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EDITORIAL 

Červnové číslo Jakuba přináší vedle pozvání na různé akce také zamyšlení nad 

svátkem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a krátké povídání o zjevení na La 

Salettě.  

Už se začínáme pomalu těšit na prázdniny a dovolené. O prázdninách bývá 

více času na čtení nebo na zhlédnutí hezkého filmu. Prosím, podělte se o své 

zkušenosti s knihou nebo filmem a zkustemi během června poslat doporučení, 

abych v prázdninovém čísle mohla krátce představit ostatním, co vám udělalo 

radost a co byste druhým doporučili pro potěchu duše nebo pobavení mysli. 

Lenka 

CESTY VÍRY 

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích.  

Srdce Ježíšovo - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke 

všem lidem.  

Tato úcta se rozšířila ve středověku zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale 

především díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), která po řadě vidění 

doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci. 

SRDCE = JEDINEČNÝ VÝRAZ LÁSKY 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo je maximální lidský výraz božské lásky. Ježíšovo 

Srdce je jedinečným a skutečným symbolem Božího milosrdenství. Ježíšovo 

srdce je totiž středem a zdrojem, z něhož prýští spása celému lidstvu. 

JEŽÍŠOVO SRDCE V PÍSMU 
V evangeliích nacházíme různé zmínky o Ježíšově Srdci, například v úryvku, 

kde Kristus sám praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 

a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem 

tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,28-29). Základním je pak podání Kristovy 

smrti podle Jana. Tento evangelista totiž dosvědčuje, co viděl na Kalvárii, kde 

jistý voják probodl Ježíšovi bok těsně po jeho smrti kopím a z této rány vyšla 



krev a voda (srov. Jan 19,33-34). Jan v této zdánlivě bezvýznamné příhodě 

rozpoznal naplnění proroctví: ze srdce Ježíše, Beránka obětovaného na kříži, 

proudí odpuštění a život všem lidem. 

MILOSRDENSTVÍ JE SÍLA, KTERÁ KŘÍSÍ 
Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává život a křísí 

člověka! Říká nám to také evangelijní epizoda s vdovou z Naimu (Lk 7,11-

17). Ježíš spolu se svými učedníky přichází do Naimu, galilejské vesnice, 

právě ve chvíli konání pohřbu. Ke hřbitovu je nesen chlapec, jediný syn jisté 

vdovy. Ježíšův pohled hned spočívá na plačící matce. Evangelista Lukáš říká: 

„Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto.“ Tímto „soucitem“ je Boží láska k 

člověku; je to milosrdenství, tedy postoj Boha ve styku s lidskou ubohostí, 

naší nemohoucností, naším utrpením, naší úzkostí. Biblický termín „soucit“ 

odkazuje k mateřským útrobám: matka totiž zakouší zcela zvláštní reakci ve 

vztahu k bolesti svých dětí. Takto nás miluje Bůh, říká Písmo. 

NEMĚJME STRACH SE K NĚMU PŘIBLÍŽIT 
A co je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život! Ježíš řekl vdově z 

Naimu: „Neplač!“, pak oslovil mrtvého chlapce a vzkřísil jej jakoby ze sna 

(Lk 7,13-15). Představme si tu krásu: Boží milosrdenství dává člověku život, 

křísí jej ze smrti. 

Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; 
nezapomínejme na to. 
Stále nás milosrdně očekává. 
Nemějme strach se k Němu přiblížit! 
Má milosrdné srdce. 
Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy, 
On nám vždycky odpustí. 
Je čirým milosrdenstvím. 
Jděme za Ježíšem! 

Podle promluvy papeže Františka 

 

 

 



V dnešním světě, ve kterém je tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě 

ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a 

které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou, touhou po pomstě, předsudky 

ani nenávistí. Toto srdce touží jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak 

lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru 

svěřit se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, naději a odvahu. (Podle H. J. 

Nouwena) 

Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu 

nepodmíněnou lásku k člověku. 

SRDCE 
Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem 

lidskosti, vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět zapomněl na „srdce“, zavládla 

by v něm jen vůle a rozum. Tak by se svět stal chladným a krutým. Proto 

přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce 

otevřené pro každého člověka. Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým 

člověkem bdí Boží srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká: „Miloval 

jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“ (Jer 31,3). 

„Bůh je navždy skála mého srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24) 

NOVÉ SRDCE 
U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový charakter. Pravá podstata člověka 

nespočívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v nitru, v srdci. Bůh se nedívá na 

to, co pokládají za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na to, co má před očima. 

