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CESTY VÍRY 

LUMEN FIDEI – SVĚTLO VÍRY  

Encyklika papeže Františka o víře 

Na svátek apoštolů Petra a Pavla podepsal papež František encykliku (veřejný 
list) Lumen Fidei – Světlo víry a  byla 5.7.2013 slavnostně vyhlášena.  

V následujících měsících budeme na stránkách Jakuba postupně tisknout celé 
znění této encykliky. Její celé znění je na stránkách Rádia Vaticana. 

Encyklika Lumen Fidei je napsána k probíhajícímu Roku víry jako podnět k 
orientaci i meditacím. Samotná encyklika je v jistém smyslu v dějinách 
papežských dokumentů jedinečná. Jak před časem vtipně poznamenal papež 
František – byla napsána „čtyřručně“. Papež Benedikt XVI ještě za svého 
pontifikátu encykliku z velké části připravil, ale nestačil ji už do svého 
odstoupení dokončit a vyhlásit. Poskytl ji však svému nástupci. Papež 
František přijal Benediktův koncept a z jisté části i hotový text a doplnil či 
upravil jej podle svého, jak sám uvádí. 

Encyklika je rozdělena do čtyř kapitol a má šedesát odstavců. Stylem psaní je 
to text určený zejména k upevnění víry věřících a k meditaci, která může 
odhalovat u čtenáře jeho vlastní základy víry i její prožívání. Encyklika se 
také na řadě míst vymezuje proti názorům, které křesťanství odmítají 
nebo pomlouvají. Nedělá to však útočně, ale spíš jasným, laskavým a při tom 
jednoznačným způsobem. 

 Víra je v ní představována jako dynamický proces, ne jako jakýsi učební text. 
Je ukazována jako skutečnost, která přináší člověku radost. 

 

1. Světlo víry – tímto výrazem označuje tradice církve velký dar, jejž přinesl 
Ježíš, který se v Janově evangeliu takto představuje: „Já jsem přišel na svět 

jako světlo, aby žádný, kdo uvěří ve mne, nezůstal v temnotě“ (Jan 12,46). 

Také svatý Pavel se vyjadřuje obdobně: „Bůh, který řekl: »Ať ze tmy zazáří 

světlo!«, zazářil v našem srdci“ (2 Kor 4,6). V pohanském světě hladovějícím 
po světle se ujal kult boha Slunce, Sol invictus, vzývaného při úsvitu. Ačkoli 

slunce vycházelo každý den, bylo zcela jasné, že nedokáže svým světlem 

prozářit celou lidskou existenci. Slunce totiž neosvěcuje celou realitu, jeho 
paprsek nemůže proniknout do stínu smrti, kde se lidské oko před jeho svitem 



zavírá. „Pro víru ve slunce – říká svatý mučedník Justin – dosud nikdo nebyl 

ochoten zemřít“. Křesťané, vědomi si velkolepého horizontu, který jim 
otevřela víra, nazývali Krista pravým sluncem, které „svými paprsky dává 

život“. Ježíš praví Martě, která oplákává smrt svého bratra Lazara: „Řekl jsem 

ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží“ (Jan 11,40). Kdo věří, vidí; vidí 

ve světle, které osvěcuje celou cestu, protože k nám přichází od 
zmrtvýchvstalého Krista, jitřenky, která nezapadá. 

Iluzorní světlo?  

2. A přece, mluvíme-li o světle víry, můžeme zaslechnout námitku mnoha 
našich současníků. V novověku se myslelo, že toto světlo snad mohlo stačit 

antickým civilizacím, ale nic už nepřináší nové době, člověku, který dozrál, je 

hrdý na svůj rozum a touží zkoumat budoucnost novým způsobem. Z tohoto 
hlediska se víra jevila jako nějaké iluzorní světlo, které člověku bránilo 

pěstovat smělost vědění. Mladý Nietzsche vybízel sestru Elisabeth, aby 

riskovala a vydala se „novými cestami..., v nejistotě autonomního jednání“. A 

dodal: „V tomto bodě se cesty lidstva dělí. Chceš-li dosáhnout pokoj duše a 
štěstí, věř si, ale chceš-li být učednicí pravdy, tak hledej“. Víra jakoby 

odporovala hledání. Odtud Nietzsche začne odvíjet svoji kritiku křesťanství, 

které mělo údajně minimalizovat smysl lidské existence a odnímat životu 
novost a dobrodružství. Víra potom byla jakousi iluzí světla, která je pro nás 

svobodné lidi překážkou na cestě k zítřku. 

