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Kostel sv. Martina v Markvarticích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nebe na zemi? (Svěcení kostela v Markvarticích 23. 9. 2017) 
 

… přicházíme k vratům z neopracovaných prken. U nich stojí menší, 
usmívající se mužíček: „Já vás tady vítám. Tak to tu u nás zatím vypadá.“ 
A vede nás těmi vraty do kostela. 
Betonová podlaha, oprýskané stěny, lavice na kupě, na kůru chybí 
zábradlí… Ale strop už je překrásně vymalovaný. A ta okna – nádhera. 
Malované vitráže svatých… A pan M., který nás pozval, se jen směje, že ti 
svatí vypadají jak filmové hvězdy. Zvláštní osvětlení, které nejde vidět, a 
přitom je všude světla jak za slunného dne. 
Vystoupali jsme po nových dřevěných schodech na kůr, kde zatím chybělo 
zábradlí. „Co to je?“ ptáme se v duchu. „To jsem si vymyslel, ten 
dvoupatrový kůr“, říká M. Malé patro pro varhany a pod ním velký prostor 
pro hudebníky a zpěváky. 
U hlavního oltáře stálo lešení až po strop a pan M. nám vykládal, co 
všechno je ještě třeba udělat a spravit. A pak nám ukázal starou, zašlou, 
černobílou fotografii. Vyráží nám to dech. Na fotce je jen rozbitá věž, tři 
stěny, bez oken, bez stropu, bez střechy… On neopravuje kostel, on ho 
vlastně postavil znovu! 
 

… přicházíme ke krásným dřevěným dveřím čisťounkého kostela, který 
jako by někdo vymydlil a vcházíme dovnitř. Tají se nám dech. „Tady že 
jsme byli před necelými třemi lety?“ Lesklá mramorová podlaha, ohromné 
sochy svatých, Křížová cesta v pozlacených rámech a nad nádherným 
oltářem obrovský obraz patrona kostela – svatého Martina. 
Všechny lavice a prostor kostela jsou zaplněny lidmi. Šeptají si česky, 
německy i anglicky (je z toho lehký šum) a rozhlížejí se s údivem na 
všechny strany po té nádheře. Vchází kněz a vyzývá všechny, ať se ztiší, 
jelikož jsme v chrámu Páně. Očekávání je jako napětí, které by se dalo 
krájet… 
A najednou to začne. Lidé se rozestupují, středem kostela je nesen kříž a 
socha Panny Marie. Následují ministranti, kněží, biskup a arcibiskup. 
Nad hlavou nám začínají hrát varhany a zpívá pěvecký sbor z Třebíče. 
Lidé se přidávají a já s nimi. Uvítací řeč pana M., obřad svěcení kostela a 
bezmála tříhodinová mše. Byla jsem pohlcena ohromnou atmosférou, 
Klečím a modlím se, prosím a děkuji… 
Najednou jsem v myšlenkách na chvíli jinde. V malé, oprýskané kapli 
uprostřed lesa. U zaprášeného oltáře je „skromná“ mše a rozbitými okny 
létají dovnitř motýli. „Bože, proč jsem si na to vzpomněla zrovna teď? Já 
už přece dávno vím, že jsi pořád s námi, ať jsme kdekoli“.                EH 
 
PS. Rád žehnám lidem příbytky, ale svěcení kostela je mimořádná 
událost. Děkuji autorce slůvka za sdělení osobního prožitku.            PKF 



Zápis ze sch ůze Pastora ční a ekonomické rady 
 ŘKF Dolní Benešov ze dne 26.9.2017 

Přítomní: 
P. Kuchař - farář, M. Bábíková, T. Kubíková, V. Dudová, M. Hudeczková 
I. Vavřínková, G. Bazan, J. Zawadský, M. Pačka, J. Harazim,  
 

