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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

vstupujeme do posledního měsíce před prázdninami, a ten je zasvěcen 

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Toto Srdce se otevřelo pro každého z nás, 

abychom mohli čerpat hojnost Božích milostí. 

Ježíši tichý, Srdce pokorného, přetvoř srdce naše podle Srdce svého.  

P. Jan 

 

LITURGICKÉ OKÉNKO 

STÁNÍ, SEZENÍ A KLEČENÍ 

 

„Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, 

naslouchá a dává jim otázky.“ „Marie si sedla k nohám Ježíšovým a 

poslouchala jeho slovo.“ (Lk 2, 46; 10, 36) 

  
Tyto dva citáty z evangelia svatého Lukáše nám napovídají, jaký je význam a 

co vyjadřuje to, že v čase mše svaté rovněž sedíme. Sedící pozice je pozicí 

učitele a žáka. Učitelem je Ježíš Kristus, žákem jeho učedník neboli křesťan. 

V kázání na hoře, které je považováno za střed Matoušova evangelia, čteme, 

že se Ježíš posadil a učil shromážděný lid. Proto, když sedíme a nasloucháme 

Božímu slovu, můžeme se plně soustředit na to, co slyšíme, můžeme o tom 

rozjímat, přemýšlet o tom, co nám - konkrétně mně - chce Bůh povědět, na co 

mě chce upozornit, k čemu mě chce pozvat. Toto musí vyjadřovat můj postoj. 

Nesedím jako před televizí, když se dívám na hokejový zápas, sedím 

soustředěn na to, co slyším - slovo samého Boha. Vždyť on mne zve k 

dialogu, k budování vztahu mezi mnou a ním. 

 Ještě na dvou místech stanoví nový misál sedět. Při přípravě darů, to 

je po přinesení darů na oltář, kdy se kněz začíná modlit, a kdy většinou 

zpíváme píseň. Druhým místem, jestliže to okolnosti dovolí, v chvíli ticha po 

svatém přijímání. Přijal jsem Ježíše Krista, Bůh je ve mně, mohu s ním 



hovořit, mohu mu naslouchat, jako Marie sedět u jeho nohou a adorovat ho, 

těšit se jeho přítomností.  

 Jak je to s klečením? Ve všeobecných pokynech k Římskému misálu 

čteme: „Věřící ať pokleknou při slovech ustanovení - kněz vztahuje ruce nad 

chlebem a vínem a vypovídá slova samého Krista, které pronesl ve večeřadle: 

vezměte a jezte, vezměte a pijte. Klečíme před nezvyklým tajemstvím 

proměnění. Bůh je přítomen mezi námi.“ 

 Co vyjadřuji klečením? Vykonávám také tento postoj vědomě? 

Klečení vyjadřuje pokoru, pokání a klanění, poníženost před Bohem. Vyrůstá 

z vědomí vlastního hříchu. Je to postoj, který je při bohoslužbě spíše 

výjimkou, ale velice rozšířený v osobní modlitbě. Sám Ježíš se modlí na 

kolenou v zahradě olivové. V evangeliu svatého Marka čteme: Poodešel od 

nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, minula tato hodina. Ve 

skutcích apoštolů máme svědectví modlitby Štěpána. Když ho kamenovali, 

klesl na kolena a modlil se. Je to svědectví osobní modlitby věřícího člověka. 

 Mše svatá není jen osobní modlitbou. Je modlitbou celého 

společenství věřících, kteří se shromažďují, nebo lépe které Bůh shromažďuje 

- svolává kolem oltáře. To, co říkáme, musí souznít s tím, co činíme, neboli 

jaký postoj zaujímáme běhen mše svaté. Proto v souvislosti s klečením bych 

chtěl upozornit na moment výzvy kněze po proměnění. Kněz zvolá, nebo 

zpívá: Tajemství víry. Lid odpovídá: Tvou smrt zvěstujeme … Proč klečíme? 

Přece vyznáváme, prohlašujeme - tvé vzkříšení vyznáváme …Prohlašujeme to 

slavnostně, tak věříme, stojíme připraveni na tvůj příchod, který očekáváme, v 

pohotovosti jako voják na stráži. 

 Všechny tři pozice, tedy stání, sezení i klečení, jsou důstojné a mají 

nezastupitelné místo v čase liturgie. Pomáhají k plnějšímu prožívání mše 

svaté. Nejsou však nejdůležitější. Tím nejdůležitějším v účasti na Eucharistii 

je moje nitro, touha po setkání s Bohem. Protože mohu vše přesně vědět a 

vykonávat, může to i krásně vypadat, ale uvnitř může být prázdnota. Ježíš 

pověděl samařské ženě, že pravdiví ctitelé Boha ho budou uctívat v duchu a 

pravdě. Proto, kéž je v našem prožívání mše svaté jednota – to, co prožíváme 

uvnitř, ať je viditelné i navenek.  

