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SLŮVKO FARÁ ŘE 
Lidové misie 

 
Milí farníci, někdy koncem roku 2012 jsem kontaktoval kněze 

v brněnské diecézi, který se svými kolegy kněžími a dalšími 
spolupracovníky jezdí vykonávat tzv. Lidové misie. Soustředí se 
především na brněnskou diecézi, ale občas se objeví podle časových 
možností i u sousedů v arcidiecézi Olomouc a snad už někdy zavítal i do 
diecéze naší. 

Tehdy mi odpověděl, že má na minimálně dva až tři roky plán 
Lidových misií úplně plný. Takže mám čekat, až přijde řada na Dolní 
Benešov nebo se může stát, že mu některé místo „vypadne“ a tento termín 
mi nabídne. Setkali jsme se osobně na podzim 2016 na Velehradě, kde 
jsem se mu připomněl a on mi říká: „Neboj, nezapomněl jsem na tebe, ale 
zatím není časový prostor.“ 

Až koncem října minulého roku se mi ozval telefonicky, zda zájem 
Dolního Benešova trvá a já mu zájem potvrdil. Takže mi nabídl termín 
Lidových Misií pro Dolní Benešov a Zábřeh na jaro 2019. Takže pět let 
čekání přineslo snad první plody… 

Za vstupní branou u zákristie našeho kostela stojí tzv. Misijní kříž, 
na kterém je zaznamenáno, že Lidové misie probíhaly v naší farnosti v roce 
1948 a pak 2002. Takže uteklo už přece jen pár let od těch posledních, 
občas se někdo z vás zeptá, zda by šlo nové misie zajistit, takže výše 
uvedené je snad odpovědí na tato přání nebo dotazy. 

Už během druhé poloviny února, konkrétně během soboty a neděle 
24. a 25.2. bude mít v naší farnosti jeden ze spolupracovníků týmu Postní 
duchovní obnovu, jejíž program bude uveden ve vývěskách, na webových 
stránkách naší farnosti a v ohláškách (z důvodů velkého množství akcí se 
stále dolaďuje, takže jsme jej do Nedělníčku netiskli). 

Už nyní moc prosím členy Živého růžence, farníky, kteří se modlí 
před mší svatou růženec, a také vás ostatní a zahrnutí Lidových misií 2019 
do vašich modliteb. Také páteční půst je možné za jejich přípravu, průběh 
a vanutí Ducha svatého po nich obětovat. 

Další návštěva s programem bude následovat na konci dubna 2018, 
kde program bude znovu aktualizován a snad se jej podaří vytisknout i 
v našem Nedělníčku. 

Bůh vám všem žehnej. 
       PKF 



Šest biskup ů, dva opati a p řes sto kn ěží děkovali za  
70 let biskupa Lobkowicze 

 

Ostrava  – Oslavu životního jubilea biskupa Františka Václava Lobkowicze 
završila v úterý 16. ledna děkovná mše svatá v kostele Svatého Ducha v 
Ostravě-Zábřehu. Ihned na začátku mše svaté bylo zřejmé, že kromě 
kněží z celé diecéze přijeli otci biskupovi popřát také jeho kolegové ze 
sousedních diecézí. V liturgickém průvodu bylo možné napočítat hned 
osm miter. Šest z nich patřilo biskupům a dvě opatům. 

 

„Všechno dobré pochází z ostravsko-opavské diecéze,“ podotkl její první 
sídelní biskup a poukázal na přítomnost nového arciopata břevnovských 
benediktinů Petra Prokopa Siostrzonka, který pochází z Českého Těšína. 
Druhým přítomným opatem byl rodný bratr otce biskupa Zdeněk Filip 
Lobkowicz, který je představeným premonstrátů telepelské kanonie.  
 

Biskupa Lobkowicze potěšila také přítomnost P. Antonína Kocurka, který 
působí v New Yorku jako kněz pro české krajany ve Spojených státech. 
Také jeho kněžská služba je spojena s farnostmi v ostravsko-opavské 
diecézi, přestože pochází z farnosti Hovězí na Vsetínsku. 
 

