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PASTORACE 

MÁME NA TO LÉK – NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO 

Pán Ježíš předal sestře Markétě dvanáct přislíbení pro všechny ctitele jeho 

Nejsvětějšího Srdce. Asi je většinou spojujeme s prvními pátky měsíce. 

Myslím, že je to trochu nespravedlivé. Tato zaslíbení jsou pro všechny ctitele 

Ježíšova Nejsvětějšího Srdce, ne pouze pro ty, kdo konají první pátky. Čas, který 

je před námi, myslím na měsíc červen, je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Pána 

Ježíše. Tak jako je květen zasvěcen Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Je 

škoda, že je tento měsíc poněkud opomíjen. Máme přeci litanii k Nejsvětějšímu 

Srdci Ježíšovu. 

Může se v nás rodit i otázka proč uctívat srdce? Není lépe uctívat celého 

Ježíše? Ale neuctíváme přeci srdce jako orgán, ale Srdce, jako centrum citu, 

centrum lásky, centrum toho nejlepšího v nás. To máme na mysli, když 

hovoříme o dvou zamilovaných – patří ti mé srdce. Nemyslíme tehdy na srdce 

jako orgán, ale právě na to, co je jakoby mojí podstatou. Patří ti můj cit, moje 

láska, celý můj život se vším, co mám a kým jsem. Tak je to také se Srdcem 

Ježíšovým. Chce nám dát celého sebe, svůj cit, lásku, život. Očekává od nás 

vroucí odpověď. Cit za cit, lásku za lásku, život za život. Chce s námi sdílet 

svůj božský život a touží, abychom s ním my sdíleli náš lidský život. Můžeme 

se o to pokusit tento měsíc, i když nejsou v kostelích pobožnosti tak jak 

v květnu. Zvláště v této době plné nejistoty, obav a nepokoje o život a zdraví 

své i blízkých potřebujeme lék, sérum, očkovací vakcínu. Utíkejme se k Srdci 

toho, který je zdrojem pokoje, lásky, naděje, radosti, a zdrojem a Pánem života. 

Pro připomínku uvádím přislíbení Pána Ježíše pro všechny ctitele jeho 

Nejsvětějšího Srdce dané sestře Markétě. Ale… ať naše úcta nemá zdroj 

v těchto zaslíbeních, ale raději vyplývá z našeho srdce, z touhy po Bohu. A tato 

zaslíbení ať jsou jejím vedlejším účinkem. 

1. Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích. 

2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům. 

3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu. 



4. Budu jejich útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti. 

5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře 

milosrdenství. 

6. Duše vlažné se stanou horlivými. 

7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti. 

8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky. 

9. Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír. 

10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce. 

11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci. 

12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke svatému 

přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou 

ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm. 

P. Josef 

 

 

O PROŽÍVÁNÍ MŠE SVATÉ A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ PODLE 

SV. FAUSTYNY KOWALSKÉ 

Ze svatostánku čerpám moc, odvahu a světlo; zde ve chvílích trápení hledám 

utišení. Neuměla bych Boha chválit, kdybych v srdci neměla eucharistii. (D 

1037) 

V červnu budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), proto máme 

také příležitost, abychom se zamysleli nad tajemstvím této Nejsvětější 

Svátosti. V tomto článku použijeme některé úryvky z Deníčku sv. sestry 

Faustyny. Snažme se o to, abychom hlouběji prožívali to veliké tajemství naší 

víry a skrze toto navazovali živý vztah s naším Pánem a Vykupitelem Ježíšem 

Kristem.  

Snažme se o to, abychom našli čas na: 

- přípravu na Eucharistii – včasný příchod do kostela, soukromá modlitba 

přede mší sv., ztišení. 



- díkůvzdání po svatém přijímání a po mši sv. – děkovná modlitba, modlitba 

chvály, adorace, tiché setrvání před Nejsvětější Svátostí, jdu-li kolem kostela, 

alespoň v duchu pozdravím Pána Ježíše přítomného v Nejsvětější Svátosti 

například modlitbou „Pochválená a pozdravená…“ 

V aktivní účasti na mši sv. nám pomohou tyto úryvky z Deníčku sv. Faustyny.   