Hospodin však hledí na srdce“ (1Sam 16,7). Protože srdce je výchozím bodem 

veškerého lidského jednání, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstraním z 

vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa“ (Ez 36,26). 

TRÉNOVAT NOVÉ SRDCE 
Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, kdo miluje “z čistého srdce“. Ale o jakém 

srdci je řeč? O srdci novém! Člověk už kdysi o nové srdce prosil: „Stvoř mi 

čisté srdce Bože“ (Žl 51,12); a sám Bůh dar nového srdce slíbil: „Dám vám 

nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26). Nové srdce bylo 

stvořeno v každém pokřtěném člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, 

musíme ho trénovat. (Raniero Cantalamessa)  

 



 

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás.. 

. (1Jan 4, 10)  

 

MILUJI TĚ ODVĚKOU LÁSKOU, PŘITÁHL JSEM TĚ NA SVÉ SRDCE.  

(srov. Bible Jer 31,3)  

 

Ó, otevřené Srdce Ježíšovo, 

zraněné tak čistou láskou, 

ve tvých ranách chci skrýt 

svá zranění a nedostatek lásky. 

  

Ó, planoucí Srdce Ježíšovo, strávené tak velikou touhou, 

ve tvém plameni chci čerpat planoucí lásku 

a nechat se uzdravit od pálivého uštknutí hada. 

 

Ó, něžné Srdce Ježíšovo, které se nechalo otevřít, 

do tvé jemnosti chci položit svá trápení 

a odpočinout si v pravdě. 

 

Ó, zářivé Srdce Ježíšovo, slávo nové jitřenky, 

ve tvém světle se chci uzdravit ze slepoty 

a patřit na Boží tvář. 

 

Ó, milosrdné Srdce Ježíšovo, ty mě miluješ až na smrt, 

v kalichu tvé náruče chci okoušet tvoji moudrost 

a blaženost všech svatých. (-efrm-) 

 

PASTORACE 

V sobotu 4. června oslavíme v Bozkově dvacet let působení 

saletinů v České republice. Chceme poděkovat Panně Marii za její 

doprovázení v naší službě. Znovu krátce zopakuji nejdůležitější bodyzjevení 

na La Salette. 

19.září 1846 se Krásná paní zjevila dvěma dětem Maximinovi a Melánií na La 

Salettě ve francouzských Alpách blízko Grenoble. Její oděv připomínal úbor 



prostých žen tamního kraje: dlouhé šaty, kolem pasu převázaná zástěra, přes 

ramena šátek, překřížený a svázaný za zády, na hlavě čepec, jaký nosí zdejší 

ženy. Její hlavu korunoval věnec růží, které také lemovaly její šátek a zdobily 

její boty. Nad jejím čelem zářilo silné světlo připomínající diadém. Kolem 

ramen visel velký řetěz a na druhém, menším řetězu byl zavěšen zářící kříž. 

Na koncích ramen kříže bylo vidět kladivo a kleště. Maria plakala. Vyzývala 

k obrácení: "Jestliže se lidé obrátí, …" Obrácení! Nalezení Boha, právě v tom 

spočívá smysl poselství z La Saletty. Vrátit se k Bohu, dát Jej na první místo v 

životě, najít znova Jeho přítomnost v každém člověku, potom "…kamení a 

skály se promění v obilí a brambory se samy zasadí do země." Tyto dvě věci 

jsou neoddělitelné. 

Panna Maria dále mluví o modlitbě: přesně ví, že jsme unavení z práce, že 

nemáme čas, že se neumíme modlit. Proto říká: "Nebudete-li mít čas, 

pomodlete se alespoň Otčenáš a Zdrávas." Tyto základní modlitby křesťanství 

vyjadřují základní potřeby každého člověka, jsou prosbou o každodenní chléb, 

dobré vztahy mezi lidmi, osvobození od zla. Modlitba "Zdrávas" nám pomáhá 

žít ve spojení s tou, která první uvěřila. Ale ona prosí: "Budete-li moci, 

modlete se více." 

Po modlitbě Maria mluví o eucharistii: "V létě chodí na mši svatou jen několik 

starších žen. Ostatní pracují v neděli celé léto." Zanedbávání náboženské 

praxe nikam nevede, nemůže rozvíjet naši víru, nemůže ji posílit.  