Objekty - sou časný stav a výhledy: 
- Stav rámu hrobu P. Schneidera – odborná firma zhotoví nový rám do 
konce září 
- Akce odvodnění kostela sv. Martina – hotovo a zaplaceno 
- Oprava varhan v Zábřehu – realizace v r. 2018 
- Oprava zdi pod farou – odročeno na 2018 
- Pokácení ořechu ve farní zahradě + instalace „jehliček“ proti holubům na 
jižní straně věže kostela sv. Martina 
- sháníme osobu, která by se starala o Farní sál 
- Dále se čeká na vyjádření města ohledně označení uličky (vlastníka 
komunikace) kolem hospodářské budovy farnosti 
 

Pastorace + logistika: 
- Mše sv. v týdnu posunuta (z důvodu tmy) už od začátku října na 17.30 - 
jednohlasně odsouhlaseno farní radou. (Do budoucna zvážení přesunutí 
mše na 17:00 hodinu). 
- Dárkový předmět (propiska s logem farnosti nebo s nápisem – přes pí 
Šelongovou).   Propiska, záložka, kalendář – konkrétní návrhy na příští 
schůzi, jaro 2018.  
 

Ekonomika farnosti: 
- Finance – stav účtu – bude podrobně zveřejněno na konci roku ve 
statistice (možná papírová forma vyvěšená ve zvonici). 
- Postnička předána AD Opava proti potvrzení. Pošlou vyúčtování, jak 
s tím naložili. 
- Zakoupení druhého stanu a půjčování (potvrzení o daru?) 
Máme jeden, ale potřebujeme minimálně dva stany. Přibližná cena 
nového 15.000 Kč. Jednohlasně odsouhlaseno farní radou zakoupení 
ještě jednoho stanu a možnost zapůjčení na víkend za příspěvek – proti 
darovací listině. 
 

Akce farnosti: 
Plán pro koordinační schůzi v KD – 5. 10.2017 v 18:30 
Fotbal kněží vs. kolovrat Ne 17.6.2018 
Poděkování za úrodu So 25.8.2018 (jednohlasně odsouhlaseno farní 
radou) 
Biřmování So 10.11.2018 

 

(Zápis vyhotovila VD, pro Nedělníček redakčně upravil PKF) 



 



Růžencová zamýšlení 
 
 Vstoupili jsme do mariánského měsíce října, který je zasvěcený Panně 
Marii – Královně posvátného růžence. Nastal podzim.  V přírodě růže odkvétají, 
ale ve farnosti by právě v říjnu,  nejen  při růžencových pobožnostech, mělo kvést 
růží co nejvíce. Střídáme růže bílé – radostné, růže rudé – bolestné, růže zlaté – 
slavné. Vážeme je k sobě po deseti do věnce, kterému říkáme růženec. Je to naše 
pomůcka v duchovním životě. Růženec je kniha, v níž je v obrazech zachycen 
nejen život Pána Ježíše a Panny Marie, ale i  život náš. Růženec je naše posila 
v bolesti, žalosti i radosti. Je to společník v bezesných nocích a nakonec by měl 
být i naší výbavou „na poslední cestě.“ 

Při všech šesti fatimských zjeveních, která si v letošním roce 
připomínáme, ale i při všech ostatních zjeveních, Panna Maria naléhavě volá 
a doporučuje: „Modlete se růženec.“ Růženec není obyčejný řetízek perel. Ona 
sama jej označila jako řetěz, který sváže Satana a dělá ho proti nám bezmocným. 
 V předcházejících růžencových zamýšleních jsme rozjímali 
nad radostným a bolestným tajemstvím. Slavné tajemství růžence je závěrečným 
okruhem těchto témat a připomíná nám velké Kristovo vítězství. Také nás vtahuje 
do otázek věčnosti.  
 

