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Jak se tvo ří mariánský oltá ř 



Vráska 
(maminkám ke svátku) 

 

Nechtěl jsem nikdy použít snář, lepší bylo vnímat maminčinu 
tvář. 
Tvář vlídnou či zachmuřenou, tvář klidnou či rozzlobenou. 
Tvář úsměvu a milého slova, tvář, která pláčem zaleskla se 
znova. 
Tvář péče a obětavé lásky, tvář, kterou časem pokryly vrásky. 
Mami, pověz mi, co je to vráska? Je z ní cítit opravdová láska? 
Vráska? 
Inu jak bych ti to dítě řekla, je to vlastně odraz nebe nebo pekla. 
Tato vráska je od tebe, můj synu, tvůj pozdní příchod – já cítila 
vinu. 
Další vrásku vyryl v tvář mou strach, o mé děti při „životních 
hrách“… 
Když neodpovím na dětské otázky, tu v ženské tváři objeví se 
vrásky… 
Další rýha se mi pod oko vkradla, když láska muže mého jaksi 
chřadla… 
Proč mami ženy vrásku zakrývají? Na co si vlastně „make-
upem“ hrají? 
Milé dítě, na nic si nehrají, jen někdy tíhu kříže skrývají. 
 
Chci ti mami dneska poděkovat, žes mě učila se obětovat. 
A že místo sledování vrásky, mohu plnit přikázání lásky. 
 

 Za vše, cos mi dala, děkuji ti maminko… 
 

  
 
 
 
 
 



ŽIVOT Z BOŽÍHO HLEDISKA  
Co je váš život?  (Jk 4,14) 

  
 Pro tvůj život je určující, jak na něj nahlížíš. Pro tvůj osud je rozhodující, 
jak svému životu rozumíš. Tvůj pohled bude mít vliv na to, jak investuješ svůj 
čas, jak utrácíš prostředky, jak využíváš svých schopností a jakou hodnotu 
přikládáš vztahům. 

Kdybychom někomu položili otázku: Jak se díváš na svůj život, zjistíme, 
že kolik je lidí, tolik je odpovědí. Lidé říkají, že život je cirkus, minové pole, 
horská dráha, putování. Život je kolotoč, někdy jsi nahoře, někdy dole a jindy se 
točíš jen tak dokola. Také existuje názor, že život je karetní hra. Musíš hrát podle 
toho, jaké karty jsi dostal při rozdávání. 
 Kdyby se nás někdo zeptal: Jak si představuješ svůj život, jaký obraz by 
nám vyvstal na mysli? Ten obraz by byl naší životní metaforou. Byl by to pohled 
na život, jak si jej uchováváme ve své mysli, ať už vědomě, nebo podvědomě. 
Tvá nevyslovená metafora ovlivňuje tvůj život víc, než si myslíš. Určuje tvá 
očekávání, tvé hodnoty, tvé vztahy, tvé cíle a tvé priority. Chceš-li naplnit 
záměry, které s tebou má Bůh, budeš muset zpochybnit tuto lidovou moudrost 
a nahradit ji biblickými metaforami života. Když nám Bible chce sdělit, jak se 
na život dívá Bůh, používá tři metafory: Život je zkouška, život je svěřenství 
a život je dočasný úkol. 

Pozemský život je zkouška. S touto životní metaforou se setkáváme 
v příbězích, jimiž je protkána celá Bible. Bůh neustále přezkušuje charakter lidí, 
jejich víru, poslušnost, lásku, ryzost a oddanost. Slova jako zkoušky, pokušení, 
tříbení a zkoumání se v Písmu vyskytují více než dvěstěkrát. Bůh zkoušel 
Abrahama, Jákoba. Adam a Eva neobstáli ve zkoušce v zahradě Eden, ani David 
několikrát neobstál v Božích zkouškách. Ale i v Písmu sv. je mnoho příkladů, jak 
lidé ve velké zkoušce obstáli – např. Josef, Rút, Ester nebo Daniel. 