Na oslavu sedmdesátých narozenin do kostela Svatého Ducha přijel z 
Žiliny biskup Tomáš Gális, diecézi Bielsko-Żywieckou zastupoval 
pomocný biskup Piotr Greger a biskup senior Tadeusz Rakoczy. Z Opole 
do Ostravy dorazil pomocný biskup Rudolf Pierskała. Z Olomouce se 
slavnosti zúčastnil rektor arcibiskupského kněžského semináře P. Pavel 
Stuška. Hlavním celebrantem děkovné bohoslužby byl pomocný biskup 
Martin David. Kostelní lavice zaplnili především kněží a jáhni, kterých bylo 
více než stovka. Bohoslužby se zúčastnili také duchovní protestantských 
církví.                                                                   
 (Čerpáno z www.doo.cz, foto Věra Dudová)                             M. Ohřálová 



Informace k opravám varhan v Zábřehu 
 

Na zasedání ekonomické a pastorační rady naší farnosti 
v uplynulém roce bylo rozhodnuto realizovat odkládanou rozsáhlou opravu 
varhan ve filiálním kostele sv. Urbana v Zábřehu v průběhu roku 2018. 

Po následných finančních sbírkách pro tyto účely a výběrovém 
řízení na zhotovitele oprav za účasti diecézního organologa, 
s posouzením cenových nabídek, byly práce svěřeny firmě VARFI, spol 
s.r.o. se sídlem Brantice, část Radim s celkovými náklady 583.220,- vč. 
DPH. Dohodnutý termín demontážních prací je na 22. 1. 2018 a termín 
ukončení montáže na původním místě s naladěním varhanního nástroje 
do 31. 7. 2018. Z aktuálních informací uvádíme, že v průběhu týdne od 
22. 1. do 26. 1. 2018 zdárně proběhly demontážní práce, s naší menší 
výpomocí, s vlastním odvozem do dílny zhotovitele. 

Je vhodné upřesnit, že podle dokumentační knihy pod číslem Opus 
2165 byl varhanní nástroj vyroben a postaven v roce 1924 firmou Rieger 
Krnov pro obec Strahovice. Zde byly nahrazeny v roce 1955 varhanami 
novými. Vzhledem k tomu, že nově opravený zábřežský kostel, poničený 
válečnými událostmi, varhany dosud neměl, bylo doporučeno děkanátem 
v Hlučíně nahradit demontovanými varhanami ze Strahovic zábřežský 
kostel. Zde byly varhany v období 60. let pouze přeladěny. 

Po demontáži varhan a podrobném průzkumu kůru byla zjištěna 
nutnost opravy podlahy pod varhanami a ještě jiné drobné opravy do 
termínu, který bude dohodnut v průběhu oprav varhanního nástroje. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEJSI  NÁHODA  
Toto praví Hospodin, který  tě učinil,  

který tě vytvořil v životě matky…(Iz 44,2) 
  
