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PASTORACE 

O SVĚTOVÉM DNU MLÁDEŽE 

Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované 

katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, křesťany jiných 

vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři 

roky. 

Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli. Papež Jan Pavel 

II. svolal římskou mládež, aby s ním slavila Svatý rok vykoupení. Jejich 

nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985 napsal papež mladým po 

celém světě list a brzy začalo dobrodružství Světových dní mládeže. 

Tyto Světové dny mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, Božího 

Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost mladých v církvi, 

radovat se z víry a přemýšlet o odkazu, který vždy vybírá papež při této 

příležitosti.  

Oslava XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 

2016 v polském Krakově, ve městě úzce spojeném se svatým papežem a 

zakladatelem světových dnů mládeže Janem Pavlem II. 

Mottem jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7) 

Polsko přivítá mezinárodní setkání mladých po druhé – v roce 1991 se 

uskutečnilo ve městě Čenstochová. 

Připoj se k mladým celého světa! 

 Sni o obnoveném světě míru, jednoty a přispěj svou účastí k církvi nového 

tisíciletí, k živé církvi! 

Spolu s ostatními prožij jedinečný zážitek víry! Přijď se podívat, jak žijí svoji 

víru mladí Poláci a dovol jim, aby i oni poznali, jak žijí svoji víru a kulturu 

ostatní mladí světa! 

Václav Vacek 

 

CESTOU DO KRAKOVA  

- MILOSRDENSTVÍ JAKO ODPUŠTĚNÍ 

 

Jako poslední inspiraci před poutí do Krakova vám nabízíme zamyšlení o 

odpuštění druhému člověku, které odemyká bránu Hospodinova milosrdenství 
do mého vlastního srdce. 



Z mnoha biblických úryvků je znát, že když odpustím svému bližnímu, čím se 

provinil vůči mně, otevírám bránu Božího milosrdenství do svého srdce. 

V Ježíšově podobenství v Matoušově evangeliu se královský služebník 

nenechá ovlivnit odpuštěním, kterého se mu dostalo od krále, a tak mu 

královská milost není k ničemu (Mk 18, 21-35). Jako jediná prosba v modlitbě 

Otčenáš je prosba o odpuštění doplněna podmínkou, „jako i my odpouštíme 

našim viníkům.“ To ukazuje na zcela mimořádnou důležitost odpuštění 

v našem životě. Náš život je vlastně možný, jen když je nám odpuštěno, 

protože jsme hříchem byli odsouzeni k smrti (Řím 8. kapitola). 

 Podle prosby v modlitbě Otčenáš by to mohlo vypadat,  že si Bůh v této 

oblasti najednou klade podmínky. Podstata je však v něčem jiném. Máme jen 

jedno srdce, a to buď odpuštění otevřeno je nebo není.  Samotný skutek 

odpuštění je totiž rozhodnutí. Pokud je v našem srdci neodpuštění, odráží se 

od něj naše modlitby jako od stěny a zcela zásadně překáží našemu kontaktu 

s Bohem – nebo ještě lépe Božímu kontaktu s námi. Neodpuštěním se 

uzavíráme sami do sebe. Z toho vyplývá, že odpuštění je především 

osvobození mne samotného od toho, co se stalo bez ohledu na to, jestli mne 

někdo o odpuštění žádal. Čin odpuštění mne také přibližuje lidem, a to i těm, 

kteří se vůči mně neprovinili. 

 Sám akt odpuštění je rozhodnutí. Rozhodnu se pro odpuštění druhému. Abych 

to mohl udělat, musím si před tím v pravdivosti uvědomit křivdu a škodu, 

která se mi stala, a to často může být doprovázeno i velkým hněvem.  Někdy 

máme potíž odpustit, protože si nedokážeme připustit, že nám někdo ublížil, a 

že se na něho velmi hněváme. Uvědomit si a prožít hněv na toho, kdo se proti 

mně provinil, je však často nezbytné, mám-li se pohnout dál. Podstatné ovšem 

je, zdali se rozhodnu odpustit. Pokud to udělám, otevírám Bohu cestu 

k uzdravení a osvobození a vydávám se na další cestu. Při tom však také často 

zjistím, že i já sám musím požádat o odpuštění, i když někdy se mi moje 

vlastní provinění nezdají být tak velká. Je to však důležitý krok k mé vlastní 

pravdivosti. Touto pravdivostí totiž otevírám Bohu cestu k tomu, aby mne 

uzdravil, a naplňují se na mně slova evangelia: „odpusť nám naše viny, jako i 

my odpouštíme našim viníkům.“ Tím se odmyká cesta k velké svobodě a 

hlubokým vztahům.  Bůh sám čeká, aby našel pootevřené dveře v naší ochotě 

odpustit a dotknul se nás svým uzdravením. 