1. Nejslavnostnější okamžik života sv. Faustyny bylo přijímání 

Nejsvětější Svátosti 

Nejslavnostnější okamžik mého života je, když přistupuji ke svatému 

přijímání. Každé svaté přijímání dychtivě očekávám a za každé svaté přijímání 

děkuji Nejsvětější Trojici. 

Kdyby andělé mohli závidět, záviděli by nám dvě věci: - první – svaté 

přijímání, a druhou – utrpení. (D 1804) 

2. Pán, kterému se zpívá Svatý vždycky Svatý, přichází do duše ve 

svatém přijímání 

Dnes se připravuji na tvůj příchod jako nevěsta na příchod svého Ženicha. Můj 

Ženich je velkým Pánem. Nebesa ho neobsáhnou. Serafové, kteří jsou mu 

nejblíže, si zakrývají své tváře a neustále opakují Svatý, Svatý, Svatý. 

Ten veliký Pán je mým Ženichem. Jemu vyzpěvují kůry, před ním padají 

trůny, před jeho jasem pohasíná slunce. A přece ten velký Pán je mým 

Ženichem.  

Mé srdce, opusť to hluboké zadumání, kterým ho ostatní velebí, na to totiž 

nemáš čas, protože přichází a již je u tvých dveří. (D 1805) 

3. O čem rozmlouvá sv. Faustyna s eucharistickým Pánem? 

Vycházím mu v ústrety a zvu ho do příbytku svého srdce, hluboce se ponižujíc 

před jeho majestátem. Avšak Pán mě zdvihá z prachu a jako nevěstu mě zve, 

abych se posadila vedle něj, abych mu řekla o všem, co mám na srdci. A já, 

osmělená jeho dobrotou, skláním svou tvář na jeho hruď a říkám mu o všem. 

V první řadě mluvím o tom, co bych nikdy žádnému tvoru neřekla.  

A později mluvím o potřebách církve, o duších ubohých hříšníků, jak velice 

potřebují jeho milosrdenství. Avšak chvíle utíká rychle. Ježíši, musím vyjít 



k povinnostem, které mě čekají. Ježíš mi říká, že máme ještě chvíli, abychom 

se rozloučili.  

Vzájemný hluboký pohled a na chvíli zdánlivě, nikoliv ve skutečnosti, jako 

bychom se loučili. Naše srdce jsou ustavičně sjednocená, přestože navenek si 

mě dělí různé povinnosti, avšak Ježíšova přítomnost mě ustavičně udržuje 

v usebranosti. (D 1806) 

4. Sv. Faustyna popisuje mystickou kontemplaci eucharistického 

Pána  

Dnes je má příprava na Ježíšův příchod krátká, avšak napjatá mocnou láskou. 

Prostupuje mě Boží přítomnost a zapaluje mou lásku k němu. Je to beze slov, 

jen ve vnitřním porozumění. Skrze lásku se celá utápím v Bohu.  

Pán se blíží k příbytku mého srdce. Po přijetí eucharistie dokážu jen dojít ke 

svému klekátku. V té chvíli se má duše zcela noří do Boha a nevnímám, co se 

kolem mě děje. Bůh mi dává vnitřní poznání své Božské podstaty. Tyto chvíle 

jsou krátké, ale pronikavé.  

Duše opouští kapli v hluboké usebranosti a není snadné z ní vyjít. Tehdy se 

země dotýkám jakoby jen jednou nohou. Žádná oběť během dne není obtížná 

ani příliš veliká. Každá událost vyvolává nový úkon lásky. (D 1807) 

5. Sv. Faustyna popisuje stesk po Pánu, který je láska 

Dnes Ježíše zvu do srdce jako lásku. Ty jsi láska sama. Celé nebe se rozhořívá 

a naplňuje láskou od tebe. Proto po tobě má duše touží jako květ po slunci.  

Ježíši, pospěš do mého srdce, vždyť vidíš, že mé srdce se k tobě vzpíná jako 

květ ke slunci. Otevírám kalich svého srdce, abych přijala tvou lásku. (D 

1808)  

6. Skrze svaté přijímání Pán Ježíš probudil v srdci sv. Faustyny 

nový život 

Když Ježíš přišel do mého srdce, všechno se v mé duši zachvělo životem a 

teplem. Ježíši, vezmi z mého srdce mou lásku a vlij do něho svoji lásku. 