3. Tímto procesem byla víra připočtena k temnotě. Mělo se za to, že ji lze 
uchovat, najít pro ni nějaký prostor, kde by mohla koexistovat se světlem 

rozumu. Tento prostor pro víru se otevíral tam, kde rozum nedokázal 

osvěcovat, tam kde člověk nemohl dosáhnout jistoty. Víra byla tedy pojata 

jako skok do prázdna, který konáme při nedostatku světla, podníceni slepým 
sentimentem; anebo jako subjektivní světlo, jež je snad schopno zahřát u srdce 

a privátně potěšit, ale nemůže se předkládat druhým jako objektivní a společné 

světlo, které svítí na cestu. Ponenáhlu se však ukázalo, že světlo autonomního 
rozumu nedovede dostatečně osvěcovat budoucnost. Ta nakonec zůstává v 

temnotě a ponechává člověka ve strachu z neznáma. Takto člověk rezignoval 

na hledání velkého světla, velké pravdy a spokojil se se světélky, která krátce 

zasvítí, ale nedovedou ukázat cestu. Když chybí světlo, všechno je zmatené, 
nelze rozlišovat dobro od zla, cestu, která vede cíli, od té, která nás vodí 

dokola, aniž by ukázala směr. 

 

 



Světlo, které třeba objevit 

 
4. Je tedy nezbytné znovu objevit povahu světla, jež je vlastní víře, protože, 

zhasne-li tento jeho plamen, pak všechna ostatní světla ztratí svůj jas. Světlo 

víry má totiž jedinečnou povahu, neboť dokáže osvěcovat celou lidskou 

existenci. A protože je to světlo tak mocné, nemůže vycházet z nás samotných, 
ale musí přicházet z původnějšího zdroje. V posledku musí přicházet od Boha. 

Víra se rodí v setkání s živým Bohem, který nás volá a zjevuje nám svoji 

lásku, která nás předchází a na níž můžeme pevně spočinout a stavět život. 
Přetvořeni touto láskou, obdržíme nové oči, zakusíme, že je v ní velký příslib 

plnosti, a otevře se nám pohled do budoucnosti. Víra, kterou dostáváme od 

Boha jako nadpřirozený dar, jeví se jako světlo na cestu, světlo, jež orientuje 
naši cestu v čase. Na jedné straně vystupuje z minulosti, je světlem zakládající 

paměti Ježíšova života, kterým se zjevila Jeho naprosto spolehlivá láska 

schopná přemoci smrt. Poněvadž Kristus vstal z mrtvých a táhne nás za smrt, 

je víra současně světlem, které přichází z budoucnosti a otevírá před námi 
velké horizonty, vede nás za naše izolované „já“ vstříc šířce společenství. 

Chápeme tedy, že víra nepřebývá v temnotě, je světlem v našich temnotách. 

Dante v Božské komedii, poté co svoji víru vyzná před svatým Petrem, 
popisuje ji jako „jiskru žhavou, která se v plamen sálající nítí a hvězdou ve 

mně jiskřit neustává“. Právě o tomto světle víry bych chtěl mluvit, aby rostlo, 

osvěcovalo přítomnost a stalo se nakonec hvězdou ukazující horizonty naší 
cesty v době, kdy má člověk toto světlo obzvláště zapotřebí. 

 

PASTORACE 

O přímluvné modlitbě 

Každý z nás zná scénu přímluvy Abraháma za obyvatele Sodomy a Gomory. 