TAJEMSTVÍ SLAVNÉHO R ŮŽENCE 
1. desátek „Který z mrtvých vstal.“ 
  Při rozjímání o zmrtvýchvstání musíme nejprve vyjít ze smrti Pána Ježíše, 
neboť předpokladem zmrtvýchvstání je smrt, kterou Ježíš zemřel na kříži. Vede 
nás od překroční temnot umučení a smrti k vnímání Kristovy slávy ve vzkříšení. 
„Hledáte Ježíše Nazaretského Ukřižovaného? Vstalť jest! Není ho tu!“ Tak 
ohlašoval anděl u Božího hrobu. Od té doby se šíří světem veliká radost 
ze slavného Vítězství Ježíše Krista. Zásluhou misionářů zaznívají z evangelia 
slova Ježíše Krista: „Já jsem Vzkříšení a Život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, 
živ bude. Kdo žije a věří ve mne, nezemře na věky.“ Svým zmrtvýchvstáním dal 
světu důkaz, že skutečně měl poslání a moc přemoci hřích a smrt, vykoupit 
lidstvo z poroby pekla. Dodnes zůstává v církvi přítomen vzkříšený Pán Ježíš. 
Věřící se s ním setkávají, když se modlí „tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení 
vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ 

Když se modlíme tento desátek, pomáháme modlitbou, aby se tato radost 
šířila dál po celé Zemi. 
2. desátek „Který na nebe vstoupil.“ 
 Jednou řekl Pán Ježíš apoštolům: „Kdybyste mne milovali, radovali byste 
se, že jdu k Otci.“ 

Tímto desátkem plníme Ježíšovo přání a vyjadřujeme upřímnou radost 
z jeho slavného vstoupení k Otci. Vyjadřujeme také radost z jeho slavného 
posazení po pravici Boha Otce, ze slavného korunování korunou věčné slávy. 



3. desátek „Který Ducha svatého seslal“ 
 Ježíš Kristus rád přirovnával milost Ducha svatého k prameni živé vody. 
Pramen vody je podmínkou života pozemského, milost Ducha svatého je 
podmínkou života duše. Duch svatý se pro zásluhy Ježíše Krista stal obnovitelem 
světa a je nanejvýš ochoten na každou duši sestoupit, každou duši naplnit svými 
milostmi a dary. Je jenom třeba, aby se lidská duše otevřela Duchu svatému 
dokořán. 

Tímto desátkem otevíráme dokořán svou duši Duchu svatému. „Ovoce 
Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, 
zdrženlivost.“(Gal 15, 22) 
4. desátek „Který Tě, Panno, do nebe vzal“ 
 Z lidí jediná Panna Maria je se svým tělem v nebi. Je nejblíže Trůnu 
Nejsvětější Trojice. Tam se za nás všechny jako Matka u Boha přimlouvá. 
Vzdává úctu a dík za všechnu lásku, kterou prokázal lidstvu Bůh Otec, Syn 
a Duch svatý.  

Tímto desátkem vysíláme nejen své prosby, ale i prosby Církve k Trůnu 
Nejsvětější Trojice. Jejich vyslyšení zprostředkovává ta, která je ze všech lidí 
a Božímu Trůnu nejblíž. Matka naše, prostřednice naše, orodovnice naše. 
5. desátek „Který Tě, Panno, na nebi korunoval“ 
 Radujeme se s celou Církví, se všemi anděly a svatými z trojnásobné 
koruny, kterou byla v nebi korunována Panna Maria jako nejlepší Služebnice 
Boha Otce, jako požehnaná Matka Boha Syna a jako Nejsvětější Nevěsta Ducha 
svatého. 

Tímto desátkem se můžeme co nejhlouběji ponořit do Tajemství Boží 
Lásky k lidem. 
 Panna Maria při všech svých zjeveních např. ve Fatimě, v Lurdech, v La 
Salettě, Jasné Góře nebo v Guadalupe nám dává ze svého milosrdenství do rukou 
duchovní zbraň, modlitbu svatého růžence. Všechny národy i lidi objímá její 
láska. Počítá mezi ně každého člověka, jemuž chce pomáhat ve všech potřebách 
a bídách. 
 Tato rozjímání o růžencových tajemstvích zakončeme modlitbou 
ke Královně Posvátného růžence – Panně Marii. Zdrávas Královno, Matko 
milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové 
Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, 
obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto 
putování ukaž, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! 
 