Vroucí a zářící lásku, která dokáže přinášet oběť, která umí zcela zapomenout 

na sebe. 



Dnes je můj den ve znamení oběti… (D 1809)   

 

 

7. Sv. Faustyna popsala své setkání s Pánem Ježíšem Králem 

Dnes se připravím na příchod Krále. Co jsem já a čím jsi Ty, Pane, Králi slávy 

– slávy nesmrtelné. Srdce mé, uvědomuješ si, kdo k tobě dnes přichází? Ano, 

vím to, ale v úžasu to nedokážu obsáhnout. Kdyby jen král, avšak Král králů, 

Pán vladařů. Před ním se chvěje všechna moc a vláda. On dnes přichází do 

mého srdce. Přesto slyším, že se blíží, vycházím mu vstříc a zvu jej.  

Jakmile vešel do příbytku mého srdce, pocítila má duše tak velkou úctu, že 

úlekem omdlela, padajíc k jeho nohám. Ježíš jí podává svou ruku a laskavě 

dovoluje, aby usedla vedle něj. Uklidňuje ji: Vidíš, opustil jsem nebeský 

trůn, abych se s tebou spojil. To, co vidíš, je pouhou předzvěstí a už tvá 

duše láskou omdlévá. Jak teprve bude tvé srdce naplněno úžasem, až mě 

uvidíš v plné slávě. Avšak chci ti říci, že věčný život musí začít již zde na 

zemi skrze svaté přijímání. Každé svaté přijímání tě více uschopňuje být 

celou věčnost ve společenství s Bohem. 

Tedy, můj Králi, o nic Tě neprosím, třebaže vím, že mi můžeš dát všechno. 

Prosím Tě jen o jedno, zůstaň navěky Králem mého srdce, to mi stačí. (D 1810 

– 1811)   

8. Sv. Faustyna popsala běžnou přípravu na svaté přijímání 

Dnes se nenamáhám nijakou zvláštní přípravou. Nedokážu nic vymyslet, 
třebaže mnoho cítím. Toužím po chvíli, kdy Bůh přijde do mého srdce. Vrhám 

se do jeho objetí a říkám o své neschopnosti a ubohosti. Vylévám všechnu 

bolest svého srdce, že ho nemohu milovat tak, jak toužím. 

Vzbuzuji úkony víry, naděje a lásky a tím celý den žiji. (D 1813) 

9. Ačkoli příprava sv. Faustyny na sv. přijímání bylo velmi krátké, 

žár milosti naplnil její srdce 

Dnes je má příprava krátká. Silná a živá víra téměř roztrhává závoj lásky. Boží 

přítomnost proniká mé srdce, jako paprsek slunce křišťál. Ve chvíli, kdy 



přijímám Boha, je v něm ponořena celá má bytost. Úžas a údiv mě naplňují, 

když vidím veliký Boží majestát, který se snižuje ke mně, jež jsem ubohost 

sama. 

Z mé duše se k němu vznáší vděčnost za všechny milosti, které mi dává, a 

zvláště za milost povolání k jeho výhradní svaté službě. (D 1814) 

10. Duše sv. Faustyny omdlela v očekávání svatého přijímání 

Dnes se toužím co nejtěsněji spojit s Ježíšem ve svatém přijímání skrze lásku. 

Tak vroucně toužím po Bohu, že se mi zdá, že se chvíle, když mi kněz podává 

svaté přijímání, nedočkám. Má duše jakoby omdlévá touhou po Bohu. 

Když jsem ho přijala do srdce, roztrhl se závoj víry. Uviděla jsem Ježíše, který 

mi řekl: Má dcero, tvá láska mi vynahrazuje vlažnost mnoha duší. Po 

těchto slovech jsem zůstala sama, ale celý den jsem žila úkony vynahrazování. 

(D 1815 – 1816) 

11. Sv. Faustyna padla k nohám Pána Ježíše jako květ růže 

Dnes má duše touží projevit Ježíšovi zvláštním způsobem svou lásku. Když 

Pán vešel do mého srdce, vrhla jsem se k jeho nohám jako poupě růže. 

Toužím, aby vůně mé lásky ustavičně vystupovala k nohám tvého trůnu. 