Na základě tohoto textu je možné pochopit rozdíl mezi modlitbou a 

odříkáváním naučených formulí. Naučené zbožné texty je třeba odrecitovat, 

modlitba je navázáním kontaktu s Bohem a jednání s Ním na určité téma. 

Abrahám opakuje šestkrát stejnou prosbu více či méně odvážně, zmenšuje 

počet spravedlivých, které chtěl najít v ohrožených městech. Tady se nejedná o 

pouhé naučené texty, je to věcný hovor s Bohem. A tak by měla vypadat naše 
modlitba. Naučený text modlitby má sloužit pouze jako pomůcka, ne jako cíl. 



Apoštolové pozorovali Ježíše, když se modlil. Oni dovedli recitovat modlitby, 

zpívat žalmy a hymny, ale neuměli se modlit. Prosí Ježíše, aby je naučil tomu 
umění hovoru s Otcem. 

Ježíš klade důraz na stručnost, používá jen několik výstižných vět a chce, aby 

učedníci stejně usilovně jako Abrahám prosili, klepali a zdůrazňovali jednu 

prosbu. V modlitbě je málo slov, více důvěry a usilování dostat to, oč prosíme. 

O obsahu modlitby rozhoduje sám život. Jednou se nacházíme v situaci, kdy 

od rána do večera doma i v kostele, na ulici i v obchodě, v práci i odpočinku 

opakujeme jednu prosbu – Otče, buď vůle tvá. To je modlitební přizpůsobení 
vůle své vůli Otce. Pomaličku srdce bije rytmem této prosby. Modlitba se 

stává rytmem srdce. 

V jiné situaci, kdy je člověk přitlačen pocitem viny, se modlitba stává spíše 
žádostí – Otče, odpusť nám naše viny. Tato modlitba, opakovaná každý den, 

vede člověka do zpovědnice k vyznání hříchů ve svátosti smíření.  

Je ještě jiná situace, ve které se člověk ocitne v blízkosti hříchu. Tehdy srdce 

začne volat – Otče, zbav nás zlého! Otče, neuveď nás v pokušení. 

Taková modlitba vyzývá k námaze, abychom ještě úžeji spolupracovali 

s Bohem.  

Autentická modlitba sbližuje s Bohem, vede k setkání s Ním. 

Tehdy člověk váží každé slovo a více naslouchá, než říká. Jen taková modlitba 

utváří lidské srdce, jen taková modlitba je tvůrčí. 

P. Jan 

 

Z KANCELÁŘE 

Práce „jako“ na kostele 

Pro mnohé jsou prázdniny časem odpočinku a zotavení .  Pro druhé zase 
časem intenzivnější práce. 

Dlouhou dobu trvalo vyřizování úředních věcí a konečně jsme se dostali do 

další etapy, kterou jsou samotné opravy. 

Na kostele sv. Jakuba v Železném Brodě bylo dostavěno lešení, aby se 

restaurátoři mohli snadněji dostat ke kamenným prvkům a kříži. Restaurátoři 

nastoupí zrovna na svátek sv. Jakuba a práce se rozjedou naplno. 



Doufám, že sv. Jakub na nás nezapomene a bude se přimlouvat, aby všechno 

proběhlo s Božím požehnáním. Nenechávejme toho našeho patrona 
osamoceného a přidejme se také k přímluvám. Popřípadě i finanční podporou. 

 

Práce na kostele sv. Jakuba nejsou jediné - ve středu 24. 7. byla z kostela na 

Krásné odvezena část vitráží do restaurátorské dílny. 

Předpokládám, že koncem srpna nebo začátkem září začnou také práce na 

střeše kostela sv. Antonína v Loučkách. 

P. Jan 

 

PŘEJEME 

  

V srpnu oslaví svá životní jubilea - Jitka Hanušová  

      KristýnaMartínková  60 let
      Rita Ivanová  

      Vladimír Hlubůček 

      Antonín Maryško 

      Anna Šimůnková 
      Anežka Plívová  5 let 

Všem jim za farnost přejeme stálou boží  ochranu, mnoho lásky, 
pokoje a zdraví.  