Zkoušky charakter člověka jednak odhalují, jednak rozvíjejí – a celý život 
je zkouškou. Stále jsi zkoumán. Bůh si neustále všímá tvých reakcí na lidi, 
problémy, úspěchy, konflikty, nemoci, zklamání. Pozoruje i ty nejjednodušší 
úkony. Neznáme všechny zkoušky, jimiž nás Bůh podrobí. Prozkouší tě sám život 
- významné životní změny, nesplněné sliby, neřešitelné problémy, nevyslyšené 
modlitby, nezasloužené kritiky, ba i nesmyslné tragédie. Skrze problémy Bůh 
zkoumá naši víru, naši naději a skrze lidi testuje naši lásku. Velmi důležitou 
zkouškou je, jak jednáš, když máš pocit, že se ti Bůh vzdálil. Někdy nás Bůh 
opravdu záměrně opustí a my necítíme jeho blízkost. Některé zkoušky nám berou 
dech, zatímco jiných si ani nevšimneme. Všechny mají dosah až na věčnost. Bůh 
chce, abys ve své životní zkoušce obstál. Nikdy nedovolí, aby zkouška byla větší 
než milost, kterou ti pro zvládnutí zkoušky dává. Bůh si všímá, když projdeš 
nějakou životní zkouškou úspěšně, a připravuje ti odměnu na věčnosti. 



Pozemský život je svěřenství. Toto je druhá biblická metafora pro život. 
Náš čas zde na zemi, naše energie, inteligence, příležitosti, vztahy a zdroje, to vše 
jsou dary, které nám Bůh svěřil, abychom je spravovali a pečovali o ně.  Máme-li 
dobře porozumět správcovství, musíme nejprve uznat, že Bohu patří všechny věci 
i všichni lidé na zemi. V žalmu 24,1 čteme: Hospodinova je země se vším, co je 
na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. 
 Během svého krátkého pobytu na zemi vlastně nikdy nic nevlastníme. 
Bůh nám zemi, dokud jsme zde, propůjčuje. Bohu patřila před naším zrozením 
a dá ji někomu jinému, až zemřeme. Můžeš si ji užít jen na chvíli. 
 Když Bůh stvořil Adama a Evu, svěřil jim do péče své stvoření 
a ustanovil je za správce svého majetku. První úkol, který lidé od Boha dostali, 
bylo spravovat na zemi jeho záležitosti. A Bůh to nikdy neodvolal. I dnes je to 
součástí jeho záměru pro nás. Se vším, čeho užíváme, máme zacházet jako 
s něčím, co Bůh svěřil do našich rukou. V Bibli čteme: Máš něco, co bys nebyl 
dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? (1K 4,7). 
Ježíš často mluvil o životě jako o něčem, co je nám svěřeno, a vyprávěl mnoho 
příběhů, které ilustrují, jak jsme za život Bohu odpovědni. 
 Všichni známe příběh o hřivnách z Matoušova evangelia, kdy bohatý 
obchodník svěří majetek svým služebníkům a vydá se na cesty. Když se vrátí, 
zhodnotí, jak odpovědně s majetkem nakládali a podle toho je odmění. Jednomu 
z nich řekne: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, 
ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána. 
 Na konci tvého života Bůh posoudí, jak jsi naložil s tím, co ti svěřil, 
a podle toho tě odmění. Z toho plyne, že vše co děláš (i drobné domácí práce) má 
dosah pro věčnost. Pokud se vším jednáš jako s něčím, co ti bylo svěřeno, čeká tě 
na věčnosti podle Božích zaslíbení trojí odměna. Předně tě Bůh pochválí. Řekne: 
Správně! Dobře jsi to udělal! Dále tě čeká povýšení - dostane se ti větší 
odpovědnosti: Ustanovím tě nad mnohým. A pak tě čeká účast na oslavě: Vejdi 
a raduj se u svého pána. 
 Málokdo z lidí si uvědomuje, že světský majetek je jednak zkouškou, 
jednak něčím, co nám Bůh svěřil. Bůh hledí na to, jak s tímto majetkem – třeba 
s penězi zacházíme, aby zjistil, do jaké míry jsme důvěryhodní. V Lukášově 
evangeliu (16, 11) čteme: Jestliže jste nespravovali věrně ani světský majetek, kdo 
vám svěří to pravé bohatství? To je velmi důležité. To, jak zacházíme se 
světským majetkem, rozhodne o tom, kolik duchovních požehnání (to pravé 
bohatství) nám Bůh svěří. Pán Ježíš řekl: Komu bylo mnoho dáno, od toho se 
mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12, 48). 
 Život je zkouška. Život je něco, co ti bylo svěřeno. Čím víc ti Bůh dal, tím 
odpovědnější jednání od tebe očekává. 
 Příště se budeme zamýšlet nad třetí metaforou -  život je dočasný úkol. 
                      