 Nejsi náhoda. Tvé narození nebylo chybou nebo omylem. Tvůj život není 
hříčka přírody. Není jisté, zda tě plánovali rodiče. Je jisté, že tě plánoval Bůh. Tvé 
narození ho nepřekvapilo. Ve skutečnosti ho očekával. 
 Dlouho před tím, než tě počali rodiče, jsi byl počat v Boží mysli. 
Skutečnost, že v tuto chvíli dýcháš, není ani osud, ani náhoda, ani štěstí, ani 
souhra okolností. Žiješ, protože tě Bůh chtěl stvořit. 
 Bůh rozhodl o každém detailu tvého těla. Zvolil rasu, barvu tvé kůže, 
vlasů  a všechny ostatní rysy. Stvořil tvé tělo přesně tak, jak chtěl. Také určil, jaké 
přirozené sklony se u tebe projeví a v čem bude tvá osobnost jedinečná. V žalmu 
139 můžeme číst: ....Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl 
v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země…. 
 Protože tě Bůh stvořil s určitým záměrem, rozhodl i o tom, kdy se narodíš 
a jak dlouho budeš žít. Předem naplánoval dny tvého života a zvolil přesný čas 
tvého narození a tvé smrti. Ten stejný žalm také praví: Tvé oči mě viděly 
v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než 
jediný z nich nastal… Nic není ve tvém životě jen tak. Ve všem je nějaký záměr. 
 Když tě Bůh stvořil, měl nějaký plán – bez ohledu na okolnosti tvého 
zrození i bez ohledu na to, komu ses narodil. Nezáleží na tom, zda byli tví rodiče 
dobří nebo zlí. Bůh věděl, že ti dva lidé měli přesně takovou genetickou výbavu, 
aby vytvořili tebe, kterého měl ve své mysli. Měli přesně tu DNA, kterou Bůh 
potřeboval ke tvému stvoření. 
 Ačkoli lidé vstupují do nezákonných svazků, nejsou žádné nezákonné 
děti. Mnozí rodiče své děti neplánovali, to však neznamená, že je neplánoval Bůh. 
Boží záměry pracují i s lidskými chybami, ba dokonce i s lidskými hříchy. 
 Bůh na tebe myslel ještě před tím, než stvořil svět. Vlastně svět kvůli 
tomu stvořil. Bůh vytvořil na této planetě právě takové prostředí, abychom v něm 
mohli žít. Jsme v ohnisku jeho lásky, jsme v jeho stvoření tím nejdražším. 
Nechme opět promluvit Bibli: On se rozhodl a zplodil nás slovem pravdy, 
abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření (Jk 1,18) To dosvědčuje, jak si tě 
Bůh cení. 
 Bůh není rozmarný, všechno naplánoval s největší přesností. Čím lépe 
fyzikové, biologové a jiní vědci poznávají vesmír, tím víc chápeme, jak je 
jedinečně stvořen, abychom v něm mohli žít. Má přesně takové parametry, aby 
umožňovaly lidský život. Vědci dospěli k závěru, že vesmír byl vytvořen tak, aby 
život a lidstvo v něm mohly hrát základní roli. Bible ovšem praví něco podobného 
o tisíce let dříve: Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil 
zemi, jenž ji učinil, ten jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji aby byla pustá, 
vytvořil ji k obývání …(Iz 45,18) 



  
 Proč to Bůh všechno udělal? Proč si dal takovou práci, aby pro nás stvořil 
vesmír? Protože je to Bůh lásky. Je těžké tuto lásku nějak pochopit, ale je velmi 
spolehlivá. Bůh tě stvořil jako zvláštní předmět své lásky. Stvořil tě, aby tě mohl 
milovat. Na této pravdě můžeš postavit svůj život. Znovu Bible: Bůh je láska (1J 
4,8) Neříká: Bůh má lásku. On je láska. Láska je podstata Božího charakteru. 
V obecenství Trojice je dokonalá láska. On netrpěl osamělostí, ale chtěl tě stvořit, 
aby dal své lásce výraz. 
 Bůh tě stvořil z určitého důvodu. Tvůj život má hluboký význam. Ten 
význam a záměr však pochopíme pouze tehdy, když své životy poměřujeme 
Bohem – kým Bůh je a co pro nás udělal. 
 
Báseň Russella Kellera to shrnuje takto: 
Je zde důvod, proč jsi takový, jaký jsi. 
Bůh s tebou má znamenitý plán. 
Jsi vzácný, jsi jedinečně, dokonale stvořen, 
jako žena či muž povolán. 
 
To, jak vypadáš, má důvod. 
Vždyť Bůh náš chyby nedělá. 
V lůnu matčině je tvůj původ. 
On stvořil tě tak, jak chtěl. 
 
Tvůj otec, matka – i je stvořil Bůh 
a bez ohledu na to, co hýbe duší tvou. 
Bůh vymyslel je tak, jak chtěl, 
i oni nesou pečeť nebeskou. 
 
Nebyla lehká rána, kterous utržil. 
Bůh sám plakal nad bolestí tvou, 
však srdci tvému skrz ni dal svůj tvar. 
Jeho obraz v tobě – to je jeho cíl! 
 