Další slova Panny Marie jsou silná: "V postní dny se sbíhají k řeznictví jako 

psi." Nad tak expresivním vyjádřením se asi pozastavíme. Snad někoho 

napadne, že Matka Boží by neměla takto mluvit... Ale i v Novém zákoně 

nacházíme na třech místech zmínku o psech (srov. Mt 7,6; 15,26; Mk 7,27). 

Věta Marie je výtkou, kterou chtěla poukázat na chudé ve světě, aby se právě 

nejchudší stali našimi bratry. Tím určitě upozorňuje na pravý význam pokání a 

Velkého půstu. V době příprav na Velikonoce jsou pořádány ve světě postní 

sbírky, abychom alespoň trochu mohli pomoci nejpotřebnějším. Mají být z 

toho, co si člověk odřekne v duchu pokání. 

V závěru zjevení Maria dokonce dvakrát vyzývá: "Nuže, mé děti, oznamte to 

všemu mému lidu." Evangelia také končí výzvou k misiím. Pokud jsme přijali 

radostnou zvěst evangelia, pak si ji nemáme schovávat sami pro sebe. Máme 

jít a předávat ji dál. Uvědomujeme si, že ve chvíli svatého křtu a potom ještě 

silněji skrze biřmování jsme posíláni do světa, abychom v našem okolí 

působili jako apoštolové, jako misionáři? 



Modlitba, eucharistie, půst, misie. Nepožaduje se od nás moc? Ano, ale cesta k 

Bohu - lásce - vede právě tudy. Zdá se nám snad, že v těchto slovech není cítit 

Boží lásku? Ale jeho láska nás obklopuje, neopouští nás, jenom my se jí 

musíme učit vnímat. 

 

Pokud jsme už pochopili smysl poselství z La Saletty, můžeme si zapamatovat 

pouze ten příběh z okolí Coin. Objevíme, že Bůh nás miluje, nikdy na nás 

nezapomíná. Objevíme, že On je Otec, plný dobroty, trpělivosti pro nás 

osobně, ale i pro celek lidstva. To my potřebujeme otevřít oči a nalézt Jej v 

každodenních událostech. Maria pláče, protože nechceme Boha, pláče, protože 

odmítnutí přináší neblahé následky. Ona se s tím nemůže smířit, protože také 

Ona nás má ráda. Přichází, protože věří, že se můžeme vrátit k ozdravujícímu 

pramenu Života, k Bohu plnému soucitu s námi. Právě to přišla sdělit 19. září 

roku 1846. Lidé v okolí La Saletty to dobře pochopili. Začali ji nazývat 

Matkou Boží, Smiřitelkou hříšníků. Později vzniklo hnutí Bratrství Matky 

Boží, Smiřitelky. Smiřitelka - to je klíčové slovo k pochopení Panny Marii z 

La Saletty. 

P. Jan 

PŘEJEME 

V červnu oslaví svá životní jubilea : 

Lenka Pešatová 

Lenka Jezdinská 

Regina Duchková 

Filip Hašek 

Daniel Jelínek 

Nikola Hanušová 

Josef Duňka 

Veronika Havlinová 

Aťka Petružálková 

Martin Kouba 

Jan Jucha 

Jaroslaw Stupkiewicz 

Hermína Šafářová 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 



NENECHTE SI UJÍT 

XI. STAROMILSKÁ POUŤ DO BZÍ 

ke kostelu Nejsvětější Trojice 

v sobotu 11. června 2016 

od 11 hodin až do tmy 
HLAVNÍ SCÉNA: 

11.00 - 12.00  Slavnostní poutní mše 

12.30 - 13.00  Huntířovský sbor 

13.00 – 13.30  Záchrana hořícího Bzí – zásah mladých hasičů SDH Bzí  

13.30 – 15.15  Hudba u města Vídně – staropražské písničky 

15.30 – 16.30  Funny Grass – bluegrassová kapela 

16.30 – 17.30  bzovské Depos Trio - lokální džez 

18.00 – 19.30  Krásná práce – rocková kapela 

 

DĚTSKÁ SCÉNA: 

13.45 - 14.30  O Smolíčkovi  - pohádka, Matičky OS 

14:45 – 15.00  Sůl nad zlato – pohádka, Podkérchováci DS Bzí 

15.15 - 16.00  O pejskovi a kočičce - pohádka, Matičky OS 

13.30 - 17.00  vyjížďky hasičskými auty a stříkání z vodního děla 

od 12.00  dílny pro děti – výroba smaltových šperků, mýdel, malování 

na sklo a porcelán, výroba skleněných květin, lapačů snů, ad. 