Z knihy R.Warrena: Proč jsme vůbec tady?                                                  Vybrala a upravila   av                                    



Kardinál Beran  -    Návrat dom ů 
  
– takto charakterizoval pražský arcibiskup 
Dominik Duka OP repatriaci ostatků jedné z 
nejvýznamnějších postav české katolické 
církve, kardinála Josefa Berana, která se 
uskutečnila 
v druhé polovině dubna. Podle Dominika 
Duky byl kardinál Beran velkou postavou 
nejen katolické církve, ale také statečným 
mužem, který dokázal vzdorovat nacismu i 
komunismu.  

 
„Kardinál Beran představuje klíčovou postavu muže, který se nikdy 
nenechal zlomit, i když nabídky ke kompromisu byly velké. Kardinál Beran 
se vrací, ale stoupenci komunistické diktatury jsou v Parlamentu České 
republiky a majíce poslaneckou imunitu mohou své názory otevřeně 
hlásat, přestože parlament schválil zákon o zločinnosti obou totalit,“ řekl 
na tiskové konferenci D. Duka. 
 

Ostatky kardinála Berana byly vyzdvihnuty ve čtvrtek 19. dubna z hrobu 
v kryptě svatopetrské baziliky, kde byl v roce 1969 na přání papeže bl. 
Pavla VI. pohřben. „Průzkumem se jasně prokázalo, že se jednalo o 
prozatímní hrob, takže ten bude následně zrušen a náhrobní deska by 
měla být umístěna v Plzni, tedy v rodišti kardinála Berana. Jeho ostatky 
byly uloženy do prosté dubové rakve, podobné jako měl Jan Pavel II.,“ 
uvedl organizátor repatriace Vojtěch Mátl z Arcibiskupství pražského. 
 

Současně ve stejný den ve čtvrtek 19. dubna se uskutečnila významná 
událost v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, neboť zde bylo 
slavnostně odhaleno sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly sochařky 
Karly Vobišové, jehož sádrový odlitek byl v roce 1947 umístěn v katedrále. 
Avšak stejně jako byl po nástupu komunistického režimu kardinál Beran 
internován, tak byl model sousoší po roce 1948 z katedrály odstraněn. 
„Je velmi vzácné, že se něco podobného povedlo dotáhnout do konce, 
letos uplyne už 70 let od dokončení modelu sochy. Považuji to za splacení 
závazku,“ řekl Jiří Kotalík z AVU, který se podílel na restaurátorských 
pracích modelu sochy. 
 

Rakev s ostatky přivezl vládní speciál do Prahy v pátek 20. dubna na 
vojenské letiště Kbely v 18. hodin. V okamžiku dosednutí letadla na zem 
se po celé zemi rozezněly zvony ve všech kostelích, na uctění památky 
kardinála Berana.  
 