Bůh důvod má, proč tě stvořil tak, 
jak právě jsi. To on tě zformoval! 
Tvůj tvůrce je, on žije 
a k tomu stvořil tě, aby tě miloval! 
 
 
Z knihy  R.Warrena  Proč jsme vůbec tady?            

Vybrala   a upravila:                                                                                      av                                                            



Významná poutní místa byla prohlášena za 
národní kulturní památky 

 

V úterý 31. ledna 2018 schválila vláda na svém zasedání návrh 
ministerstva kultury na prohlášení 19 významných poutních míst za 
národní kulturní památky (NKP). Ty tvoří nejvýznamnější součást 
kulturního bohatství národa a tento statut jim uděluje vláda ČR spolu s 
podmínkami jejich ochrany.  
Návrh na prohlášení nových nemovitých národních kulturních památek byl 
projednán na odborné komisi Legislativní rady vlády, poté bylo 
vyhotoveno stanovisko předsedy LRV a dnes návrh ministerstva kultury 
projednala i schválila vláda. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 

              SVATÝ KOPEČEK                                     CVILÍN 
 

„Dlouhodobou snahou ministerstva kultury je zařazovat do souboru 
národních kulturních památek nejvýznamnější představitele všech typů a 
skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu 
o širokém spektru našeho kulturního dědictví,“ řekl ministr kultury Ilja 
Šmíd. 
„Téma letošního seznamu národních kulturních památek je nastaveno tak, 
že zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické 
dominanty různých typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního 
významu - nikoliv pouze poutní areály jako takové bez širších vazeb,“ 
uvedl dále ministr. Pod pojmem „typická kulturní památka“ si v oblasti 
sakrální architektury můžeme zcela jistě představit kostel nebo klášter, ale 
poutní místa nejsou v souboru národních kulturních památek příliš 
zastoupená, a kategorie poutních míst s vazbou na urbanismus a zejména 
na krajinu, přitom se zásadním přesahem „duchovního věhlasu“, je v 
souboru NKP zcela opomíjená. 
„Fenomén kulturní krajiny je pro střední Evropu (české, německé a 
rakouské země, ale pochopitelně i jinde) s typickými architektonickými a 
krajinnými dominantami - alejemi, průhledy, kompozicí krajiny atp. - 
naprosto signifikantní, když kulturní krajina byla v českých zemích výrazně 



formována již za středověku (např. cisterciácká krajina) a svého vrcholu 
dosáhla v období baroka, které mimo výše zmíněné ´velké kompozice´ 
přineslo také mnoho drobné sakrální architektury, vázané na krajinu – 
poklony, křížky, kapličky, Boží muka a podobně,“ řekl ke schválenému 
návrhu ředitel odboru památkové péče ministerstva Jiří Vajčner. 
Proto naprosto jednoznačně nelze tuto snahu o prohlášení za NKP 
definovat jako návrat k typičtějším památkám, ale jako doplnění zřejmého 
kulturního fenoménu, doposud spoře zastoupeného, do souboru NKP. 
Kromě posuzování mimořádných uměleckých a historických hodnot je při 
výběru kladen důraz i na to, aby tyto kulturní památky byly v obecném 
povědomí chápány skutečně jako národní památky, které významným 
způsobem přispěly k evropským dějinám, popřípadě měly vztah k 
osobnostem světového významu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                  
  

                      SVATÝ HOSTÝN                                   FRÝDEK 

 
 

 
 
 
 
 
 
                       ŘÍMOV      KRÁLÍKY 



Novými národními kulturními památkami se tedy stala  
tato významná poutní místa: 

 

1)    Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze  
 

2)    Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození sv. Jana      
       Křtitele se skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana 
 

3)    Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a zvonicí   
       v Horní Polici 
 

4)    Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích 
 

5)    Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově 
 

6)    Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Nanebevzetí Panny Marie  
      a sv. Máří Magdalény 
 

7)    Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie 
 

8)    Poutní areál v Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
 

9)    Poutní areál s kostelem svatého Ducha a loretánskou kaplí v Římově 
 

10)  Svatý kopeček u Mikulova s  poutní kaplí sv. Šebestiána 
 

11)  Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem Nanebevzetí  
       Panny Marie 
 