od 12.00  projížďky na koňském povoze 

 

STÁLÁ SCÉNA: 

tradiční jarmark a dobré pohoštění 

od 12.00 do 17.00  otevřena vyhlídka na věži kostela 

 

Srdečně zvoucí pořadatel: Bzovský okrašlovací spolek 

telefon: 777 854 586, 604 325 479, www.bzos.cz 



S podporou: Město Železný Brod, Elektro - Štěrba, Tiskárna Zaplatílek, 

 La Kavárna Jablonec nad Nisou, Loumovi 

 

FARNÍ VÝLET DO POLSKA  

Sobota 18. června 2016. 

Odjezd - v 6:30 hod. z Malého náměstí v Železném Brodě,  

  v 6:45 ze zastávky v Držkově. 

Cena 260,- Kč - bude vybíráno v autobuse.  

Zájemců je více než je kapacita sedadel v autobuse, proto prosím přihlášené o 

potvrzení účasti, nebo odhlášení. 

Děkuji.  V. Petružálková 

Mob:721 026 030 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku Prof. Jana Sokola, Ph.D., 

CSc a následnou besedu s ním na téma velice aktuální: 

"Globalizace, EU a my", která musela být v lednu pro 

nemoc zrušena.  

Náhradní termín k setkání bude ve středu 22. června 2016, v aule 

Sklářské školy v Železném Brodě v 18:15. 

Pana profesora Sokola nemusím představovat, jednak už u nás 

přednášel a většině čtenářů je určitě znám. Ale kdyby přece byl pro 

někoho neznámý, přikládám životopis z jeho internetových stránek. 

Věřím, že opět zaplníme aulu do posledního místečka a prožijeme 

společně obohacující chvíle a budeme mu moci popřát k jeho kulatému 

jubileu. Těšíme se na setkání s ním i Vámi. 

Ing. arch. Martin Tomešek 



Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc 

Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později 

mechanik. 1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium 

matematiky na MFF UK. V letech 1964 až 90 pracoval jako 

programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na 

vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a 

desítky odborných článků. 1990-92 poslancem Federálního 

shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, 

předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském 

parlamentu. 1992 kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za KDU-

ČSL. V letech 1997-2011 poradcem ministra školství, od ledna do 

července 1998 ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním 

kandidátem na presidenta republiky. Od roku 2013 členem Etické 

komise ČR, odvolacího orgánu pro ocenění Třetího odboje. 

Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na 

Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě 

humanitních studií UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci 

„Člověk a svět očima bible“, v březnu 1994 získal titul CSc. prací 

»Mistr Eckhart a středověká mystika«, v dubnu 1995 titul doktora za 

práci »Malá filosofie člověka«. V únoru 1997 jmenován docentem 

filosofie (téma: »Čas a rytmus«), v letech 2000-2007 děkan Fakulty 

humanitních studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem, obor 

„Filosofie výchovy“, roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako 

Commandeur. Ženatý, tři děti. 

Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejm. 

filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých 

letech vedl různé bytové semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 1973-

82), 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se 

hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií 

institucí. V současné době přednáší úvod do filosofie, kurzy „Moc, 

peníze a právo“, „Člověk jako osoba“ a „Člověk a náboženství“. Četné 

přednášky v cizině, zejména na evropská a filosofická témata. V 

zimním semestru 2008/09 přednášel na téma Etika a lidská práva jako 

Senior Fellow na CSWR, Harvard University, Cambridge (MA). 



Předsedou Akademického senátu PedF UK (1994-97), členem 

Akademického senátu UK (1994-96, 1999-2001), členem vědecké rady 

několika fakult UK a Masarykovy univerzity Brno. Místopředseda 

správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě 

(1998-2002). V letech 2002-2008 člen předsednictva Grantové agentury 

ČR, člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí 

rady Akademie věd ČR (1998-2002), člen České pobočky Římského 

klubu a PEN Clubu. Od roku 2015 člen vědecké rady GAČR. 

FÓRUM 

RŮŽENEC SRDCE JEŽÍŠOVA 

pochází z roku 2006, kdy uplynulo 150 let od ustanovení svátku Srdce 

Ježíšova pro celý svět. 

