
výkladem malého elegantního obchodu, který mu patřil. 
        Před výkladem se zastavila holčička a přitiskla nos na sklo. 
Oči modré jako nebe se jí rozzářily, když uviděla jeden 
z vystavených šperků. Rozhodně otevřela dveře a ukázala na 
nádherný tyrkysový náhrdelník.  
        ,,Chci ho pro svou sestru jako dárek. Můžete mi ho pěkně 
zabalit? 
        Klenotník se na svou zákaznici nevěřícně zadíval: ,, Kolik 
máš peněz?“ 
         Děvčátko si bez váháni stouplo na špičky a vysypalo na 
pult plechovou pokladničku. Vypadlo z ní pár drobných banko-
vek, hrst mincí, několik mušliček a kovových figurek. 
      
 



 ,, Bude to stačit?“ zeptala se hrdě. ,,Chtěla bych koupit dárek 
starší sestře. Co umřela maminka, se o nás stará ona a nikdy  
nemá ani chvilku sama pro sebe. Dneska má narozeniny a 
z tohohle dárku bude mít velkou radost. Ten kámen má stejnou  
barvu jako její oči. 
 
      Muž odešel do zadní části obchodu a za chvilku se vrátil 
s krásným červeně a zlatě zdobeným dárkovým papírem, do 
kterého pečlivě zabalil krabičku s náhrdelníkem. 
     ,,Tady ho máš,“ řekl holčičce. ,, A dej na něj pozor.“ 
       Děvčátko hrdě vykročilo,  jako by si neslo poklad. 
 
       Hodinu poté vešla do klenotnictví krásná dívka. Měla 
nádherně modré očí a vlasy barvy medu. Položila na pult před 
klenotníka balíček, který on předtím s takovou péčí připravoval. 
       ,,Ten náhrdelník byl koupený u vás?“ 
       ,,Ano slečno.“ 
       ,,Kolik stál?“ 
       ,,Cena je věc dohody mezi zákazníkem a mnou. Tato 
informace je důvěrná.“ 
       ,,Ale moje sestra měla jen pár drobných. Nikdy by si takový 
náhrdelník nemohla dovolit koupit!“ 
         Klenotník zvedl pouzdro s náhrdelníkem, zavřel ho, znovu 
ho pečlivě zabalil a podal dívce.  
       ,,Vaše sestra ho zaplatila. Dala za něj víc, než by dal 
kdokoli jiný - dala všechno, co měla. 
 
     ,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
 kdo v něj věří, nezahynul,ale měl život věčný.“ (Evang. podle Jana 3,16)                     
 
 
   (S laskavým svolením nakladatelství Portál, převzato s knihy Bruna Ferrera 
       ,,Osvěžení pro duši,“ přeložila Ivana Hlaváčová) 
 
                                                         Vybrala apřipravila  Marie Ohřálová 



Kapka humoruKapka humoruKapka humoruKapka humoru    
    

ZázrakZázrakZázrakZázrak    

Pan kostelník jede z Lurd přes hranice a musí otevřít kufr auta. 
Celník vyhrabe ze spodu mezi zavazadly pořádnou láhev 
koňaku. "A co má být toto?", ptá se. "To je lurdská voda," 
odpovídá kostelník. Celník si nevěřícně přičichne, a když ucítí 
nefalšovanou vůni alkoholu, naježí se a říká: "Vždyť to je pravý 
koňak!" Ale kostelník nezaváhá ani chvíli: "Zázrak, zázrak...!" 

                                                  --- 

Modlitba  Modlitba  Modlitba  Modlitba  ženenenen     

Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže,  

dej mi lásku, abych mu odpustila,  

dej mi trpělivost na jeho nálady, 

jenom mi, prosím tě nedávej sílu,  

nebo ho jednou zabiju!  

 

 (Převzato s laskavým svolením Karmelitánského nakladatelství-z knihy Humor za 
kostelem) 

 Věra Dudová 



Můžeš si malovat a můžeš 
se smát  

 

"Milý Bože, jsi opravdu neviditelný, 

nebo je to jen trik?" Lucka. 

 

( Převzato s laskavým svolení Karmelitánského nakladatelství- z knihy Děti píší Bohu, 
obrázek z internet. stránek časopisu Nezbeda) 

Věra Dudová 



Ať NEDĚLNÍ ČEK  vnese do Vašich rodin  

příjemné, pokojné a sváteční chvíle. 
 

 
                                                                                                 Žehnání NEDĚLNÍČKU, foto Věra Dudová 
Vydavatel: 
 

• Římskokatolická farnost Dolní Benešov      
            Nám. Cypriána Lellka 74                                                 
            747 22  Dolní Benešov    

• Připravuje pro vás „Tým Nedělníčku“:                                 
Mgr. P. Ladislav Stanečka, farář   

            Věra Dudová  
            Marie Ohřálová  
            Tisk: Květa Šelongová 

• email:   nas.nedelnicek@seznam.cz 
• internetové stránky: http://www.nedelnicekfarnosti.estranky.cz 
• vychází první neděli v měsíci 
• Zapsáno do evidence periodického tisku Ministerstva          

kultury   pod evidenčním číslem  MK ČR E 19917.                                              