Vládní delegaci vedl ministr zahraničí Martin Stropnický. 
„Jednotka čestné stráže vynesla rakev s ostatky na katafalk a zazněla 
píseň Čechy krásné, Čechy mé, která se hrála také při jeho návratu 
z koncentračního tábora. Krátkou modlitbu potom pronesl vojenský kaplan 
a úctu projevila ministryně obrany Karla Šlechtová a předseda senátu 
Milan Štěch. Po zaznění státní hymny zamířila kolona ke kostelu sv. 
Vojtěcha v Dejvicích.“ 
 

Právě tam kardinál Beran působil jako rektor arcibiskupského semináře a 
tam ho také zatklo gestapo. Kromě toho byl v Dejvicích velmi oblíbený a 
vyhledávaným zpovědníkem a duchovním pastýřem. Na památku jeho 
působení proto byly v kostele sv. Vojtěcha slaveny nešpory, které vedl 
současný rektor semináře. 
Další zastávkou byla strahovská bazilika Panny Marie, kde byla slavena 
modlitební vigilie ze svátku sv. Vojtěcha. Strahov byl vybrán proto, že tam 
kardinál Beran pronesl svoje poslední svobodné kázání v předvečer 
svátku Božího Těla v roce 1949. 
 

Rakev s ostatky zůstala přes noc ve strahovském klášteře, odkud ráno 
v sobotu 21. dubna v deset hodin vyšlo procesí. Rakev s ostatky byla 
umístěna na pohřebním kočáru, před kterým šly katolické spolky a 
zástupci rytířů, řeholníci, kněží a biskupové. Za rakví pak kráčeli 
arcibiskupové Dominik Duka a Jan Graubner, čestní hosté a všechen lid. 
 

V katedrále byla od 11 hodin sloužena slavná mše svatá ke cti  
sv. Vojtěcha. Během bohoslužby byla v blízkosti oltáře vystavena lebka 
mučedníka sv. Vojtěcha. Rakev byla umístěna před oltářem. 
 

„První čtení nebylo slyšet, ale bylo znakováno v českém znakovém jazyce 
pro neslyšící na připomenutí toho, že kardinál Beran byl ředitelem Ústavu 
hluchoněmých v Krči a velmi se zasazoval o integraci hluchoněmých. Při 
mši také zaznělo 19 úderů na zvon Zikmund, je to součet let, které 
kardinál Beran strávil v koncentráku a internaci.“ dodal Vojtěch Mátl. 
 

Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem byl kardinál 
Dominik Duka OP, byla rakev s ostatky kardinála Berana vystavena 
veřejné úctě do pondělí 23. dubna, kdy po večerní poutní bohoslužbě od 
18 hodin byla uložena v nově zřízeném sarkofágu v kapli sv. Anežky. 
 

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa 
Berana počátkem letošního roku. Tělo bylo pohřbeno ve svatopetrské 
bazilice ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu 
nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Kněz zemřel v roce 1969 ve 
vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení. 
 
 (www.cirkev.cz)        upravila Marie Ohřálová   



Mše svatá za motoristy. 
 