P. Josef 

 



 

PŘEJEME 

V červnu oslaví svá životní jubilea: 
Anežka Pospíšilová 20 let 

Matěj Pospíšil 

Lenka Pešatová  50 let 

Lenka Jezdinská 50 let 

Regina Duchková 

Filip Hašek 

Daniel Jelínek  15 let 

Nikola Hanušová 25 let 

Josef Tonka 

Veronika Havlinová 40 let 

David Pospíšil 

Aťka Petružálková 

Martin Kouba  40 let 

Jan Jucha 

Jaroslaw Stupkiewicz 

Hermina Šafářová 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

Náhradní termín: 

Omlouváme se za nečekané zrušení přednášky 30. dubna 

2018 z důvodu akutního onemocnění přednášejícího. 

Srdečně zveme na jeho přednášku a besedu v náhradním 

termínu: 

středa 20. června 2018 v 18:15.  

Aula sklářské školy - Železný Brod 

"AKTUÁLNÍ DĚJINY" 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd 



České republiky. 

Těšíme se na setkání s Vámi a s ním. 

Ing. arch. Martin Tomešek  

 

POUŤ K PANNĚ MARII FATIMSKÉ DO KOCLÍŘOVA 

Uskuteční se v sobotu 23. června 2018. 

Odjezd z Malého náměstí v 6:00 hodin. 

Účastníci z Tanvaldu odjíždí v 5:30 hodin. Zastávky: V. Hamry, Držkov, 

Loužnice. 

Cena 425,- Kč zahrnuje dopravu, oběd a průvodce po areálu. 

Stále ještě se mohou hlásit další zájemci.  

Nařiďte si, prosím, budíky. 

V. Petružálková, tel. 721 026 030  

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 úmysl: Sociální sítě 

Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich 

odlišnosti. 



Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu 

neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90). 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.6. ‚Můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy‘ 

2.6. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. 

3.6. 

ne 

Sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. 

 Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, 

4.6. Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, 

našeho Pána. 

5.6. vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse 

6.6. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou 

jako nebeští andělé. 

7.6. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj 

Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, 

z celé své mysli a z celé své síly! 

8.6. 

pá 

Prosím Otce: ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve 

vás zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou 

přebýval ve vašem srdci. 

9.6. 

so 

Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já 

musím být v tom, co je mého Otce?“ 

10.6. 

ne 

Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo, má duše 

čeká na Pána více než stráže na svítání. 

11.6. Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo se nebeské království. ‘ 

12.6. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 

13.6. 

st 

Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine 

jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno 

nestane. 

14.6. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě 

k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl 
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bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, 

dokud nezaplatíš do posledního haléře. 

15.6. 

pá 

Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je 

pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé 

tělo bylo uvrženo do pekla. 

16.6. Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého. 

17.6. 

ne 

Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk 

zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno 

vzchází a roste, on ani neví jak…“ 

18.6. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ Já však 

vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo 

tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. 

19.6. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, 

kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. 

20.6. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí 

pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který 

vidí, co je skryto, ti odplatí. 

21.6. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si 

myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte 

jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho 

prosíte. 

22.6. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je 

zloději vykopávají a kradou. 

23.6. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude 

nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým 

pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. 

24.6. 

ne 

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn.- 

"Ne, ale bude se jmenovat Jan!" 

25.6. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, 

takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh 

naměří vám. 

26.6. Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která 
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vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je 

brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. 

27.6. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do 

ohně. 

28.6. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království 

nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 

29.6. Šimon Petr odpověděl: ,"Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" 

30.6. 

so 

„Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni 

jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 

 

Slavnosti a svátky v červnu 2018: 

8. 6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

9. 6. Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

13. 6.  sv. Antonín z Padovy 

15. 6.  sv. Vít 

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 

30. 6.  sv. prvomučedníci římští 

 

MODLITBA ZA OBNOVU 

Otče, modlíme se za OBNOVU. 

Prosím, vylij svého Ducha na svůj lid  

a daruj nám nové vidění tvé slávy, 

novou zkušenost s tvou mocí,  

novou víru ve tvé Slovo  

a nové zasvěcení se do tvé služby,  

aby tvá láska mezi námi rostla  

a tvé království přišlo. 

 

Věříme, Otče, ve tvou ochranu  

proti úkladům ďábla,  

který chce zničit tvé plány a úmysly.  

Prohlašujeme tě Pánem v našich životech. 

Ať se stane vůle tvá. Amen. 

Modlitby matek z Komunity SOLACE 
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O ČTRNÁCTI SVATÝCH POMOCNÍCÍCH 

Myslím, že nevíme dost dobře, jak významní jsou tito svatí pomocníci a v čem 

nám mohou pomáhat.  