Čerpáno z knihy Chvilky u nohou Matky Boží 
(autor: Dr.Udalricus Karlík, generální vikář, Olomouc)                Vybrala a upravila      :av              

                                                                                      
 
 
 



Rok 2017 - 100. výro čí zjevení Panny Marie ve Fatim ě 
 

Šesté zjevení  – Cova da Iria – 13. října 1917  
 

Přítomní: asi 50 000 – 70 000 osob 
 

      Vyšli jsme z domova už brzy, protože jsme počítali s tím, že se po 
cestě zdržíme. Vesnice byla plná lidí. Tu přišel prudký liják.  

     Moje matka měla strach, že to bude poslední den mého života. Její 
srdce drásala nejistota, co se stane. Chtěla mě doprovodit. Po cestě se 
opakovaly podobné scény jako minulý měsíc, ale ještě četnější a 
pohnutější. Ani bláto na cestách neodradilo lidi, kteří poklekali s pokornými 
a prosebnými gesty. Když jsme dorazili na Cova da Iria k dubu, z vnitřního 
popudu jsem požádala všechny, aby zavřeli deštníky a začali se modlit 
růženec. Za chvilku jsme uviděli záblesk světla a vzápětí nad dubem naši 
Paní. 
 

     „Co si ode mne žádáte, Paní?“ 
 

    „Chci ti říct, abyste tu nechali postavit kapli k mé cti, jsem Panna Maria 
Růžencová, a abyste i nadále pokračovali v každodenní modlitbě růžence. 
Válka skončí a vojáci se zakrátko vrátí do svých domovů.“ 
 

     „Mám mnoho věcí, o které vás chci požádat: abyste uzdravila několik    
nemocných a za obrácení některých hříšníků atd.“ 
 

     „Některé uzdravím, jiné ne. Je nutné, aby se napravili a aby prosili o 
odpuštění svých hříchů.“  
Její pohled posmutněl: 
„Ať neurážejí Boha, našeho Pána, který je tolik urážen. Pokud se lidé 
napraví, skončí válka, ale když ne, skončí svět.“ 
 

Žádáte ode mě ještě něco?“ 
 

     „Nic víc už nežádám.“ 
Rozevřela dlaně a nechala je zářit do slunce. Zatímco stoupala vzhůru, její 
světlo nepřestávalo dopadat na slunce. 



Slune ční zázrak 
 

     V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a 
ukázal se sluneční kotouč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě 
kroužit jako ohnivé kolo metaje všemi směry pruhy světel v barvě žluté, 
zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, skály  
i lidi. Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se 
znovu roztočilo. Pak se opět zastavilo a roztočilo v ještě rozmanitějším 
oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jako by se odpoutalo od oblohy  
a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad 
svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70 000 lidí nejen 
nad tím místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení 
slunečního úkazu měli lidé šaty úplně suché, jako by vůbec nepršelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání a modlitbám za 
hříšníky. Chce jedině to, co její syn. Jedná se o lásku, které on učí 
v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naší spásu šel do krajnosti. Stále jde 
o záchranu duší – to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť 
Bůh je láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. 
 

Vypráví vizioná řka, sestra Lucie                    
  

  

  Z brožury „Fatima“. Vydaly „Paulinky“.                                      Připravila  Marie Ohřálová                                                



Biskup zasv ětil diecézi Pann ě Marii 
 

a vyzval k podpo ře obnovy Mariánského sloupu v Praze 
 

   Zcela zaplněná katedrála Božského Spasitele v Ostravě přivítala v 
sobotu 23. září sochu Panny Marie Fatimské, která od poloviny září putuje 
po diecézích a poutních místech naší vlasti. Mši svatou, při níž byla 
ostravsko-opavská diecéze zasvěcena Panně Marii, celebroval biskup 
František Václav Lobkowicz společně s pomocným biskupem Martinem 
Davidem. Koncelebrovalo s nimi třicet kněží.   