Je za námi nádherný jarní, téměř letní víkend, který byl pro motorkáře z 
našeho širokého okolí něčím výjimečný. Při pěkném počasí se obvykle 
každý rád letí projet desítky či stovky kilometrů od domova, ale tentokrát 
odstavili své stroje na našem rynku a zamířili do malebného kostela sv. 
Martina. Vstoupili tak, jak přijeli. V kožených kalhotách, v džínových 
vestách, v černých tričkách s logem "motorkáři" a s barevnými vlasy a 
potetovanými pažemi. Ano, jen takoví v sobotu 21. dubna 2018 ve 14 
hodin obsadili, téměř do posledního místa, všechny lavice  v našem 
chrámu, kde je přivítaly varhany a schola s připraveným hudebním 
doprovodem pro celou mši svatou, která byla věnována všem motoristům, 
zejména právě motorkářům. Pan farář v doprovodu ministrantů přistoupil k 
oltáři v dobré náladě a po oficiálním úvodu, s drobným úžasem, všechny 
mile přivítal. Během mše zněly hlasy motorkářů zprvu nesměle, ale 
později přece jen odvážněji. Prvního čtení se s bázní a respektem ujal 
motorkář Radim ze Závady, který nám přečetl zprávu o zázracích sv. 
Petra. Jak jsme později slyšeli v evangeliu, zázrakem můžeme být svědky 
také my, možná mu uvěří prý snad více ženy. Všichni jsme si ale 
uvědomili, že malým zázrakem je vždy i to, že se z našich cest vracíme 
domů v pořádku a bez nehod. A tomu musíme věřit, Bůh ať nám je 
svědkem a anděl strážný na zadním sedadle. 
Po mši svaté jsme se sešli na rynku, kde po krátkých modlitbách došlo 
k žehnání motorkářům vydatnou sprškou svěcené vody a byly pokropeny 
také naše stroje v počtu 142. Poté jsme se postupně rozjeli ke spanilé 
jízdě, během které jsme projeli několik vesnic v našem malebném okolí. 
Několik set metrů dlouhá kolona vzbuzovala rozruch po celé své trase a 
bylo milé vidět nadšené pohledy nejen dětí, ale často také jejich otců a 
maminek. Věříme, že tato krásná tradice bude pokračovat i v dalších 
letech. 
 

Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.                                                        JH 



Mše svatá za motoristy 
 

V sobotu odpoledne 21. 4. 2018 se uskutečnila v kostele sv. Martina 
již tradiční mše svatá za motoristy. Myslím, že mohu použít slovní 
spojení „již tradiční“, protože se letos konal 3. ročník zahájení 
„motosezóny“, spojený s žehnáním motoristům a jejich strojům 
v našem městě. 
 Až na pár volných místeček k sezení byl kostel téměř plný. Během 
celé mše svaté se střídal „humorný“ a vážný tón. 
Těsně předtím, než jsme se odebrali na náměstí, projevil pan farář 
nesmělé přání. Tvrdil, že předloni jej to ani nenapadlo, vloni se 
neodvážil zeptat, ale letos se už odhodlá. Musím se přiznat, že úplně 
první věc, která mě napadla (a myslím nejen mě), byla ta, že by se 
pan farář chtěl zúčastnit jako spolujezdec naší vyjížďky. Čekala jsem 
otázku, zda by se mohl s někým svézt na motorce…  
Ale jeho přáním bylo, aby někdo napsal alespoň čtyři holé věty o této 
mši do Nedělníčku.                                 Tak třeba příští rok… 
         P. M. 



POUŤ DO SLEZSKÉ FATIMY 
 

V pátek 13. 4. 2018 pořádala naše farnost poutní zájezd do nedalekého 
polského městečka Turzy Ślaské, kde se nachází svatyně Panny Marie z 
Fatimy, včetně venkovních prostor s křížovou cestou a různými sakrálními 
objekty. Při vstupu do chrámu nás nadchla krásná výzdoba s obrazy 
Panny Marie Fatimské. Velkým zážitkem byla mše svatá, kterou sloužili 
dva polští kněží společně s naším panem farářem. Společně jsme si 
zazpívali i v polském jazyce. Po mši svaté jsme se občerstvili z vlastních 
zásob v pěkně upraveném venkovním prostředí. Nechybělo tradiční 
společné foto. Na zpáteční cestě jsme navštívili polské město Wodzislaw. 
Po krátké procházce centrem města jsme zamířili do místní cukrárny a 
ochutnali polské dobroty (zmrzlina byla výborná). S krásným pocitem a 
duchovně naplněni jsme se vrátili domů. 
 

P. S. Příště jedeme znovu!             Účastník zájezdu PB 



 

Církev bude slavit památku Panny Marie 
Matky církve  

 
 Vatikán zve řejnil dekret Kongregace pro bohoslužbu a 
svátosti, který stanovil, že první pond ělí po ned ěli Seslání 
Ducha svatého bude v celé církvi slavena památka Ne jsvětější 
Panny Marie, Matky církve. Památka Marie Matky círk ve byla 
doposud v tento den p řipomínána pouze ve dvou místních 
církvích: v Polsku a v Argentin ě. 
 