Vidíš, Ježíši, v tom poupátku růže ti dávám celé své srdce; ale nejen ve chvíli, 

kdy mé srdce hoří žárem, i během dne ti dám důkazy o své lásce skrze věrnost 

Boží milosti. 

Dnes všechny námahy a utrpení, které mě potkají, uchopím rychle jako poupě 

růže, abych je hodila k Ježíšovým nohám. Co na tom, že se ruka, nebo spíše 

srdce, zraní do krve… (D 1822) 

12. Po přijetí Nejsvětější svátosti se srdce sv. chvělo radostí 

Dnes se mé srdce chvěje radostí. Velice toužím, aby Ježíš přišel do mého 

srdce. Stýská se mi, mé roztoužené srdce se rozhořívá stále silnější láskou.  

Když Ježíš přišel, vrhla jsem se mu do náruče jako malé dítě. Vypověděla jsem 

mu svou radost. Ježíš poslouchal ty mé výlevy lásky. Když jsem se Ježíši 

omluvila, že jsem se nepřipravila na svaté přijímání, ale neustále jsem 

přemýšlela, jak bych se co nejdříve o tu radost rozdělila, Ježíš mi pověděl: 



Nejmilejší je mi taková příprava, kterou jsi mě dnes přijala do srdce. – 

Dnes zvláštním způsobem žehnám té tvé radosti. Nic ti tu radost dnešního 

dne nezkalí… (D 1824)  

 

Boží přítomnost po svatém přijímání 

Nejednou vnímám po svatém přijímání zvláštním způsobem Boží přítomnost 

tak, že ji pociťuji. Cítím, že v mém srdci je Bůh. A to, že tohoto Boha cítím 

v duši, mi vůbec nevadí při plnění povinností, dokonce tehdy, když zařizuji ty 

nejdůležitější záležitosti vyžadující pozornost, neztrácím přítomnost Boa 

v duši a jsem s ním těsně spojená. S ním jdu pracovat, s ním jdu na rekreaci, 

s ním trpím, s ním se raduji, žiji v něm a on ve mně. Nikdy nejsem sama, 

neboť on je mým stálý společníkem. On je pro mne přítomný v každém 

okamžiku. Jsme velmi důvěrní skrze spojení krve a života. (D 318) 

Sv. sestra Faustyna Kowalská; Deníček  

 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

PODĚKOVÁNÍ ZA ZVONĚNÍ 

Je třeba moc poděkovat panu Pecháčkovi – po celou dobu stavu nouze denně 

poledním zvoněním upozorňoval na důležitost víry a zamyšlení se.  

 

EKONOMIKA 

VYÚČTOVÁNÍ KASIČKY – KVĚTINY  

Zůstatek z 5. 5. 2019:         173,- Kč  

Příjem z kasičky –VII/2019 až IV/2020: 2.060,- Kč  



--------------------------------------------------------------  

K použití celkem:    2.233,- Kč  

Výdej: kytice pro P. Koláře – pouť  
dušičkové květy  

svíčky na adventní věnec  

2 svícny vánoční  

dusíkaté vápno na záhony  

jarní kytice  

tácy pod kytice  

------------------------------------------  

Výdej celkem:   2.213,- Kč  

 

K 28. 4. 2020 zůstává 20,- Kč.    V. Petružálková  

PŘEJEME 

V červnu oslaví svá životní jubilea: 

Marie Hodboďová  

Anežka Pospíšilová  

Matěj Pospíšil  

Věra Strouhalová  

Lenka Pešatová  

Lenka Jezdinská  

Regina Duchková  

Filip Hašek  

Daniel Jelínek  

Nikola Hanušová  

Veronika Havlinová  

David Pospíšil  

Aťka Petružálková  

Martin Kouba  

P. Jan Jucha  

br. Jaroslaw 

Stupkiewicz  

Hermína Šafářová  

 

Blahopřejeme 

manželům Halamovým 

z Alšovic 

k 20. výročí svatby. 

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

 



NENECHTE SI UJÍT 

ZÁJEZD DO FILIPOVA BUDE 

Prosím vážné zájemce o účast na farním výletě do Filipova, aby se u mě hlásili. 