RŮŽENEC SRDCE JEŽÍŠOVA se modlí tímto způsobem: 

Na malých kuličkách (místo zdrávasů) : 

Poznáno a milováno budiž Nejsvětější Srdce Tvé Ježíši...(vložit 

tajemství)...od tohoto času až na věky. Amen. 

 

Na třech malých kuličkách: 

- který nemocné uzdravuješ 

-který bouře tišíš 

-který mrtvé křísíš 

 

Radostný 

-andělem zvěstovaný 

-z Ducha svatého počatý 

-v Betlémě zrozený 

-pastýři vítaný 

-třem králům zjevený 

-v chrámě zasvěcený 

-v chrámě nalezený 

 

 

Bolestný 

-ďáblem pokoušený 

-Jidášem zrazený 

-světem nepoznaný (v 

Getsemanech) 

-Pilátem souzený 

-trním korunovaný 

-katy bičovaný 

-za nás obětovaný 

 

 

Slavný (Vítězný) 

-slavně vzkříšený 

-učedníky vítaný 

-Duchem svatým oslavený 

-apoštoly zvěstovaný 

-ve svátostech přítomný 

-církví milovaný 

-všemi očekávaný 

 



Desátků Růžence Srdce Ježíšova je 7 - jako je svátostí, darů Ducha 

svatého, atp. 

 

Na velkých kuličkách jsou Otčenáše. 
 
/s díkem za hezké čtení v květnovém čísle Vám posílám pro radost Růženec 
Srdce Ježíšova/ 

Daniela z Mn.Hradiště - poutnice do Krásné 

 

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

Proč chodím do kostela? 

Kdyby nám dal Otec Jan  za domácí úkol odpovědět na tuto otázku, možná 

bych opsal pár vět z Katechismu, proč tam "chodit máme". Tím bych ale asi 

moc nepomohl těm, kteří si podobné otázky s úsměvem a údivem kladou 

zpoza záclony, když nás tam v neděli vidí jít. Protože je tam Ježíš? 

Samozřejmě, ale tomu oni právě nevěří a tomu se smějí... Abych byl lepší a 

"něco víc" než ti co tam nechodí a abych se na ně díval jako na "něco míň"? - 

Možná mám horší hříchy a nedostatky než někteří z těch co v kostele ještě 

nikdy nebyli.  Tak aby mi kouzelný "pámbíček" splnil moje přání a uzdravil 

mě ze všech nemocí? - Nemocný jsem možná víc než kdo jiný... ..a starostí a 

práce mám dnes a denně až nad hlavu... Tak proč tam chodím? Aha - je to můj 

koníček, myslí si asi někteří. Někdo chodí rád na ryby, druhý hraje šachy, 

třetí.. ..třetí se "zbláznil" a  chodí rád do kostela, je to prostě jeho záliba, baví 

ho to. - Možná jsou tací, ale to nebude můj případ, někdy se mi tam tak 

straaašně nechce... ..a potom - myslím si, že do kostela by měli jít všichni tři. 

Tak tam chodím proto, abych se přiučil v duchovních otázkách? - To asi také 

nebude pravda, vždyť už někde  v osmnácti jsem si myslel, že Církev je 

hloupá a že  životu rozumím líp než moji zbožní rodiče i s panem farářem i s 

celou zaostalou kalolickou Církví dohromady. Tak tam chodím proto, abych si 

splnil povinnost katolíka a nepřišel jinak za trest s ostatními do pekla?? - 

Možná i to si někdo myslí... Tak proč do toho kostela tedy vlastně vůbec 

chodím? Mám-li posměváčkům upřímně odpovědět, řekl bych to asi takto: 

Malá, pětiletá holka si hraje s panenkami, zatímco její starší, patnáctiletá 

sestra se parádí a začíná chodit na taneční zábavy. Chce se líbit, už se jí dotklo 

něco nového, jiné city, možná láska... .. něco, čemu ta mladší ještě nemůže 

rozumět... ..nechápe svoji starší sestru, zatímco ta starší té mladší rozumí 

velmi dobře. Protože si tím také prošla. Stejně tak já rozumím dobře těm 

náctiletým. Protože jsem si tím také prošel. Ale oni nerozumí mně, a pak si 

kladou výše položené otázky... ..a některým to vydrží třeba celý život, až do 



smrti. Já měl štěstí víc. Také jsem si v těch osmnácti myslel, že žádný kostel k 

životu nepotřebuji. Ale jak šel čas, výchova rodičů sehrála své, k tomu jsem 

navštívil několikrát Medžugorje i jiná poutní místa, pak zašel občas ke 

zpovědi, pomodlil se růženec... ..a pak.. z ničeho nic se začaly dít zvláštní 

věci.. ..a já.. ..úplně stejně jako ta starší z těch dvou sester najednou začal 

chápat, vidět a cítit a prožívat  úplně nové skutečnosti jaké jsem dříve neznal. 