V dekretu se uvádí, že úcta 
k Panně Marii se v církvi 
pěstovala od nejstarších dob. 
Podle sv. Augustina je Maria 
Matka církve díky své lásce, 
skrze niž se podílela na 
znovuzrození věřících 
v církvi. Sv. Lev Veliký říká, 
že Maria je zároveň Matkou 
Krista, Syna Božího, i matkou 
údů jeho Mystického Těla, 
které reprezentuje církev. 
 
Blahoslavený papež Pavel 
VI. pak v roce 1964 na třetím 
zasedání 2. vatikánského 
koncilu prohlásil Pannu Marii 
za Matku církve a stanovil, 
že:  
„Matka Boží musí být nadále 
uctívána a oslavována celým 
křesťanským společenstvím“. 
 
Dokument podepsaný v den památky P. Marie Lurdské, 11. února 2018, 
rovněž stanovuje, že památka má být od nynějška zanesena ve všech 
kalendářích a liturgických knihách, včetně liturgie hodin. Příslušné 
liturgické texty jsou připojeny k dekretu a jejich překlady, schválené 
jednotlivými biskupskými konferencemi, budou zveřejněny poté, co je 
vatikánská kongregace potvrdí. 
 

 (Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Radio Vaticana)                           Marie Ohřálová 



Zábřežské varhany 
 

Při návštěvě kostela náš pohled zamíří k oltáři. A ten další pohled je na 
kůr, kterému vévodí varhany. Ty nás svou melodií provázejí po celou mši 
svatou. Ale i na nich se projevuje zub času a ony potřebují opravu. 
V Dolním Benešově proběhla oprava varhan před pár lety a nyní nastal čas 
i pro Zábřeh. 
Firma VARFI, která zakázku vysoutěžila, varhany rozebrala a odvezla ke 
generální opravě. 
Nastal nám další problém – výměna celé podlahy na kůru společně 
s nosnými trámy. Musely se vyměnit i dvě části stropů. Ale s tím se už 
pomalu vyrovnáváme. 
Na 4. dubna byl domluven první kontrolní den v sídle firmy. Zúčastnil se 
ho pan farář, zástupce farní rady a moje maličkost… 
Vidět varhany rozebrané na desítky až stovky nejen dřevěných součástek, 
kde je podobný počet různých otvorů, dále množství trubiček, klapek, 
ventilů a píšťal, to je opravdu zvláštní pocit. Tohle všechno se musí očistit, 
namořit, profouknout a povyměňovat těsnění. Pak znovu všechno opatřit 
ochranným nátěrem a složit tak, aby z toho byl královský hudební nástroj. 
Tihle chlapi zasluhují obdiv a poděkování. 
Poděkování a velké „Pán Bůh zaplať“ patří také všem farníkům 
z Benešova a Zábřehu, kteří se podílejí na opravě jak finanční pomocí, tak  
zvláště svou prací na průběhu rekonstrukce. S panem farářem děkuji našim 
ženám, které sice „dudlají“, přesto každý týden uklidí kostel tak, že může 

v čistém prostředí proběhnout mše svatá.                                        P. B  



VE ŠKOLE JEŽÍŠOV Ě 

 
Téma cyklu:                          Mé místo v církvi 
Téma setkání:             Společenství SZ lidu 
Termín setkání:  Čtvrtek 10. května 2018 
Čas a místo setkání:  19:00 ve Farním sále 
 

Písmo svaté: 
 

• Ex 17,1-7 Hospodin dává vodu lidu na poušti 
• Ex 19,5-6 Budete mi zvláštním vlastnictvím 
• Lv 20,26 Oddělil jsem vás od jiného lidu, abyste byli 

moji 
• Dt 6,4-7 Slyš Izraeli – budeš mým lidem 
• Dt 7,6-8 Hospodin miluje a zachovává přísahu svému 

lidu 
• Iz 63,7-14 Bůh si vede svůj lid 
• Oz 11,1-9 Bůh se stále slitovává nad neposlušným 

lidem 
                 
               

PŘÍPRAVA K BI ŘMOVÁNÍ - ČERVEN 
 

PÁTEK 1. 6. 2018 v 19.00 na faře. 
 Doporučujeme s sebou vzít psací potřeby. 