 
   U příležitosti stoletého jubilea od zjevení Matky Boží třem portugalským 
pasáčkům připomněl biskup František Václav Lobkowicz blížící se výročí 
od stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Proti 
obnovení sloupu se postavila pražská radnice podpořena tisíci podpisy, 
přestože pro jeho znovupostavení stála petice s třemi tisícovkami podpisů. 
„Teď to neprošlo, ale kdo říká, že to neprojde příště. Uděláme v diecézi 
podpisovou akci a nasbíráme sto tisíc podpisů. Maria řekla, že její 
Neposkvrněné srdce zvítězí,“ prohlásil biskup Lobkowicz a podotkl, že za 
100 let zde dnešní odpůrci Mariánského sloupu nebudou, ale Panna Maria 
tady bude. „My v Ostravě obnovený Mariánský sloup máme a nikomu to 
nevadí,“ dodal biskup Lobkowicz, který společně s přítomnými věřícími 
zasvětil ostravsko-opavskou diecézi Panně Marii. 



   Po bohoslužbě přišli lidé uctít sochu Panny Marie Fatimské a ostatky 
dětských pasáčků Jaciny a Františka Martových, kteří byli svatořečeni 
papežem Františkem letos v květnu.  

  Následoval modlitební program, který moderoval biskupský vikář pro 
pastoraci P. Vít Zatloukal. Zazněly modlitby za mládež, modlitby matek, 
modlitby za povolání a modlitby společenství seniorů. Od 14.00 hodin se 
přítomní spojili v modlitbě svatého růžence. 
  K stále plné katedrále promluvil Mons. Pavel Dokládal z Česko-moravské 
Fatimy v Koclířově na téma „Fatima, naše naděje“. 
  

   Pro nepřízeň počasí prošlo procesí se sochou Panny Marie vnitřkem 
katedrály. Den s Pannou Marií Fatimskou završilo svátostné požehnání. 
 

(čerpáno ze stránek www.doo.cz , foto vlastní)            Marie Ohřálová 



Světci - více, či méně známí 
 

Sv. Vendelín, poustevník, opat 
21. října 

 

Patron: sedláků, pastýřů, ovčáků, dobytka; proti dobytčímu moru; 
 

ŽIVOT SV. VENDELÍNA PODLE LEGEND 

Narodil se asi kolem r. 552 ve Skotsku jako královský syn. Vychováván byl 
biskupem a jako dvacetiletý vykonal pouť do Říma. Zde přijal od papeže 
požehnání a vydal se na sever do oblasti Trevíru. Poblíž, v zalesněných 
kopcích, se usadil jako poustevník. 

Zdůrazňuje se, že Vendelín přijal službu pastýře u jistého šlechtice či 
zemana, aby se řádně uživil. 
Ten ho snad považoval za 
líného tuláka a vyzval ho, aby 
darmo nejedl chléb a pásl mu 
alespoň vepře. Někde se 
hovoří o ovcích nebo jen o 
dobytku. Se stádem prý rád 
zamířil ke vzdálené hoře, kde 
se s oblibou modlil. Když se na 
takovém vzdáleném místě 
setkal s majitelem dobytka, byl 
od něj pokárán, že se ani do 
večera nestačí vrátit. Vendelín 
byl však doma i se zvířaty 
dříve než on. Tento pán mu 
pak na příhodném a blízkém 
místě nechal postavit pous-
tevnu. Zbožná Vendelínova 
modlitba byla provázena--------
- požehnáním, které bylo ku 
prospěchu svěřeného stáda a 
nikdy ne k jeho škodě.-----------                                                                                            
Z modlitby pocházela i mou-
drost oceněná mnichy. 

Perokresba je z knihy Leben der Heiligen Gottes, vydaná v roce 1880 



V mnohých legendách je Vendelínův život spojován s komunitou laiků a 
mnichů v Tholey, jejichž klášter byl poblíž a kteří si ho později zvolili za 
představeného. 

Je připomínáno, že také odvrátil morovou nákazu, která ohrožovala lidi 

 i dobytek. 