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvání na srpnové pouti a oslavy 

Pouť ke svatému Vavřinci 

Pojeďte také na Malou Skálu ke sv. Vavřinci! V sobotu 10. srpna v 18:00 

hodin tam bude poutní mše svatá. 

Oslava u příležitosti obnovy kříže 

Na Chlístově zrestaurovali křížek a v sobotu 17. srpna v 16:00 hodin se u něj 

můžeme sejít ke mši svaté. Po ní bude oslava. 



Vikariátní pouť k Panně Marii do Bozkova 

Kdy? – V neděli 18. srpna.  

v 7:00 hod. odchod pěších poutníků z Malého náměstí 

 v 8:30 hod. odjezd autobusu z Malého náměstí 

 v 10:00 hod. mše sv., kterou bude sloužit otec biskup Jan Baxant 

 v 13:00 hod. odjezd autobusu z Bozkova zpět do Železného Brodu. 

 

  

FÓRUM 

Poděkování 

Mnoho měsíců nám velice srozumitelně a fundovaně podával informace o 

našem kostele sv. Jakuba v Železném Brodě pan Vladimír Hlubůček. Touto 

cestou mu srdečně děkuji za práci a volný čas věnovaný psaní. Skryté přání 
(snad nejen moje) je, aby pan Hlubůček našel písemnosti i z jiných kostelů 

naší farnosti a o historii opět napsal. 

            Díky V. Petružálková 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

 O kapli sv. Vojtěcha v Huti 

Huť náležela původně k farnosti Držkov. V roce 1782 však byla Šumburku 

(Krásná) udělena farnost a Huť tam od té doby přináležela a zůstala až do roku 

1945. 

V roce 1694 získal huťský sklářský mistr Georg Wander z Pražského 

arcibiskupského konsistoria svolení k výstavbě dřevěné kaple. Po dokončení 

stavby se Wander opět obrátil na konsistorium, odkud obdržel memorandum 
datované 14. ledna 1712 a podepsané kancléřem B. H. V. Germeterem m. p.  



V memorandu se uděluje svolení, že sklářský mistr v Huti pan Georg Wander 

může svou od základů postavenou kapli používat o nedělích a svátcích pro 
sebe a svou rodinu, ve všední dny musí umožnit věřícím zúčastnit se mše.  

Dřevěná kaple stála na místě asi padesát let a během doby značně zchátrala. V 

roce 1746 byl Boží stánek nově vystavěn z kamene. Nestál ale na místě staré 

dřevěné kaple, ale nad silnicí v místě zvaném ,,Hof“ (Dvůr). Kaple zasvěcená 
svatému Adalbertu (Vojtěchovi)  je jednoduchou stavbou s postavou patrona 

umístěnou ve výklenku nad vchodem. Zasvěcena byla 8. března 1749. 

V roce 1783 povolil Franz hrabě Des Fours faráři, působícímu v Šumburku, 
zaslat k pohoštění hostů při svátku sv. Adalberta 10 sáhů poraženého měkkého 

dřeva a jeden sud piva. Později majitel hospodářství baron Ludwig von 

Oppenheimer tento příděl zvýšil o jeden sud. 

V roce 1878 dostal Boží stánek novou věžičku a pozlacený kříž, dále novou 

šindelovou střechu a nové vstupní dveře.   

Na svahu k Pěnčínu  leží hřbitov otevřený v roce 1884. Překonání průtahů při 

stavbě školy a hřbitova včetně kapličky a kříže na hřbitově umožnil  August 
Juppe bezúročnými půjčkami. V roce 1897 byl hřbitov rozšířen. 

 

Z knihy : GerhardStütz a Karel Zenker: 

  Gablonzan der Neisse 

Stadt, BezirgundLandkrejs in Nordböhmen (Sudetenland) 

  1992, Leutelts-Gesellschafte.V. 

  (původní vydání: 1982, SteinholzbeiKafbeuren) 

 

Stať ,,LabaumitPintschei „ vypracoval Franz Ulbrich za spolupráce Waltera 

Hübnera, Josefa Fabian-Krauseho a Ernsta Tomeše. 