              PKF 
                                                                                                  



NEDĚLNÍ POVÍDKA K ZAMYŠLENÍ 
 

Modrý kámen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



PRO ZASMÁNÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                       … copak, nec hce to chytnout Ma řenko?          
 
 
Fotograf je pozvaný ke kamarádovi na párty. Přinese pár svých nových 
fotek na ukázku. Hostitelka se podívá na fotky a chválí: „Ty fotky jsou 
skutečně skvělé. Musíte mít určitě dobrý foťák, co?“ 
Fotograf poděkuje a pustí se do jídla. Po večeři se otočí k hostitelce a 
děkuje za jídlo: „Večeře byla skutečně skvělá. Musíte mít určitě dobrý 
hrnec. Co?“ 
 

Dva kamarádi seděli spolu u rybníka a chytali ryby. V tom spatřili, jak 
k nim jde porybný. Jeden z kluků rychle vyskočil a dal se na útěk. Porybný 
samozřejmě za ním. Na opačné straně rybníka ho dohonil, chytil za límec 
a ještě udýchaný na něho spustil. 
„Tak, kluku jeden, kde máš rybářský lístek?“ 
„Tady,“ podává mu hoch svůj rybářský lístek. 
„Proč jsi tedy přede mnou utíkal?“ 
„No, já rybářský lístek mám, ale kamarád ne.“ 
 
 

Porybný načapal rybáře, jak rybaří na zakázaném místě. „Vy nevíte, že 
tady je rybolov zakázán?“ 
„Já nechytám, já koupu žížalu,“ pohotově odpoví rybář. 
„Ukažte, já se podívám…Hm, stejně zaplatíte pokutu! Ta žížala budí 
pohoršení. Nemá totiž plavky. 
 

 (Z knihy Nezbedův humor))                                                        Připravila  Marie Ohřálová 



Nedělníček dětem 
                                           Najdi 7 rozdíl ů 

 

!!! SOUTĚŽ !!! 
 

 

DOPLŇOVAČKA O CENY: 
 
 

 
 

1. živočišný tuk, 
2. teplý oděv,  
3. stavba na suchou     
     trávu, 
4. sladkovodní ryba, 
5. junák,  
6. malý cedník,  
7. nevidomý  
8. dravý pták 

 

 

 
Své odpovědi vhoďte do krabičky „SOUTĚŽ“, v kostele, nebo zašlete 
emailem  nas.nedelnicek@seznam.cz  do ned ěle 27. května  

 
 

Tajenka z minulé doplňovačky zní: „LOUKY SUCHO MAJÍ“  
Soutěže se zúčastnilo 11 dětí. Z Dolního Benešova 7, ze Zábřehu 2, 
 a 2 přespolní. V krabičce byly 4 odpovědí a 7 odpovědí přišlo na email.  
 