12)  Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné v Rudě 
 

13)  Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku 
 

14)  Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení  
       svatého Kříže na Cvilíně 
 

15)  Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení  
       Panny Marie 
 

16)  Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem  
       Nanebevzetí Panny Marie 
 

17)  Poutní areál s kostelem Panny Marie Pomocné a jezuitskou rezidencí  
       na Chlumku u Luže 
 

18)  Poutní areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie  
       v Jaroměřicích 
 

19)  Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem Panny Marie  
       Bolestné 
  
(zdroj: čbk - tisková mluvčí ministerstva kultury ČR)                               Marie Ohřálová 



POUTNÍ ZÁJEZDY V ROCE 2018 
 

Římskokatolická farnost a MO KDU-ČSL Dolní Benešov pořádají 
v letošním roce tyto poutní zájezdy: 
Pátek 13. dubna: Půldenní poutní zájezd do nedalekého polského 
poutního místa Turza Ślaska. Cena zájezdu je 80,- Kč. 
Sobota 12. května: Pouť Rádia Proglas a TV Noe na Velehrad.  
Cena zájezdu je 400,- Kč. 
Úterý 17.(24.). července: Poutní zájezd autobusem do Ostravy - Hrabové, 
kde bychom měli mít v kostele mši svatou + prohlídku a poté navštívit 
ještě jeden ostravský kostel, kde bude krátká pobožnost. Cena 80,- Kč. 
Pátek 3. srpna: Pouť na noční křížovou cestu do Zlatých Hor. Mše svatá 
v Krnově či okolí Krnova. Cena zájezdu je 200,- Kč. 
Neděle 19. srpna: Hlavní pouť na Hrabyni. Cena zájezdu je 60,- Kč. 
Sobota 22. září: Pouť do Rud u Ratiboře (organizuje MVDr. Koska). 
 

Přihlášky přijímá paní Terezie Kubíková a Vilibald Švančar, prosíme  
o včasné přihlášení, abychom při případném nenaplnění autobusu u 
jednotlivých zájezdů mohli oslovit okolní farnosti. Těšíme se na vaši účast. 
 

                                                                                            VŠ + PKF                
 Děti u Dítěte s poděkováním 

     Ve čtvrtek 4. 1. 2018 dopoledne přišly děti z mateřské školy a paní 
učitelky (Jana Balarinová a Sylva Hartošová) do kostela v Zábřehu. Přišly 
se poklonit Ježíškovi a zároveň mu poděkovat za dárky k Vánocům.     MB                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Světci - více, či méně známí 
 

Svatý Petr Damiani 
 

Kardinál, biskup a u čitel církve -  21. února nezávazná památka  
Patron:         Vzýván jako ochránce p ři bolesti hlavy 
Atributy:  D ůtky, kardinálský klobouk, k říž, lebka, poustevník 
 

NA SRDCI MĚL DOBRO CELÉ CÍRKVE 
     Narodil se v Ravenně r. 1007 do početnější a chudé rodiny. Oba rodiče 
mu zemřeli velmi brzy a pak pocítil i šikanování od sourozenců, bosý, v 
roztrhaných šatech musel pást vepře svého nejstaršího bratra. Jednou 

našel peníz a místo na své potřeby 
jej použil na mši svatou za své 
rodiče. Jistě jej napadaly i jiné 
možnosti, ale zvítězila ta, pro kterou 
mohl patřit k blahoslaveným 
chudým v duchu, k blahoslaveným, 
kteří mají nedostatek a jejichž 
úsilím je líbit se Pánu. Z tvrdého 
dětství mu pomohla sestra 
Roselinda, jež se ho v opuštěnosti 
ujala a dál jeden mnohem starší 
bratr, který se v Revanně stal 
arciknězem. Vedle základních 
potřeb mu poskytl možnost 
vzdělání, kterou Petr s velkou pílí 
využil. Gramatiku, rétoriku a právo 
studoval ve Faenze a v Parmě. Pak 
se stal profesorem na střední škole 
v Revanně. Snad bylo projevem 
vděčnosti za pomoc s 
vystudováním, že si dal druhé 
jméno Damiáni po bratrovi.  