Dne 13. 6. v 6:45 hod. odjezd z Tanvaldu – autobusového nádraží. Zastávka 

v Držkově, Loužnici. V 7:15 odjezd z Malého náměstí v Železném Brodě. 

Nezapomeňte jídlo na celý den a roušku.  

Cena 320,- Kč včetně vstupu na Loretu.  

      Vlaďka Petružálková.  

FÓRUM 

MOUDROST PŘEDKŮ, KTERÁ POVZBUZUJE 

V TĚŽKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH  

Když bolest tvá je největší 

 a tu si rady nevíš,  

vždy vzpomeň na to  

sladké slovo Ježíš.    (od maminky paní L. Matoušové) 

 

ČENSTOCHOVÁ TROCHU JINAK  

Skončila jsem zdravotní službu v ozdravném táboře pro děti s dýchacími 

těžkostmi na Slovensku na úpatí Roháčů. Byl 14. srpen, naložila jsem do auta 

plno obvazového materiálu a léků a poté potravin. Tehdy byl v Polsku 

hospodářský útlum, proto ty zásoby.  

Po příjezdu do Čenstochové po určitém hledání jsem našla ubytování v 

klášteře nedaleko Jasné Góry. Matka představená mne uctila výbornou slepičí 

polévkou a já sáhla hluboko do potravinového pytle. Když mezi řečí zjistila, 

že jsem lékařka, prosila, jestli bych nemohla ošetřit nohy poutníků z Wroclavi, 



které právě očekávala. Vyžádala jsem si všechny lavóry a vědra, co se v 

klášteře nacházely, a teplou vodu. Objevila se veliká a mohutná řeholní sestra, 

začala topit pod lázeňskými kamny. Skutečně hodně z očekávaných poutníků 
mělo doslova ztrhané a zahnisané puchýře. Jak k dobru mi přišly zdravotní 

potřeby. A tak jsem ošetřovala a obvazovala a stále přicházely i malé hloučky 

celou noc i příští den a všichni potřebovali mojí pomoc. Na spánek jsem 

nepomyslela! Aź navečer mariánského svátku se mi podařilo jít se poklonit 

čenstochovské Černé Panně Marii.  

Při rozloučení s matkou představenou se mne ptala, kam mířím. Když se 

dozvěděla, že chci jet do Krakova, na chvíli odešla a vrátila se s adresou 

kláštera v Krakově, kde mne prý už očekávají. Tam jsem odevzdala další 

zásoby a našla jsem krásné ubytování i stravu. Dva dny jsem si prohlížela 

město. Při rozloučení mne matka představená prosila, jestli bych nemohla 

zajet do Košic, kde žilo několik řádových sester pracujících v průmyslu. 

Protože poštu měly cenzurovanou, měla jsem odevzdat sestrám důležitý vzkaz 

ústně. Ten byl skutečně velice důležitý. V Košicích jsem jednu ze sester našla, 

vzkaz jsem předala a uháněla jsem k tetě do Liptovského Mikuláše.  

Takto skončila má pouť k Panně Marii Čenstochovské.  

Doufám, že Matka Boží byla se mnou spokojená.  

Hezké počtení Vám přeje H. Gromová.  

 

 

AŤČIN SLOUPEK  

Jmenuji se Aťka – Vladimíra Petružálková, narodila jsem se 24. 6. 1979 ve 

Frýdlantě v Čechách. Celé dětství a prázdniny jsem prožila v Novém Městě 

pod Smrkem. Odtamtud pochází moje maminka, protože tam bydlela babička 

s dědečkem. Můj dědeček byl o 18 roků starší než babička, jako důchodce 

dělal na vrátnici státního statku. Babička po práci v Textilaně uklízela na 

statku kanceláře, já o prázdninách chodila s ní pomáhat. Dědeček byl vyučen 

kuchař a cukrář, před válkou vařil v nóbl hotelech v Krkonoších a Praze.  

Uměl všechno, co se dalo, ale nejvíc ze všeho uměl péct dorty. Ptávala jsem se 

dědečka: „Proč jseš tak šikovnej?“ Usmál se a řekl: „To je vlastibořská 



univerzita.“ Do Nového Města už nejezdím, dědeček není a babička se 

přistěhovala do svého rodiště, Železného Brodu.  