 Uvědomuji si, že jsem v tomto textu používal slovesa jako otevřít, 

odemknout, osvobodit.  Přeji vám právě tuto zkušenost Božího milosrdenství, 

které odemyká svázané a spoutané části našeho srdce i našich vztahů 

k druhým. 

Vojtěch Sivek 



PŘEJEME 

V ČERVENCI OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 

Slávek Šilhán 

Jaroslava Stehrová 

Pavel Halama 

František Soldát 

Věra Hušková 

Jan Žilík 

David Pešek 

Markéta Zelínková 

Toník Maryško 

Katarina Lakatošová 

Hana Dubská 70 let 

Libuše Matoušová 

Věra Prokopová 

Dagmar Bucharová 

Zdislava Pešatová 

Hana Hašková 

 

V SRPNU OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 

Pavel Halama 

Kristína Martínková 

Rita Ivanovová 

Michal Bernard 

Cyril Jakubička  

Jan Komárek 

Eliška Hoření 65 let 

Vladimír Hlubůček 

Antonín Maryško 75 let 

Anna Šimůnková 

Anežka Plívová 

 
11. SRPNA OSLAVÍ MANŽELÉ STEHROVI DIAMANTOVOU SVATBU.  
Děkujeme za vzor příkladného manželství a radujme se společně s nimi! 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

FÓRUM 

 

Touto cestou z celého srdce děkuji Věrce Strouhalové za přípravu a 

vyhotovení fotoknihy pro otce Jana k dvacátému výročí jeho působení 

v Čechách. 

V. Petružálková 

 

 



TAKÉ V ČR JE POUTNÍ MÍSTO, KDE SE ZJEVIL JEŽÍŠ , JAKO V 

MNOHA ZEMÍCH KOLEM NÁS ... – tip na prázdninový výlet 

Dočetla jsem se o něm v knížečce "Putování je IN " autora Luďka Krčmáře 

(věnované poutním místům plzeňské diecéze, kterou vydalo biskupství v 

Plzni). 

Nedaleko malé vesničky Líté se zjevil Ježíš malému němému pasáčkovi, 

kterého uzdravil. Na místě zázraku vděční rodiče postavili kříž a později, v 

roce 1892 tam postavil bratr uzdraveného pasáčka kapli. Ta je dnes krásně 

opravená, místo zdobí také studánka. 

Obec Líté je u Dolní Bělé, nedaleko jsou Plasy se známým klášterem. A 

historici nedávno objevili zápis výslechu uzdraveného pasáčka na četnické 

stanici. 

Pro ty, kdo rádi cestují po Českém ráji - ve Březině u Jičína je krásný 

kostelíček Srdce Ježíšova. Je vzácný tím, že kolem hlavního oltáře jsou 

napsána všechna zaslíbení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  a vstupní dveře jsou 

prosklené, aby je mohl číst i náhodný poutník ... interiér zdobí také sochy 

andělů nesoucích kropenky, Boží hrob a hrob Panny Marie. Mezi okny, venku, 

je pak mramorová deska s úvahami o modlitbě v životě Ježíšově a našem... 

Mše sv. je tam jen poutní, večer ve svátek Srdce Ježíšova ( ale výpravě s 

knězem místní určitě umožní prožít tam mši svatou ...) 

Krásné a požehnané prázdniny plné radostných zážitků na cestách 

všem přeje   Daniela z Mnichova Hradiště 

 

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

Začíná léto. A to mimo jiné znamená, že o víkendech se  se Slávkem moc 

nevyspíme. Důvod? - Skoro každý týden je někde poblíž zábava v přírodě nebo 

nějaký rockový festival a tak nám tu z Českého ráje  vyhrávají často až do rána, že 

se nedá usnout ani se zavřenými okny. Někdy je to přitom třeba i solidní hudba  a 

pěkné písně v podání dobrých a známých umělců, většinou však spíš jen rámus a 

hulákání... ..(a alkohol... ..a...)... ..z Klokočí, od Zrcadlové Kozy, z Dolánek, nebo 

z Besedic. Dobře se pamatuji, jak (když mi bylo asi těch  16 - 17), jednoho večera 

pro mě přišli kamarádi ať jdu s nimi na takovouto zábavu. Rád bych šel, proč ne? 

Vždyť chodí každý kdo je normální!  Táta je tenkrát prohnal s takovým křikem, že 

se u nás pak už nikdy neodvážili zazvonit! Tenkrát jsem se na tatínka v duchu 

zlobil, měl jsem mu to asi dost za zlé... ..nerozuměl jsem mu, myslel jsem si, že 

nemá pravdu, ale co jsem mohl dělat. 

          .... dnes už rozumím. Nedávno jsem četl nějaký rozhovor s jednou 

vizionářkou ze Slovenska kde vypráví, jak také chtěli, když jim bylo 15 poznat 

tento svět, o kterém slyšeli od kamarádek a kamarádů - co tam všechno užijí. 