 

Zpracovala: Januška Smolková, Pěnčín. 

 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 
nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 
všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Srpen 

Všeobecný:  Aby rodiče a vychovatelé pomáhali novým generacím utvářet si 

správně svědomí a růst v dobrém a poctivém životě.  

Misijní: Za místní církve na africkém kontinentě, aby ve věrnosti evangelnímu 

poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.  

Úmysl našich biskupů:  Aby ti, kdo musí překonávat překážky a lidskou zlobu, 
neztráceli odvahu a sílu k věrnému plnění křesťanských povinností. 

Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným 
veršem z Bible 

1.8. sv. Alfons 
z Liguori 

1. čt.: Ex 40,16-38 
Žalm: Žl 84 
Ev.: Mt 13,47-53 

Mojžíš učinil všechno přesně 
tak, jak mu Hospodin přikázal. 



2.8. 
sv. 
Eusebius, 
sv. Petr 
Julián 
Eymard 

1. čt.: Lv 23,1.4-37 
Žalm: Žl 81 
Ev.: Mt 13,54-58 

Šest dní se bude pracovat, ale 
sedmého dne bude den 
odpočinku, slavnost odpočinutí, 
bohoslužebné shromáždění; 
nebudete vykonávat žádnou 
práci. Je to Hospodinův den 
odpočinku ve všech vašich 
sídlištích. 

3.8. sv. Lydie 1. čt.: Lv 25,1.8-17 
Žalm: Žl 67 
Ev.: Mt 14,1-12 

Nikdo nepoškodíte svého 
bližního, ale budeš se bát svého 
Boha. Já jsem Hospodin, váš 
Bůh. 

4.8 
ne 

sv. Jan 
Maria 
Vianney 

1.. čt.: Kaz 
1,2;2,2
1-23 

Žalm: Žl 90(89) 
2. čt.: Kol 3,1-11 
Ev.: Lk 12,13-21 

Potom jim řekl: „Dejte si pozor a 
chraňte se před každou 
chamtivostí. Neboť i když má 
někdo nadbytek, jeho život není 
zajištěn tím, co má.“ 

5.8. Posvěcení 
římské 
baziliky 
Panny 
Marie 

1. čt.: Nm 11,4b-15 
Žalm: Žl 81 
Ev.: Mt 14,13-21 

Potom vzal těch pět chlebů a 
dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal 
díky, lámal chleby a dával 
učedníkům a učedníci 
zástupům. 

6.8. Svátek 
Proměnění 
Páně 

1.. čt.: Dan 
7,9-14 

Žalm: Žl 97(96) 

2. čt.: 2Petr 1,16-
19 

Ev.: Lk 9,28b-36 

„To je můj vyvolený Syn, toho 
poslouchejte!“ 

7.8. sv. Kajetán, 
sv. Sixtus II. 
A druhové 

1. čt.: Nm 13,1-
2a.25-14,1.26-
29.34-35 
Žalm: Žl 106 
Ev.: Mt 15,21-28 

Ale ona přistoupila, klaněla se 
mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ 



8.8. sv. Dominik 1. čt.: Nm 20,1-13 
Žalm: Žl 95 
Ev.: Mt 16,13-23 

Hospodin však Mojžíšovi a 
Áronovi řekl: „Protože jste mi 
neuvěřili, když jste měli před 
syny Izraele dosvědčit mou 
svatost, neuvedete toto 
shromáždění do země, kterou 
jim dám.“ 

9.8. sv. Terezie 
Benedikty 
od Kříže 

1.. čt.: 1Petr 
4,12-19 

Žalm: Žl 31 
Ev.: Lk 9,23-26 

Milovaní, vůbec se tomu 
nedivte, když musíte procházet 
očistnou výhní, jako by to bylo 
něco neobvyklého. 

10.8. sv. 
Vavřince 

1.. čt.: 2Kor 
9,6-10 

Žalm: Žl 112(111) 
Ev.: Jan 12,24-26 

A ten, který poskytuje rozsévači 
semeno a chléb k jídlu, 
poskytne a rozmnoží i vám osivo 
a dá vzrůst plodům vaší 
štědrosti. 