Dotklo se mě "něco", co je těžké popsat, něco krásného, zvláštního, řekl bych 

láska, radost... ..a já to chtěl znát víc a víc... ..a tak jsem postupně, aniž by mě 

kdokoli cokoli učil a radil poznal, že víc toho "něčeho" budu mít a mám když 

se modlím, když nehřeším, když chodím do kostela a ke svátostem..... Popsat 

tento dotek lásky Boží těm, kteří to štěstí zatím neměli je skoro nemožné, je to 

asi stejně těžké, jako kdyby ta starší sestra měla vysvětlit své mladší sestře 

proč se líčí a chodí tancovat s klukama. Je to asi stejně těžké jako vysvětlit 

slepému, jak vypadá modrá, nebo třeba zelená barva. Kdo nevidí barvy - ten 

nepochopí i kdybychom mu to vysvětlovali týden nebo rok.  ÚPLNĚ STEJNÉ 

je to s vírou, s dotekem Boží lásky.  

Tak proto já chodím do kostela. Jsem hříšný, nemocný člověk, mám starosti a 

trampoty jako každý.  Ale poznal jsem tuto Milost - tento dotek Ducha 

Božího, a kdo ji poznal, ten už ji NIKDY NECHCE ZTRATIT a chci ji poznat 

a poznávat stále víc. Protože jsem pochopil dobře, že modlitba, pak i nějaký 

ten půst - jako odřeknutí, nebo oběť, svátosti, zpověď,  bible a pravidelná 

účast na mši svaté jsou prostě takové podmínky bez kterých to není možné, 

bez kterých tuto Milost asi nelze v plnosti přijmout,  poznat a prožívat a se 

kterými naopak roste a je větší. Pak vidíme to Světlo tam někde v srdci v dálce 

a doteky jeho lásky a pokoje a radosti... ..a pak vím, že jdu k Němu,  správným 

směrem, k cíli, a to je prožívaná RADOST, kterou bych za nic nevyměnil a to 

bych přál všem lidem. Protože vidím, že jdou životem jen tak někam, kamsi, 

poslepu... A k tomu už se nikdy vracet nechci, stejně jako ta náctiletá holka si 

nezačne hrát s panenkami své mladší sestřičky.... 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

POUŤ NA KRÁSNÉ 2016 
Je 1. máj, strýc Tomáš nás veze na Krásnou. Zase máme plné ruce zboží do 

prodeje. Mamka včera upekla a odnesla k Rákosům, taky pomáhala při 

nakládání masa a bramborovém salátu na faře. Otec Jan pořídil kytici a tu 

vezeme s sebou, protože mamka má za úkol přivítat otce Přibyla na Krásné. Je 

nově jmenován sekretářem České biskupské konference. Kostel je plný lidí, 



plný květin a otec Přibyl moc hezky vypráví o sv. Josefovi. Po mši svaté 

prodáváme s mamkou před kostelem výrobky Spolku zdravotně postižených. 

Je hezky a hodně lidí. Na oběd jdeme do farní garáže na vynikající guláš. Mají 

i bigos a grilované maso a klobásy, úplně všechno se brzy prodalo. My 

necháváme zbytek našich výrobků na Krásné a jedeme zase s Tomášem domů. 

Večer jdeme na Májovou pobožnost, jsem dost unavená a moc se mi všechno 

na pouti líbilo. 

     Aťka Petružálková 

 

Milí přátelé, 

v pondělí 23. 6. u sochy Panny Marie, která je na naší zahradě, sloužil P. Jan 

mši sv. a májovou pobožnost. Sešlo se nás 33, ale sluchovou účast měla 

prakticky téměř celá Loužnice. 

Bylo to moc hezké a povzbudivé, hlavně pro ty, jako jsem já, kteří se 

z různých důvodů nemohou zúčastnit modlitebních pondělků v přírodě.  

Měli jsme velkou radost, že jsme mohli právě u nás slavit v předvečer svátku 

Panny Marie Pomocnice, která byla velikou oporou pro Dona Bosca. 

Pepa 

 

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! 