Můj taťka pochází z Hrádku nad Nisou, babička se narodila na Slovensku. Má 

tam hodně sourozenců, a když jsem byla malá, jeli jsme s rodiči vlakem na 

Slovensko pobejt, ale to jsem byla ještě malá. Skoro si na to nepamatuju. 

Dědeček se narodil v Jugoslávii, dnes je to Chorvatsko. V první třídě Zvláštní 

školy jsme dostali devizový příslib a mohli jet do Jugoslávie.  

Poznala jsem příbuzné, mají velké hospodářství na vesnici Odkopy, dobře 

jsme se domluvili, protože oni umí česky. Pochází z Čech, dědeček s 

maminkou a sourozenci přišel za války právě do Hrádku. Při pobytu v 

Jugoslávii jsem poprvé viděla moře a jela velikou lodí, u příbuzných na statku 

měli pejska jménem Vůček. Pomáhali jsme sbírat švestky, trhat kukuřici, ale 

nejlepší bylo, když mě vzali do traktoru pro žito. Já seděla vzadu na fůře a 

Vůček za námi běžel. Můj tatínek má dva bratry, prožil dětství v Hrádku nad 

Nisou a vyučil se autoklempířem.  

pokračování příště       Aťka  

 

OHLÉDNUTÍ 

Vzpomínky na letošní pondělní májové v přírodě  

se nesou v duchu degustace dobrot, které přinesly naše farní pekařky.  

Zde je jeden z receptů: 

Jablko-rebarborový koláč 

40 dkg polohrubé mouky 

2 vejce 

7 lžic mléka 

1 lžíce ovocné šťávy (jakékoliv) 

1 Hera 

1 kypřící prášek do pečiva 

Náplň:  

1kg rebarbora + jablka (nebo jen 

jablka) 

1 vanilkový pudink 

20 dkg cukru 

1 lžička skořice 

Příprava náplně: Jablka a rebarboru nakrájíme na malé kostičky a smícháme 

s pudinkem, cukrem a se skořicí.  

Uděláme těsto a rozdělíme na polovinu. Vyválíme na plech placku, na tu dáme 

náplň a přiklopíme druhou plackou. Pečeme na 160°C cca 40 min.  



 

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: Naše rodiny  

Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou 

a radou.  

Národní úmysl:  

Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy 

vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu. 

 

 

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

veršem z Písma svatého 

 
1.6. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v 

poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce./ vynaložte 

všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, poznání, 

zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrskou náklonnost, lásku./ 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=6&r=2020


2.6. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse.- Kéž 

rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 
3.6. Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako 

nebeští andělé. 
4.6. 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! 
5.6. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k 

usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží 

člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 
6.6. Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, 

kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, 

ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla 

být živa. 
7.6. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
8.6. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. 
9.6. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 
10.6. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil 

lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je 

však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen 

velkým. 
11.6. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v 

poslední den. 
12.6. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní 

zcizoložil ve svém srdci. 
13.6. Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého. 
14.6. Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky 

na svou žeň! 
15.6. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale 

kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. 
16.6. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 

abyste byli syny nebeského Otce. 
17.6. 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. 
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18.6. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že 

budou vyslyšeni pro množství svých slov. 
19.6. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a 

pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. 
20.6. Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. 
21.6. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám 

před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já 

zapřu před svým Otcem v nebi. 
22.6. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, 

takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh 

naměří vám. 
23.6. Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede 

do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a 

úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. 
24.6. 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. Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; 

ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 
26.6. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; 

neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. 
27.6. „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já 

přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nejsem 

hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj 

sluha bude uzdraven. 
28.6. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo 

miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. 
29.6. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a 

brány pekel ji nepřemohou. 
30.6. ... probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl 

jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům 

i moři; a nastalo veliké ticho. 
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SVÁTKY A SLAVNOSTI V ČERVNU: 

  1.6. Památka Panny Marie Matky církve 
  4.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze  

  7.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 

11.6. Slavnost Těla a krve Páně 

13.6. sv. Antonín z Padovy 

15.6. sv. Vít 

19.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

20.6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla 

30.6. sv. prvomučedníci římští 

 

 

 

„PANE, NAUČ NÁS MODLIT SE...“  (LK 11,1)  

V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: "Kdo žízní, 

ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká Písmo, potečou proudy 

vod z jeho nitra." To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. 

Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven. (Jan 7,37-39) 

Chválím Tě, Pane, za dar touhy a děkuji Ti za žízeň po životě, po lásce, pokoji 

a štěstí, za žízeň po Bohu. Děkuji Ti, Pane, za tvoji touhu po mně. Prosím Tě 

za odpuštění, že jsem touhy svého srdce v sobě zašlapal a chtěl je naplnit 

mimo Tebe. Prosím Tě o pravou žízeň po Bohu, po Duchu svatém. 

Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti za to, že mě hledáš a toužíš po mně, čekáš na 
mě, přicházíš ke mně a přitom se těšíš, až já přijdu k Tobě. Děkuji Ti za vše, 

cos pro mě v životě vykonal. Odprošuji Tě za vzpoury svého života, za 

slepotu, hluchotu a zatvrzelost svého srdce. Otvírám Ti své srdce, důvěřuji Ti a 

přijímám Tě jako svého Pána. 

Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti za dar tvé lásky, za všechno, co jsi mi již v 

životě dal. Děkuji Ti za dar života, za dar křtu, za dar víry, za milost obrácení. 

Děkuji Ti za dar Ducha Posvětitele a Utěšitele, za dar Ducha lásky. Děkuji Ti 

za mnohotvárné působení Ducha svatého v mém životě. Prosím Tě za 

odpuštění své pýchy a soběstačnosti, ve které jsem často chtěl žít bez Tebe, 

podle svých představ a ze svých sil. Prosím Tě o milost Ducha svatého, který 



dává pravý život. Obnovuji svůj křestní slib, zříkám se všeho zla a volím si 

Tebe, jako svého jediného Pána a Spasitele. 

Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit 

sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. 

A zásadní pravda o nás je, že jsme Bohem milováni, že nás Bůh stvořil jako 

krásné a lásky hodné, že nám odpouští a přijímá. 

Chválím Tě, Pane, a děkuji Ti za pravdu, do které mě svým Duchem uvádíš. 

Děkuji Ti za pravé poznání smyslu života, životních hodnot, za rozlišení 

pravdy a lži, dobra a zla. A hlavně Ti děkuji za to, že se smím poznávat 

takový, jaký jsem ve tvých očích. Odprošuji Tě za chvíle, kdy jsem se bránil 

pravdivému pohledu na život a na sebe, kdy jsem raději naslouchal lžím a 

polopravdám o sobě. Prosím Tě, Pane, abys mi dal odvahu k pravdě, ať je 

jakákoliv, a abys mi dal odvahu se postavit proti vší polopravdě a lži ve svém 

životě, ať už o mně či o druhých. Prosím Tě o lásku k pravdě. 

Chválím tě, Pane, za to, žes přišel, abys nás vykoupil a vynesl na světlo věci 

skryté, abychom více nechodili v temnotě. Děkuji Ti za dar poznání vlastní 

hříšnosti a ubohosti, samolibosti, pýchy a nevěry. Děkuji Ti za dar odpuštění. 

Odprošuji Tě za svou neochotu přiznávat svůj hřích, nechat se usvědčovat z 

hříchu a měnit životní postoje. Prosím Tě o Ducha svatého, který usvědčuje i 

odpouští, o Ducha proseb o smilování, o Ducha pravého pokání. 

Chválím Tě, Pane, za tvůj vztah k nebeskému Otci a děkuji Ti, žes nám ho 

odhalil, že nás přivedl k Otci a učíš nás modlit se tak, jak ses modlil Ty. Děkuji 

Ti za Ducha synovství a za to, že smím Boha mít jako svého tatínka. Odpusť, 

Otče, moje životní postoje vzpoury a vzteku, kdy jsem se vnitřně stavěl proti 

Tobě a vyčítal Ti všechno možné. Prosím tě o Ducha synovství a o důvěrnost k 

Tobě, prosím o to, aby Duch svatý ve mně volal Abba, abych směl prožít, co 

to znamená být milovaným dítětem Božím. 