     V 28 letech, r. 1035 vstoupil do přísného kláštera benediktinských 
poustevníků, komunity založené sv. Romualdem ve Fonte Avelana na 
Monte Catria. Dodržovali asketický režim, který Petrovi zprvu působil 
potíže a přesto se tam věnoval studiu Písma a teologie. Jeho manuální 
prací bylo opisování rukopisů.  
     V roce 1043 byl zvolen převorem. Na jednu stranu byl laskavý, s 
velkým porozuměním pro chudé a opuštěné, na druhou energický a přísný 
s organizátorskými schopnostmi. Ve své horlivosti poměrně brzy založil 
pět dalších řeholních komunit a napsal jim několik příruček o mnišském a 



poustevnickém životě. Na srdci nu neleželo je dobro mnišských komunit, 
ale i celé církve. Napomínal i některé biskupy a bohatší potulné mnichy. 
Na synodách vystupoval proti různým neřestem a nedostatkům. Měl styky 
s německým císařským dvorem, s Konrádem II. a Hendrichem III. I s 
papeži, počínaje Lvem IX. Ten i jeho nástupce Viktor II. ho pověřovali 
některými úkoly a radili se s ním o věcech církevní reformy. V té době Petr 
Damiani napsal traktáty Gratissimus a Gomorrhianus, namířené proti 
svatokupectví a mravním nepořádkům mezi duchovenstvem. Další papež 
Štěpán IX. jmenoval Petra ostijským biskupem a kardinálem, chtěje ho 
zapojit do reformní činnosti papežské kurie. Petr v Římě spolupracoval s 
reformátorem Hildebrandem, který se z clunyjského mnicha stal nejen 
poradcem více papežů, ale později papežem Řehořem VII.  
     Petr Damiani ve funkci zástupce římské kurie v r. 1059 reformoval 
milánské biskupství i další lombardská, od r. 1061 energicky vystupoval 
proti vzdoropapeži Honorovi II. a také bránil clunyjský klášter proti 
neoprávněným požadavkům místního biskupa a řešil i různé stížnosti. 
Jednalo se o dobu sporů světské a duchovní moci. V Roce 1069 byl v 
Německu zabránit rozvodu Hendricha IV. s Bertou Savojskou.  
     Za Mikuláše II. si Petr přál zbavit se biskupských povinností a návrat 
do kláštera Fonte Avellana, v čemž mu papež vyhověl. Tam se zabýval i 
řezbářskou prací. Poslední misii konal v Ravenně, když se město v 
duchovním směru rozdělilo na dva znepřátelené tábory. Situaci dal do 
pořádku a na zpáteční cestě zemřel v benediktinském klášteře ve Faenze. 
Tam byl i pohřben.  
     V případě Petra Damiani církev uznala spontánní a všeobecnou úctu 
tohoto světce, kterého papež Lev XII. v roce 1828 vyhlásil za církevního 
učitele.    
(čerpáno z www.catholica.cz)                                    Připravila Marie Ohřálová  
 

 

 

11. 2. 2018 slavíme výro čí 160 let 
od zjevení Panny Marie v Lurdech  

sv. Bernadett ě Soubirous  
 

Tento den je výroční připomínkou prvního 
zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u 
Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy 
se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. 
Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdra-
vení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a 
nemocné. Není proto náhodou, že tento den 
se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.     