Všeobecný: Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou 

osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře. 

Evangelizační:  Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými 

formátory,  kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich 

poslání. 

Národní: Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy 

a kněze, farnosti a rodiny. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad daným 

veršem z Bible 

 
1.6. 1. čt: 2Tim 1,1-12 

Žl:  123 

Ev: Mk 12,18-27 

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky 
a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem 
Pánu 

2.6. 1. čt: 2Tim 2,8-15 

Žl:  25 

Ev: Mk 12,28b-34 

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít 
sám sebe. 

3.6. 
pá 

1. čt: Ez 34,11-16 

Žl:  23(22) 

2. čt: Řím 5,5-11 

Ev: Lk 15,3-7 

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán. 

4.6. 
so 

1. čt: Iz 61,9-11 

Žl: 1Sam 2,1-8d. čt: 

Řím 5,5-11 

Ev: Lk 2,41-51 

Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše 
Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo 
usmíření. 

5.6. 
ne 

1.čt:1Král 17,17-24 

Žl:  30(29) 

2. čt: Gal 1,11-19 

Ev: Lk 7,11-17 

Hospodine, z podsvětí j si vyvedl mou duši, 
zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu 
klesli. 

6.6. 1. čt: 1Král 17,1-6 

Žl:  121 

Ev: Mt 5,1-12 

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.  

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny 

Božími.  

7.6. 1. čt: 1Král 17,7-16 

Žl:  4 

Ev: Mt 5,13-16 

Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré 
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 

8.6. 1.čt:1Král 18,20-39 

Žl:  16 

Ev: Mt 5,17-19 

Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho 
budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin 
Bohem, následujte ho; 
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9.6. 1.čt:1Král 18,41-46 

Žl:  65 

Ev: Mt 5,20-26 

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že 
tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a 
jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a 
přines svůj dar. 

10.6. 1.čt:1Král 19,9-16 

Žl:  27 

Ev: Mt 5,27-32 

Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu 
chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. 

11.6. 
so 

1.čt:Sk 11,21b-13,3  

Žl: 98 

Ev: Mt 10,7-13  

Barnabáš povzbuzoval všechny, aby celým srdcem 
zůstali Pánu věrni. 

12.6. 
ne 

1. čt: 2Sam 12,7-13 

Žl:  32(31) 

2. čt: Gal 2,16-21 

Ev: Lk 7,36-8,3 

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, 
jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, kterému 
Hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu. 

13.6. 1. čt: 1Král 21,1-16 

Žl:  5 

Ev: Mt 5,38-42 

Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe 
vypůjčit, od toho se neodvracej. 

14.6. 1.čt:1Král 21,17-29 

Žl:  51 

Ev: Mt 5,43-48 

Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete 
se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny 
nebeského Otce; 

15.6. 1. čt:2Král 2,1.6-14 

Žl:  31 

Ev: Mt 6,1-18 

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, 
aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí. 

16.6. 1. čt: Sir 48,1-15 

Žl:  97 

Ev: Mt 6,7-15 

A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od 
zlého. 

17.6. 1. čt:2Král 11,1-20 

Žl:  132 

Ev: Mt 6,19-23 

Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé 
tvé tělo bude mít světlo. 

18.6. 1.čt:2Kron 24,17-25 

Žl:  89 

Ev: Mt 6,24-34 

Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, 
bude-li se znepokojovat? Váš nebeský Otec přece ví, že 
to všechno potřebujete. 

19.6. 
ne 

1. čt:Zach 12,10-11 

Žl:  63 (62) 

2. čt: Gal 3,26-29 

Ev: Lk 9,18-24 

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber 
na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl 
svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě 
ztratí, zachrání si ho." 

20.6. 1. čt: 2Král 17,5-18 

Žl:  60 

Ev: Mt 7,1-5 

Hledejte především jeho království a spravedlnost, a 
všechno ostatní vám bude přidáno. 

21.6. 1. čt: 2Král 19,9-36 

Žl:  48 

Ev: Mt 7,6.12-14 

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; 
tlučte, a bude vám otevřeno. 

22.6. 1.čt:2Král 22,8-23,3 

Žl:  119 
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný 
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Ev: Mt 7,15-20 strom nemůže nést dobré ovoce. 
23.6. 1. čt: 2Král 24,8-17 

Žl:  79 

Ev: Mt 7,21-29 

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude 
podoben rozvážnému muži, který postavil svůj 
dům na skále. 