Po Vendelínově smrti měli mniši problémy s jeho pohřbením. Po uložení 
do země se Vendelínovo tělo následujícího rána údajně vždy nacházelo 
vedle hrobu. Na voze je pak volské spřežení odvezlo do míst, kde světec 
nejvíce a nejraději setrvával na modlitbách. Nad jeho hrobem vzniklo 
poutní místo a později město St. Wendel. Nachází se 40 km SSV od 
Saarbrücken a 170 km JZ od Frankfurtu 

Chrám nad hrobem byl vysvěcen v roce 1360 a bazilika byla v dalších 
letech dostavována. V roce 1400 až 1465 byla vystavěna západní část s 
věžemi, střední loď a portál. Roku 1753 střední věž dostala podobu 
barokní kopule. Náhrobek (zv. tumba) s Vendelínovými ostatky a s 
postavami apoštolů po stranách je umístěn za hlavním oltářem. 
 

 (Zdroj – církev.cz, br. Augustin OFMCap, Praha)             Připravila Marie Ohřálová  
 
 
 

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ŘÍJNU  
 

Sbírka na OPRAVY – oprava varhan v kostele sv. Urbana  
– neděle 15.10.2017 

 
Sbírka na MISIE 

– odesílá se celá pro potřebu světových misií 
– neděle 22.10.2017 

 
 

PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ - ŘÍJEN  
 
PÁTEK 6.10.2017 v 19.00 na faře. Doporučujeme s sebou 
vzít psací potřeby.  
        PKF 

 



NEDĚLNÍ PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ   
OSEL 

  
Jednoho dne starý osel spadl do staré studny. 
Chudák zvíře brečelo a brečelo po několik hodin 
a farmář se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si 
uvědomil, že nepotřebuje ani studnu, ani osla a 
rozhodl se studnu i s oslem zasypat.  
  

 
Požádal pár sousedů, aby mu pomohli. Každý 
popadl lopatu a začal házet hlínu, písek i smetí 
do studny. Napřed osel začal hlasitě brečet, ale 
pak se utišil. 

 
Ještě tam hodili pár plných lopat a pak se 
farmář podíval. Tam uviděl něco nečekaného. 
Jak lopata padla na osla, on to otřásl a pak na 
to šlápl, aby se dostal výše.  

A čím více farmáři na osla házeli hlínu a smetí, 
tím výše vyšlápnul. A nakonec osel byl tak 
vysoko ze studny, že vyskočil a odběhl. 
 
 Co z toho plyne?  

 

Život na tebe občas bude házet špínu, různé druhy špíny. Umění je to 
otřást a šlápnout výše. 
Každá naše potíž je schůdek, po kterém se dá jít nahoru. My můžeme tak 
vylézt i z těch nejhlubších studen. Jenom nesmíme přestat, nesmíme se 
vzdát. Otřesme ze sebe špínu a udělejme krok nahoru!  
 

 
Pamatuj si 5 jednoduchých pravidel pro spokojenost:  

   

     
- 1. Osvoboď srdce od nenávisti. Odpusť těm,           
      kdo ti ublížili. 
  

- 2. Netrap se minulostí ani budoucností. Co bylo,     
      to bylo a co bude, to stejně nevíme. 
   

- 3. Žij jednoduše a měj radost z toho, co máš. 
   

- 4. Dávej více. 
- 5. Očekávej méně. 
 

 
(Čerpáno z internetové pošty)                                                     Marie Ohřálová 



PRO ZASMÁNÍ 

 V hodině náboženství: 
„Jak dlouho byli Adam a Eva v ráji?“ 
„Až do podzimu.“ 
„Proč až do podzimu?“ 
„Protože dřív nebyla jablka zralá.“ 
 
„Jak se vám daří, sousede?“ 
„Sice ne tak dobře, jak bych chtěl já, ale ne zas tak zle, jak byste chtěl vy.“ 
   
Chlubí se soused sousedovi:  
„Sousede, představ si, dopoledne mi přivezli hnůj na jahody.“ 
„Aha… To my si na ně dáváme šlehačku.“ 
 
 
Z rybníka vyletí kachna, lord zamíří, vyjdou dvě rány a kachna letí dál. 
Lord se obrátí ke sluhovi a říká: „Zajímavý úkaz, mrtvá kachna a létá!“ 
 
 
(Zdroj – Nezbeda) Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem  

 

Najdi 7 rozdíl ů 

 

!!! SOUTĚŽ !!!  
 