11.8. 
ne 

sv. Klára 1.. čt.: Mdr 
18,6-9 

Žalm: Žl 33(32) 
2. čt.: Žd 11,1-19 
Ev.: Lk 12,32-48 

Služebník, který zná vůli svého 
pána, a přece nic podle jeho 
vůle nepřipraví a nezařídí, 
dostane mnoho ran. Ten však, 
kdo ji nezná, a udělá to, co 
zasluhuje bití, dostane jich 
méně. 

12.8. sv. Jana 
Františka 
de Chantal 

1. čt.: Dt 10,12-22  
Žalm: Žl 147B  
Ev.: Mt 17,22-27  

Co od tebe požaduje Hospodin, 
tvůj Bůh? Abys dbal na 
Hospodinova přikázání a 
nařízení, aby s tebou bylo 
dobře. 

13.8. sv. Poncián 
a Hippolyt, 
sv. Jan 
Berchmans 

1. čt.: Dt 31,1-8 
Žalm: Dt 32 
Ev.: Mt 18,1-
5.10.12-14 

Buďte rozhodní a udatní, 
nebojte se a nemějte z nich 
strach, neboť sám Hospodin, 
tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá 
tě klesnout a neopustí tě.“ 

14.8. sv. 
Maxmilián 
Kolbe 

1. čt.: Dt 34,1-12 
Žalm: Žl 66 
Ev.: Mt 18,15-20 

Shodnou-li se dva z vás na zemi 
v prosbě o jakoukoli věc, můj 
nebeský Otec jim to učiní. 



15.8. Slavnost 
Nanebevze
tí Panny 
Marie 

1.čt:Zj 11,19;12,1-
10 

Žalm: Žl 45(44) 

2. čt.: 1Kor 15,20-
27 

Ev.: Lk 1,39-56 

Jak jsem si zasloužila, že matka 
mého Pána přišla ke mně? 

16.8. sv. Štěpán 
Uherský 

1. čt.: Joz 24,1-13  
Žalm: Žl 136  
Ev.: Mt 19,3-12  

A proto co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj! 

17.8. sv. Myron 1. čt.: Joz 24,14-29 
Žalm: Žl 16 
Ev.: Mt 19,13-15 

Nechte děti a nebraňte jim jít ke 
mně; neboť takovým patří 
království nebeské. 

18.8 

ne 

sv. Helena 1.. čt.: Jer 
38,4-
6.8-10 

Žalm: Žl 40(39) 

2. čt.: Žd 12,1-4 

Ev.: Lk 12,49-53 

Myslete na toho, který snesl, 
když mu hříšní lidé prudce 
odporovali, abyste neumdlévali 
a vnitřně neochabovali, 

19.8. sv. Jan 
Eudes 

1. čt.: Sd 2,11-19 
Žalm: Žl 106 
Ev.: Mt 19,16-22 

Když mladík uslyšel to slovo, 
smuten odešel, neboť měl 
mnoho majetku. 

20.8. sv. Bernard 1. čt.: Sd 6,11-24a 
Žalm: Žl 85 
Ev.: Mt 19,23-30 

Kdo potom může být spasen? 

21.8. sv. Pius X. 1. čt.: Sd 9,6-15 
Žalm: Žl 21 
Ev.: Mt 20,1-16a 

Vždyť král doufá v Hospodina; 
pro milosrdenství Nejvyššího jím 
nic neotřese. 



22.8. Panna 
Maria 
Královna 

1. čt.: Sd 11,29-39a 
Žalm: Žl 40 
Ev.: Mt 22,1-14 

S královstvím nebeským je to 
tak, jako když jeden král vystrojil 
svatbu svému synu. 