1. cena – knížka – Matouš Fischer  – 3. třída – Dolní Benešov  
2. cena – pexeso – Aneta Krakov číková – 8 let – Dolní Benešov;    
3. cena – misijní klíčenka na krk – Maxim Reichel  – Zábřeh; 
 

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 květen 2018 

 

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

Den Datum Místo, čas Úmysl Pozn. 
Po 7.5. 7.30 Za Jana Krzáka, syna a rodiče  
Ůt 8.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 9.5. 18.00 Za Emila Balarina a rodiče  
Čt 10.5. 18.00 Za Jana Hankeho, manželku a rodiče Naneb.P 
Pá 11.5. Záb 18.00 Za syna, manžela, dvoje rodiče a živou rodinu  
So 12.5. 7.00 Za Vilibalda Holečka, rodiče a bratra  
Ne 13.5. 7.00 Za Františka Blokšu (ned.80 let) a za manželku  
Ne 13.5. Záb 8.30 Na poděkování P.Bohu za 70 let života a za živou rodinu  
Ne 13.5. 10.00 Za +Emila a Marii Ranošovy,za celou živou a + rodinu, prosba...  
Po 14.5. 18.00 Za Marii Chřibkovou, manžela, dvoje rodiče a příbuzenstvo  
Út 15.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 16.5. 18.00 Za + Jana Mrkvu, manželku, dceru Brigitu, za rodiče a sour. …  
Čt 17.5. 18.00 Za + Sigelindu Dundrovou – výroční  
Pá 18.5. Záb 18.00 Na poděkování P.Bohu za 95 let života,obdržené milosti,za+ m...  
So 19.5. 7.00 Za + rodiče Kubikovy a syna a za + rodiče Holečkovy  
Ne 20.5. 7.00 Za Josefa Bilíka (ned.80 let), za manželku, za živou a + rodinu Sv.Duch 
Ne 20.5. Záb 8.30 Na poděkování P.Bohu za 75 let života a za živou rodinu Sv.Duch 
Ne 20.5. 10.00 Za členy Živého růžence – A Sv.Duch 
Po 21.5. 18.00 Za Martu a Otto Kozlovy, syna, za Gizelu a Josefa Bílé a za +++  
Út 22.5. 6.30 Za živé a + farníky  
St 23.5. 18.00 Za Norberta Nováka,syna Josefa, rodiče z obou stran a ochranu...  
Čt 24.5. 18.00 Za Güntera Mageru a rodiče z obou stran  
Pá 25.5. Záb 18.00 Za + Karla Reichela (výroční), za dvoje rodiče a duše v očistci  
So 26.5. 11.00 Na poděkování P.Bohu za 70 let života a za živou rodinu  
So 26.5. ČK 17.00 Za + manžela, vnuka a za živou rodinu  
Ne 27.5. 7.00  Sv.Troj. 
Ne 27.5. Záb 8.30 Na poděkování P.Bohu za 90 let života a za + manžela Sv.Troj. 
Ne 27.5. 10.00 Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a za jejich rodiče Sv.Troj. 
Po 28.5. 18.00 Za + Marii Reichlovou – výroční  
Út 29.5. 6.30 Za + Josefa Suchánka - měsíční  
St 30.5. 18.00 Za rodiče, bratra, za živou a + rodinu  
Čt 31.5. Záb 16.30 Za živé a + členy Živého růžence B.Tělo 
Čt 31.5. 18.00 Za + Kristianu Pavlíkovou – měsíční  
Pá 1.6. 6.30   
Pá 1.6. Záb 18.00 Za Rozálii Galvasovou, rodiče, sourozence,přízeň a za živou ro...  
So 2.6. 7.00 Za Herberta a Aloisii Porubovy a za živou rodinu  
Ne 3.6. 7.00 Za + Vítězslava Gaideczku – výroční B.Tělo 
Ne 3.6. 9.00 Za živé a + farníky a za dobrodince kostela B.Tělo 

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

ÚČELOVÉ SBÍRKY V M ĚSÍCI KV ĚTNU 
Sbírka na OPRAVY – oprava varhan v kostele sv. Urbana 

– neděle 13. 5. 2018 
Sbírka na DIECÉZNÍ CHARITU 

– odesílá se celá pro potřebu Charity – neděle 20. 5. 2018 
Pobožnost ke cti sv. Josefa  



v úterý 1. kv ětna v kapli čce -  se členy Bratrstva sv. Josefa  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pouť - Turza Slaská – Polsko - 13. dubna 2018 
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