  DOPLŇOVAČKA  O CENY  
 
 

 

1. kluk s rezavými vlasy;   
2. část dveří; 
3. špehové;  
4. malá částice 
5. drahý kov;  
6. zahájit;  
7. podraz;  
8. trefa;  
9. ztěžka;  
 

 
Své odpov ědi vho ďte do krabi čky „SOUT ĚŽ“  v kostele, nebo zašlete 
emailem  nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 29. října 
 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: DOBRÝ START VE ŠKOLE 
Soutěže se zúčastnilo 5 dětí. Z Dolního Benešova 1 dítě, ze Zábřehu 3 
děti, 1 přespolní. V krabičce byly 2 odpovědí a 3 odpovědi přišly na email. 
 

1. cena – misijní růženec – Aneta Krakov číková - 8 let – Dolní Benešov;  
2. cena – misijní pexeso – Lucie Sekaczková  - 4 roky - Kravaře ;  
3. cena – misijní klíčenka na krk – Simona Halfarová  - 4. tř.  - Zábřeh 
 

Ceny si můžete vyzvednout u pana faráře v sakristii, nebo na faře. 
                                                                                                                                                                       Výherc ům blahop řejeme.  



 
Farnost sv. Martina 
v Dolním Benešově 

 

Vás zve na 

Růžencový konceRůžencový konceRůžencový konceRůžencový koncert rt rt rt 
duchovní hudbyduchovní hudbyduchovní hudbyduchovní hudby    

 

Neděle 15. října 201715. října 201715. října 201715. října 2017 
v 15:00 hod v kostele sv. Martina  

v Dolním Benešově 
 
 

Účinkuje: 
 

Pěvecký sbor OLIO zPěvecký sbor OLIO zPěvecký sbor OLIO zPěvecký sbor OLIO z    Velké BystřiceVelké BystřiceVelké BystřiceVelké Bystřice 
 

Vstupné dobrovolnéVstupné dobrovolnéVstupné dobrovolnéVstupné dobrovolné – výtěžek bude použit na 
opravu varhan v kostele sv. Urbana v Dolním Benešově 

– Zábřehu 
 

 