23.8. sv. Růžena 
z Limy 

1. čt.: Rt 1,1.3-22 
Žalm: Žl 146 
Ev.: Mt 22,34-40 

Miluj Hospodina, Boha svého, 
celým svým srdcem, celou svou 
duší a celou svou myslí.‘ 

24.8. sv. 
Bartoloměj 
apoštol 

1.. čt.: Zj 
21,9b-
14 

Žalm: Žl 145(144) 

Ev.: Jan 1,45-51 

Může z Nazareta vzejít něco 
dobrého? 

25.8 

ne 

sv. Ludvík, 
sv. 
Benedikt a 
druhové 

1.. čt.: Iz 
66,18-
21 

Žalm: Žl 117(116) 

2. čt.: Žd 12,5-13 

Ev.: Lk 13,22-30 

Někdo se ho zeptal: „Pane, je 
málo těch, kdo budou spaseni?“  
Řekl jim na to: „Usilujte o to, 
abyste vešli těsnými dveřmi! 

26.8. ct. Martin 
Středa 

1. čt.: 1Sol 1,1-10 
Žalm: Žl 149 
Ev.: Mt 23,13-22 

Neboť naše evangelium k vám 
nepřišlo pouze v slovech, ale 
v moci Ducha svatého a 
v přesvědčivé plnosti. 

27.8. sv. Monika 1. čt.: 1Sol 2,1-8 
Žalm: Žl 139 
Ev.: Mt 23,23-26 

Ač jsme mohli jako Kristovi 
poslové dát najevo svou 
důležitost, byli jsme mezi vámi 
laskaví, jako když matka chová 
své děti. 



28.8. sv. Augustin 1. čt.: 1Sol 2,9-13 
Žalm: Žl 139 
Ev.: Mt 23,27-32 

Víte přece,že jsme každého 

z vás jako otec své děti 

napomínali,povzbuzovali a 

zapřísahali,abyste vedli život 

důstojný Boha. 

29.8. Umučení 
sv. Jana 
Křtitele 

1.. čt.: Jer 
1,17-
19 

Žalm: Žl 71 

Ev.: Mk 6,17-29 

Budou proti tobě bojovat, ale 
nepřemohou tě, neboť já budu 
s tebou, praví Hospodin, abych 
tě vysvobodil.“ 2 

30.8. sv. Fiakr 1. čt.: 1Sol 4,1-8 
Žalm: Žl 97 
Ev.: Mt 25,1-13 

Bděte tedy, protože neznáte den 
ani hodinu. 

31.8. sv. 
Rajmund 

1. čt.: 1Sol 4,9-11 
Žalm: Žl 98 
Ev.: Mt 25,14-30 

Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; 
hle, jiné dvě jsem získal. 



KALENDÁŘ 

1.8. (čtvrtek) . Nebude mše svatá 

6. 8. – 9.8.  8:00 hod. Mše sv. ranní 

10. 8. (sobota) 18:00 hod. Svátek sv. Vavřince 

Poutní mše svatá na Malé Skále 

Nebude mše sv. ve Bzí 

15. 8. (čtvrtek)  Nanebevzetí Panny Marie 

17. 8. (sobota) 16:00 hod. Oslava u křížku  na Chlístově u 

příležitosti jeho zrestaurování, začíná 

mší sv.  

Nebude mše svatá ve Bzí 

18. 8. (neděle) 10:00 hod. 

 

 

18:00 hod 

Poutní mše sv. v Bozkově 

Nebude ráno mše sv. v Žel. Brodě ani 

v Loučkách  

Mše sv. v Žel. Brodě 

24. 8. (sobota) 10:00 hod.  

16:00 hod. 

Mše sv. v Klokočí u kaple sv. Václava  

Poutní mše sv. v Držkově, po ní koncert 

duchovní hudby 

Nebude mše sv. v Zásadě 

27. – 30. 8.  Nebudou slouženy mše svaté - dovolená 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada  kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat p. Janovi, nebo Lence Pešatové, 
nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz a to 

vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 
Brod. Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 483 389 223, 731 479 031 

e-mail: farabrod@volny.cz, janjucha@email.cz 

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha, MS 

Více o nás a o naší farnosti:www.saletini.cz 

mailto:janjucha@email.cz