Chválím Tě, Pane, za Ducha svatého, který se v nás modlí, který nás vede k 

Otci, který zná Boží vůli a přimlouvá se za nás ve shodě s ní. Děkuji Ti za dar 

modlitby a za chvíle, kdy prožívám radost z Boha a touhu konat, co se Bohu 

líbí. Prosím Tě za odpuštění svého falešného sebevědomí, ve kterém jsem si 

myslel, že se umím modlit a že se to sám naučím. Promiň, že jsem častokrát 

neuposlechl Boží pozvání k modlitbě. Odpusť mou vzpouru, s níž jsem 

odmítal přijmout svoji slabost. Prosím Tě pomoz mi otevřít se Duchu svatému, 



aby se ve mně mohl modlit. Prosím Tě, Duchu svatý, přijď! Otvírám Ti své 

srdce.  

Chválím Tě, Pane, za to, žes mě osvobodil od hříchu, od satana a od smrti. 

Děkuji Ti za svobodu, ve které se nemusím bát, děkuji za rozvázání všech 

vnitřních i vnějších pout. Odprošuji Tě za to, že jsem se častokrát nechal 

dobrovolně fascinovat a spoutávat tím, co k Tobě nevede, že jsem se nechtěl 

vymanit z vazeb, vztahů a závislostí, které mě zotročovali, že jsem v sobě 

choval staré bolesti a zranění, které mě ochromovaly. Odpusť mi, prosím, moji 

neposlušnost. Prosím Tě o Ducha svatého k vnitřnímu osvobození, vymanění z 

vnitřních závislostí a urovnání celého vnitřního života. Prosím Tě o schopnost 

nechat se Bohem vést. 

Existuje mnoho duchovních darů, kterými nás Duch svatý zahrnuje, aby stále 

oživoval svoji církev. Duch svatý tyto dary dává každému tak, jak chce. Tyto 

dary nejsou znamením svatosti nositele, ale svatosti Boží. 

Chválím Tě, Pane, za dary, které jsi dal lidem, za církev, kterou obdarováváš a 

ve které smím žít a v ní sloužit. Děkuji Ti za obdarování druhých a také za 

dary, které jsi dal mně. Odpusť, prosím, moji nevděčnost vůči Tobě, odpusť mi 

také to, že jsem nechtěl některé dary přijmout a že jsem nepřijímal obdarování 

lidí kolem sebe. Prosím také o to, abych byl ochotný sloužit v církvi v moci a 

síle Ducha svatého. Prosím Tě o dary Ducha svatého, které k této službě 

potřebuji. 

Vybráno ze svatodušní novény Vojtěcha Kodeta 

 
 

FARNÍ KALENDÁŘ    
1. 6. /pondělí/  

18:00 

Svátek Panny Marie Matky církve 

Mše sv. v Žel. Brodě 

4. 6. /čtvrtek/  

16:00 

18:00 

Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze 

Mše sv. v Držkově 

Mše sv. v Žel. Brodě  

Mše sv. obětována za nová kněžská povolání 

7. 6. /neděle/  Slavnost Nejsvětější Trojice 



11. 6. /čtvrtek/ 16:00 

18:00 

Mše sv. v Držkově 

Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského života 

od početí do přirozené smrti, po mši sv. 

eucharistický průvod 

13. 6. /sobota/  Farní výlet do Filipova 

19. 6. /pátek/  Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova 

20. 6. /sobota/  

9:00 

Neposkvrněné Srdce Panny Marie 

Mše sv. v Žel. Brodě 

 
 
S ÚSMĚVEM     

Já a má manželka jsme žili šťastně dvacet let. A pak jsme se 

potkali. 

Se ženou jsme včera sledovali film Dokonalá vražda. Bylo to super, akorát mě 

znervózňovalo, že si pořád dělala poznámky. 

„Včera muž našel v kuchyni švába, tak všechno vydrhl a dezinfikoval!  

Zítra ho dám do koupelny a potom do ložnice!“ 

Dneska jsem v tramvaji utíkal před revizorem. 

Dost ho naštvalo, že jsem se snažil dodržovat bezpečný odstup. 

Co to znamená, když uvidíte černou kočku přecházet vám přes cestu? 

Že někam jde! 

V pátek na poštu přišli lidi v rouškách, všichni se klepali strachy... Po chvíli, 

kdy zjistili, že se jedná o přepadení, se všem ulevilo. 



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, 468 22 Železný Brod, tel: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 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: farnost.zelezny.brod@dltm.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 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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