24.6. 1. čt: Iz 49,1-6 

Žl:  139 

2. čt: Sk 13,22-26 

Ev: Lk 1,57-66.80 

Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš, ty víš, když 
sedám i když vstávám. Poznáváš mé myšlenky již 
zdálky; ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si 
všech mých cest. 

25.6. 1. čt: Pláč 2,2.10-

14.18-19 

Žl:  74 

Ev: Mt 8,5-17 

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou 
střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude 
uzdraven. 

26.6. 
ne 

1. čt: 1Král 19,16-21 

Žl:  16(15) 

2. čt: Gal 5,1.13-18 

Ev: Lk 9,51-62 

Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda 
však nesmí být záminkou, abyste se vraceli ke starým 
způsobům. Spíše si navzájem posluhujte láskou. 

27.6. 1. čt: Am 2,6-16 

Žl:  50 

Ev: Mt 8,18-22 

Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny 
moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v 
mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své 
tváře, ducha svého svatého mi neber! 

28.6. 1. čt: Am 3,1-4,12 

Žl:  5 

Ev: Mt 8,23-27 

„Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, 
pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. 

29.6. 1. čt: Sk 12,1-11 

Žl:  34(33) 

2. čt: 2Tim 4,6-18 

Ev: Mt 16,13-19 

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl kolem 
těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. Okuste a 
vizte, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k 
němu utíká. 

30.6. 1. čt: Am 7,10-17 

Žl:  19 

Ev: Mt 9,1-8 

Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi 
odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, 
vezmi své lože a jdi domů!“ 

 

Svátky a slavnosti v červnu: 
3.6.Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

4.6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

6.6.  sv. Norbert 

11.6.sv. Barnabáš 

13.6. sv. Antonín z Padovy 

24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

27.6. sv. Cyril Alexandrijský 

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
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Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.  
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.  
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.  
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.  
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.  
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.  
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.  
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království 
nebeské.  
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám 
všecko zlé kvůli mně.  
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně 
pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. 
 

 
FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou každou středu kromě středy 22. 6., místo toho bude ve 

čtvrtek 23. 6. 

 

4. 6. /sobota/ 10:00 Pouť na poděkování za dvacetileté 

působení kongregace Misionářů 

Matky Boží z La Salette, celebruje 

litoměřický biskup Mons. Jan Baxant  

Nebudou mše sv. v Zásadě ani ve Bzí 
 

11. 6. /sobota/ 11:00 Pouť ve Bzí 

Nebude večerní mše sv. ve Bzí 

12. 6.  8:30 Mše sv. za ochranu lidského života v Žel. 

Brodě 

18. 6.  Zájezd do Polska 

Nebude mše sv. v Zásadě ani ve Bzí 

19. 6. /neděle/  

16:00 

Nedělní sbírka je na bohoslovce 

Rodinky u Hlavů   



22. 6. /středa/ 8:00 

18:15 

Mše sv. v Žel. Brodě, večerní nebude 

Přednáška ČKA - Prof. Jan Sokol, Ph.D., 

CSc – v aule Sklářské školy 

26. 6. /neděle/ 8:30 Poděkování za školní rok, rozdání 

vysvědčení z náboženství a požehnání na 

prázdniny 

 

 
S ÚSMĚVEM     

 
Ty naše milé děti…  
Můžeme jim k jejich svátku přečíst pár povedených vtipů, které jsem převzala 
ze starších čísel časopisu Nezbeda. 
 

Frantík se doma pilně učí o těle člověka: 

„Tati, řekni mi, jak funguje mozek?“ 

„Mozek? Dej mi pokoj, teď mám v hlavě úplně něco jiného…“ 

 

Malá Jaruška je na návštěvě u babičky a pořád zlobí. 

„Buď hodná,“ napomíná ji babička, „nebo to s tebou dopadne jako 

s Červenou Karkulkou. Víš, že ji sežral vlk!“ 

„To jo, ale napřed sežral babičku…“ 

 

Stařenka prosí svalnatého mladíka v plném vlaku:  

„Mladý muži, nemohl byste mi uvolnit místo?“ 

„Jistě. A v kterém kupé byste jej chtěla?“ 

 

„Mami, táta mi právě říkal, že pocházíme z opic. Je to pravda?“ 

„Nevím, chlapče, tvůj otec mě nikdy nechtěl seznámit se svou 

rodinou…“ 

 

 

 
 



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.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

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

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

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

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 
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