Tito svatí před smrtí prosili Boha, aby směli pomoci každému, kdo je o to 

požádá.  

Ke Čtrnácti svatým pomocníkům bývala často přiřazována i Panna Maria jako 

patnáctá pomocnice.  

Do skupiny čtrnácti svatých pomocníků patří:  

sv. Achác - pomocník v naší smrtelné úzkosti,  

sv. Jiljí - pomocník při manželské neplodnosti a rakovině, také z důvodu 

falešného studu při sv. zpovědi,  

sv. Kryštof - průvodce po cestách,  

sv. Cyriak - pomocník při posedlosti a vzýván při pokušení,  

sv. Dionýz /Diviš/ - pomocník při nesprávném myšlení i při neklidném 

svědomí,  

sv. Erasmus - pomocník v nahromaděných emocích i při tělesných bolestech,  

sv. Eustach – rádce v mezilidských vztazích a vzýván při velkých životních 

souženích,  

sv. Jiří - osvoboditel od draka zla a při pochybnostech ve víře,  

sv. Kateřina Alexandrijská - léčitelka ztroskotaných životních plánů a 

pomocnice vzmáhající hříšníkům pravé pokání,  

sv. Pantaleon - pomocník vyprahlých a vyčerpaných,  

sv. Vít - dárce nové životní energie, vzýván též jako patron a vůdce mládeže,  

sv. Barbora - patronka vězněných a umírajících,  

sv. Blažej - přímluvce sužovaných strachem a úzkostí, zejména v souvislosti 

se sv. zpovědí,  

sv. Markéta Antiochijská - přímluvkyně za rodičky, dále je také patronkou 

dívek, rolníků, kosmetiček a je vzývána za příhodné počasí pro sklizeň. Je 

řazena mezi tzv. drakobijce, stejně jako sv. Jiří. 

 

Kaplička zasvěcená 14 sv. pomocníkům je v Semilech, u silnice, která vede do 

Vysokého.  Také na Mělníce jim je zasvěcen  kostel. V Německu je úcta k 

těmto pomocníkům velmi rozšířená, dokonce v bamberské arcidiecézi je 

postavena bazilika minor patřící cisterciákům, nazývá se Viezehnheiligen / 

Čtrnáct svatých/. 



 

Krátká legenda z Wikipedie:  

Podle legendy se jednomu pastýři z kláštera Langheim na místě dnešní 

baziliky v roce 1445 zjevilo Jezulátko uprostřed napůl bíločerveně oblečených 

dětí. Ti se mu představili jako Čtrnáct svatých pomocníků a požádali, aby v 

pro ně na místě zjevení byla postavena kaple. Poté dav dětí zmizel v oblacích. 

Několik dní po této události došlo k dalšímu zázraku. Nevyléčitelně nemocná 

služka byla přivezena na místo zjevení a okamžitě se uzdravila. To vedlo k 

tomu, že se místo rychle stalo místem poutí a bylo obdařeno odpustky. 

Cisterciácké opatství Langheim po naléhání věřících na místě brzy postavilo 

kapli ke cti Čtrnácti svatých pomocníků. Místo má bohatou historii a dnes tam 

stojí veliká bazilika, kterou jsem měla možnost navštívit. Musím říci, že je 

překrásná. 

Monika Hlavová 

 

 

 

S ÚSMĚVEM     

Na golfu 

Dominikán, františkán a jezuita se domluvili, že si zahrají golf. Když ale přišli 

na golfové hřiště, zjistili, že je už obsazené nevidomými. Dominikán se hned 

začal modlit: "Děkuji ti, Bože, že i oni si mohou zahrát!" Františkán se bil v 

prsa, neodvažoval se ani pozvednout oči vzhůru a jen tiše zašeptal: "Pane, jak 

jsem byl špatný a zkažený! Vždyť jsem myslel jen na sebe!" Jezuita obrátil oči 

v sloup a utrousil: "Dobrá, Bože, uznávám, že i nevidomí mají právo se občas 

pobavit. Ale uznej zase ty, že by si příště klidně mohli zahrát v noci!"  

převzato z www.jezuit.cz 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 

 

Biblické hodiny budou vždy ve středu, kromě středy 20. 6., kdy je 

přednáška ČKA. 

31.5. Slavnost 

Těla a Krve Páně 

16:00 

18:00 

Mše sv. v Držkově 

Mše sv. v Žel. Brodě 

2. 6. 11:00 Poutní mše sv. ve Bzí 

Večerní mše sv. ve Bzí nebude 

8. 6.  8:00 Mše sv. ráno z důvodu jarmarku v Žel. Brodě 

20. 6. /středa/ 17:30 

18:15 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Přednáška ČKA v aule sklářské školy 

23. 6.  Pouť k Panně Marii Fatimské do Koclířova 



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  

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.farnostzeleznybrod.cz 
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