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na říjen 2017 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 2.10. 17.30 Za + Anežku Kupkovou a Pavla Kupku, rodiče z obou stran a ž...  
Ůt 3.10. 6.30 Za živé a + farníky  
St 4.10. 17.30 Za Karla Onderku, syna Petra, dvoje rodiče a za živou a + rodinu  
Čt 5.10. 17.30 Za + Miroslava Nováka, + rodiče a příbuzné,prosba o boží pož...  
Pá 6.10. 6.30 Za vdp. Preláta Viléma Thiemla, sourozence a duše v očistci  
Pá 6.10. Záb 17.30 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti,dar zdraví u příl.75 let..  
So 7.10. 7.00 Za členy Živého růžence  
Ne 8.10. 7.00 Za rodiče Holečkové, Dombkové, děti, sourozence,zetě a snachy  
Ne 8.10. Záb 8.30   
Ne 8.10. 10.00 Za živé a + myslivce (svatohubertská mše)  
Po 9.10. 17.30 Za Elfrídu Ondrušovou (nedož.100 let), za manžela,dceru, zetě...  
Út 10.10. 6.30 Za živé a + farníky  
St 11.10. 17.30 Za Hedviku Klamkovou, manžela, dceru a zetě  
Čt 12.10. 17.30 Za + Františka Vavřínka, rodiče, sourozence a za + rodinu Pch…  
Pá 13.10. Záb 17.30 Za Josefa Pačku, manželku, dvoje rodiče a přízeň  
So 14.10. 7.00   
Ne 15.10. 7.00 Za + Emila Faiku – výroční  
Ne 15.10. Záb 8.30 Za Bruno Reichla, manželku a dva syny  
Ne 15.10. 10.00   
Po 16.10. 17.30 Za Hedviku Persichovou, manžela, dva syny,snachu a duše v o...  
Út 17.10. 6.30 Za živé a + farníky  
St 18.10. 17.30 Za + Marka Hošického – výroční  
Čt 19.10. 17.30 Za + Jana Kováčíka – výroční  
Pá 20.10. Záb 18.30 Za dvoje + rodiče, bratra, přízeň a duše v očistci  
So 21.10. 7.00   
So 21.10. ČK 16.00 Za rodiče Gaidečkovy, syna, snachu,rodiče Novákovy a duše v...  
Ne 22.10. 7.00 Za Jana Michalíka, syna, dvoje rodiče a přízeň  
Ne 22.10. Záb 8.30   
Ne 22.10. 10.00 Za Arnošta Lainku. Manželku a rodiče z obou stran  
Po 23.10. 17.30 Za Huberta Nováka, rodiče z obou stran a za duše v očistci  
Út 24.10. 6.30 Za živé a + farníky  
St 25.10. 17.30 Za rodiče Pavlíkovy, Chřibkovy a Prchalovy  
Čt 26.10. 17.30 Za Leonarda a Jiřinu Očkovy a jejich rodiče  
Pá 27.10. Záb 18.00 Za Lydii Kotalovou (výroční), za manžela a dvoje rodiče  
So 28.10. 7.00 Za Gerharda a Ursulu Hluchníkovy a rodiče z obou stran  
Ne 29.10. 7.00   
Ne 29.10. Záb 8.30  Krmáš 
Ne 29.10. 10.00   
Po 30.10. 17.30 Za + Brigitu Gelnarovou a rodiče  
Út 31.10. 6.30  Průvod 
St 1.11. 17.00   
Čt 2.11. 6.30 Za živé a + kněze, kteří sloužili v naší farnosti a za kněze rodáky  
Čt 2.11. Záb 15.30   
Čt 2.11. 17.30   
Pá 3.11. 6.30   
Pá 3.11. Záb 17.30 Za + manžela a celou rodinu  
So 4.11. 7.00 Za + Annu Kremserovou – výroční  
Ne 5.11. 7.00 Za + rodiče Konopkové, poříbuzenstvo a za živou rodinu  
Ne 5.11. Záb 8.30   
Ne 5.11. 10.00 Za živé a + farníky  

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



Poděkování za úrodu 2. zá ří 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncert Svatováclavského hudebního festivalu v Doln ím Benešov ě 

Kurz záchranné pomoci pro ministranty ve farním sál e 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          PPPaaannnnnnaaa   MMM aaarrr iii aaa   pppřřř iii ccchhhááázzzííí                                                                                                                               OOOssslll aaavvvaaa   PPPaaannnnnnyyy   MMM aaarrr iii eee   zzzpppěěěvvveeemmm   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

         UUUcccttt ííívvvááánnnííí    PPPaaannnnnnyyy   MMM aaarrr iii eee   aaa   ooosssttt aaattt kkkůůů    sssvvvaaattt ýýýccchhh            fff aaattt iii mmmssskkkýýýccchhh   ddděěě ttt ííí    HHH yyyaaaccciii nnnttt yyy   aaa   FFFrrr aaannnttt iii ššškkkaaa   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
                Pro nepřízeň počasí - průvod v katedrále                      Panna Maria odchází 
 
Vydavatel: 
Římskokatolická  farnost  Dolní  Benešov,  Nám. Cypriána Lellka  74, Dolní Benešov 747 22 

Připravuje pro vás „Tým Nedělníčku P. Mgr. Pavel Kuchař, farář, a Marie Ohřálová 
email:  nas.nedelnicek@seznam.cz ; webové stránky: http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/ 

vychází první neděli v měsíci za dobrovolný příspěvek. 
Zapsáno do evidence periodického tisku ministerstva kultury  pod číslem MK ČR E19917      

 