NEDĚLNÍ POVÍDKA 
 

Pokušení 
 

     Za horkého letního dne přikázal pán nádeníkovi, aby obdělával jeho 
zahradu. Nádeníkovi to nebylo po chuti a rozčiloval se, že kdyby nebylo 
Adama, nemusel by se teď za takového vedra dřít jako mezek. 
     Nadávání a klení dolehlo až k pánovi. Sešel do zahrady a zeptal se: 
„Proč to Adamovi vyčítáš? Vsadím se, že bys udělal to samé.“ 
     „Já určitě ne,“ bránil se nádeník. „Já bych pokušení odolal.“ 
     „Uvidíme,“ poznamenal pán a pozval ho na večeři. 
     V dohodnutý čas se nespokojený nádeník dostavil do pánova domu. 
Byl uveden do velké jídelny, kde na něj čekal obrovský stůl prohýbající se 
lahůdkami. 
     „ Můžeš sníst, co chceš,“ řekl mu pán. „Jen z té polévkové mísy 
nesmíš ani poklici odklopit, dokud se nevrátím.“ 
     Nádeník nepotřeboval dvakrát pobízet. Sedl si a s velkou chutí se 
pustil do vybraných pokrmů. Ochutnával jeden po druhém. Nevzal si jen 
z polévkové mísy. 
     Zvědavostí se však mohl zbláznit. Jaká pochoutka v ní asi může být? 
Nakonec to nevydržel a velmi obezřetně jen trošičku nadzvedl poklici. 
V tom okamžiku z mísy vyskočila myš. Nádeník se ji pokusil chytit, ale 
vyklouzla mu z ruky. Běhal za ní sem a tam, porážel židle a vrážel do 
stolu. Rámus přivolal pána. 
     „Vidíš?“ smál se nádeníkovi. A pak přísně dodal: „Na tvém místě bych 
víckrát Adamovi nic nevyčítal!“ 

--- 
     „Já ne! Já jsem jiný! Já bych něco takového nikdy neudělal!“ 
     „Ty jsi ale hlupák! Měl jsi udělat to a to…“ 
Kolika způsoby lze ukázat prstem na někoho jiného. Ale kdo ukáže jednou 
na ostatní, ukazuje třikrát sám na sebe. 
     Jeden žák mluvil opovržlivě o chtivosti a násilí lidí žijících „ve světě“. 
     Učitel mu řekl: „ Připomínáš mi vlka, který měl zrovna dobrou náladu a 
uviděl kočku, jak honí myš. Otočil se k druhému vlkovi se slovy: „ Někdo 
by měl konečně ty darebáky umravnit.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z knihy Bruna Ferrera  „Živá voda pro duši!, nakl. Portál 2010)                 připravila M. Ohřálová 



 



PRO ZASMÁNÍ 
 

 

Synek povídá svému otci: „Tati, já si myslím, že ženy jsou lepší řidičky než 
muži.“ 
„Jak jsi na to přišel?“ 
„Vzpomínáš, jak jsi posledně říkal, že se s autem nedá jezdit, když je 
zatažena ruční brzda? Vidíš, maminka to dokázala.“ 
 
 
Do tramvaje nastoupí revizor a kontroluje jízdenky, až se zastaví u 
jednoho muže: „Ale pane, vždyť to je studentská jízdenka!“ 
„No tak to vidíte, jak dlouho jsem musel na tu tramvaj čekat.“ 

 
 

Černoch s papouškem na rameni vejde do obchodu a prodavačka říká: 
„Jééé, ten je krásný, odkud ho máte?“ 
„Z Afriky, tam je jich plno, odpoví papoušek.“ 

 
„Tak ty prý jedeš do Španělska? A umíš vůbec španělsky?“ 
„Samozřejmě.“ 
„Tak něco řekni!“ 
„Bondžorno.“ 
„Ale to je italsky.“ 
„No vidíš. To jsem ani nevěděl, že umím také italsky,“ 
 
 

 (Nezbedův humor)                                                                    Připravila Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
 

Najdi 10 rozdíl ů 

                                   !!! SOUTĚŽ !!! 
 

 

DOPLŇOVAČKA O CENY: 
 
1. žnout, 2. řemeslník, pracující se 
železem, 3. vrchní části stébel obilí,  
4. domácky Kateřina, 5. schovávati,  
6. váčky ve švech kalhot, 7. první svátost,  
8. hraboš, 9. mužské jméno  

 

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

nas.nedelnicek@seznam.cz  
do neděle 25. února 

 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: 
„DRUHÉ JÁ“  

Soutěže se zúčastnilo 12 dětí. Z Dolního 
Benešova 7, ze Zábřehu 4, a 1 přespolní. 
V krabičce bylo 5 odpovědí a 7 odpovědí 
přišlo na email.  

 

1. cena – knížka - Oliver Bohdal  – 8 let – Zábřeh 
2. cena – misijní pexeso - Eva Gebauerová – 3. třída – Dolní Benešov   
3. cena – misijní klíčenka na krk - Amálie Kubincová -  9 let – D. Benešov; 
 

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



Rozpis úmyslů na mše svaté ve farnosti Dolní Benešov na únor 2018 
 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 5.2. 17.30 Za Edeltraudu Foltýnkovou, manžela a + příbuzenstvo  
Ůt 6.2. 6.30 Za živé a + farníky  
St 7.2. 17.30 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti s prosbou o dar zdraví..  
Čt 8.2. 17.30   
Pá 9.2. Záb 17.30 Poděkování za 65 let manželství, dar zdraví a ochranu P.Marie…  
So 10.2. 7.00 Za + Elišku Kupkovou, + manžela a rodiče z obou stran  
Ne 11.2. 7.00 Za Marii Spáčilovou, manžela Hynka, za syna a živou rodinu  
Ne 11.2. Záb 8.30 Za živou rodinu, dvoje + rodiče a duše v očistci  
Ne 11.2. 10.00 Na poděkování za 80 let života, dar zdraví, za živou a + rodinu  
Po 12.2. 17.30 Poděkování P.Bohu za obdržené milosti a + rodioče z obou stran  
Út 13.2. 6.30 Za živé a + farníky  
St 14.2. 17.30 Za Marii Chřibkovou a manžela  
Čt 15.2. 17.30 Za Jiřího Gálíčka, sestru a dvoje rodiče  
Pá 16.2. Záb 17.30 Za dvoje + rodiče a za manžela  
So 17.2. 7.00 Za Stefany a Emílii Brychnáčovy a celou živou rodinu Brychn…  
Ne 18.2. 7.00   
Ne 18.2. Záb 8.30 Za + Janu Nardelliovou – výroční  
Ne 18.2. 10.00   
Po 19.2. 17.30 Za + Irenu Novákovou – měsíční  
Út 20.2. 17.30 Za živé a + farníky  
St 21.2. ? ohlášky   
Čt 22.2. ? ohlášky Za + Kristinu Benkovou – výroční  
Pá 23.2. Záb 17.30 Za + manžela, syna, rodiče z obou stran a živou rodinu  
So 24.2. 7.00 Za + Edeltraudu Hoheiselovou – měsíční  
So 24.2. ČK 16.00 Na poděkování P.Bohu za přijaté milosti,+ manžela,zetě, dvoje...  
Ne 25.2. 7.00 Za + Josefa Mottla, rodiče a sourozence  
Ne 25.2. Záb 8.30 Za Marii Skoblejovou a duše v očistci  
Ne 25.2. 10.00   
Po 26.2. 17.30 Za + Anežku Vavřínkovou (nedož.100 let), za + manžela a děti  
Út 27.2. 6.30   
St 28.2. 17.30 Za Maxmiliána Staffina a rodiče  
Čt 1.3. 17.30 Za Josefa Michalíka, otce, přízeň a duše v očistci  
Pá 2.3. 6.30   
Pá 2.3. Záb 17.30 Za Emila Bastla, dvoje + rodiče a duše v očistci  
So 3.3. 7.00 Za Hedviku Kostřicovou, manžela a živou rodinu  
Ne 4.3. 7.00 Za Marii Kuchařovou, manžela,rodiče a sourozence z obou stran  
Ne 4.3. Záb 8.30 Poděkování P.Bohu za 70 let života  
Ne 4.3. 10.00 Za živé a + farníky  

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

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI ÚNORU 
 

Sbírka na OPRAVY – oprava varhan v kostele sv. Urbana  
– neděle 18. 2. 2018 

 

Sbírka HALÉŘ SV. PETRA – odesílá se celá pro pastorační potřeby 
papeže – neděle 25. 2. 2018 



Vánoce v Zábřehu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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