Panna Maria jim prý tenkrát řekla stručně - (vlastně skoro stejně jako náš táta): 

"Buď zábavy nebo já. Vyberte si."  

            Díky táto, a promiň. Pomohl jsi mi vybrat si. Vybrat si "zábavu", radost a 

lásku CENNĚJŠÍ  než tu, za kterou běží většina. Není se co divit - lidi se chtějí po 

práci bavit, užít si léta... ..a každý se baví trochu jinak - každý jak umí.  Škoda, že 

na tu první zábavu pospíchá (skoro) každý a tu druhou jen málokdo nalézá... 

..ráno v kostele - skoro nikdo. Přitom tam "účinkuje" Mistr NESROVNATELNĚ 

větší než největší světové hvězdy populární hudby!  

Tomáš Šilhán 

 

OHLÉDNUTÍ 

MÁJOVÁ POBOŽNOST U KAPLIČKY PANNY MARIE U 

STUDÁNKY V HUTI 

Celý květen se konaly májové pobožnosti v přírodě. Ta poslední byla 

v pondělí 30. května u kapličky Panny Marie u studánky v Huti. Přestože 

počasí několik dnů ukazovalo spíše nevlídnou tvář, večer v pondělí se 

přecejen umoudřilo. Sešlo se zde okolo padesáti věřících a společně s otcem 

Janem Juchou slavili mši svatou.  

Chtěli bychom poděkovat za účast a připravené pohoštění všem farníkům 

z Huti, Zásady, Držkova, Loužnice, Krásné a Železného Brodu. Za krásné 

písně, které se nesly z jejich úst, a velké poděkování patří také rodině 

Hlubůčkových, kteří doprovázeli hudbou. Děkujeme všem za vydařenou 

májovou pobožnost zasvěcené Panně Marii, která nám přinese Boží požehnání 

do příštího roku. 

Hana Dubská 

Letošní máj byl bohatý na pondělky, proto jsme mohli pět podvečerů prožít při 

venkovních bohoslužbách a májových pobožnostech. Vězte, nebo ne, účast 

byla rekordní, 195 farníků. Každé pondělí mělo své prvenství. Například 

v Držkově sloužili tři kněží. Pokaždé bylo agapé s velkým výběrem dobrot – 

díky všem kuchařkám. Dík také Filipu Haškovi za ministrování a hlavní díky 

otci Janovi, že všem přítomným umožnil zážitek nejen duchovní, v právě 

jediném svém volném dni. Bez hudebního doprovodu rodiny Hlubůčkových 

„by to nebylo ono“. 



Moje babička z Vlastiboře říkávala: „Dá-li Pán Bůh zdraví a Matička 

Bozkovská peníze“ budeme se v máji 2017 opět scházet k modlitbám 

v přírodě. 

V. Petružálková  

VÝLET DO POLSKA 

Konečně přišla sobota, na kterou jsme se všichni tolik těšili. Výlet do Polska 

byl tady!  Pan Novotný naladil svůj Mercedes a v půl sedmé ráno jsme nabrali 

směr na Jeleni Góru. Počasí přálo a tak jsme viděli Krkonoše z obou stran 

perfektně. Naším cílem bylo město Jawor kousek za Górou. Nejprve jsme si 

prohlédli trh, na němž převládalo množství zahradnických plodin nádherných 

barev a vůní. Naším hlavním cílem však byl největší ryze dřevěný kostel na 

světě. Stojí ve vzdálenosti dostřelu kanónové koule od městských hradeb. V 

17tém století ho postavili za pouhý jeden rok. 

Potom jsme se zašli podívat na katolický chrám sv. Martina, velmi ponurý a 

tmavý kostel. 

Začali jsme si uvědomovat, že se nacházíme ve Slezsku, tedy v krajině 

původně české. Křesťanství sem bylo přineseno z Prahy již za dob 

sv.Vojtěcha. Rakousko-Uhersko za vlády Marie Terezie prohrálo s Pruskem a 

ztratilo Slezsko a začal zde převládat protestantismus. Teprve rok 1945 vrátil 

území do rukou slovanských a katolických. 

Druhým bodem naší poutě bylo město Legnické Pole, středověké dějiště 

slavné bitvy s mongolskými nájezdníky,  s nádherným chrámem Svaté 

Hedviky, matky prince Henryka II. Pobožného, který v oné bitvě padl. Český 

řád Benediktýnů z Opatovic začal se stavbou chrámu roku 1723. Myslím, že 

opakované nalézání polsko-českých vztahů v té době, by nám mělo být 

připomínkou k obnovení a prohloubení těchto vztahů. Jak málo se opravdově 

zajímáme o situaci a život našich opravdu bratrských sousedů, se kterými jsme 

sdíleli tolik společné historie ve středověku, nedávné době i v současnosti. 

Naší poslední návštěvou byla Basilika Minor ve Strigom, nádherný chrám se 

skvělou minulostí hluboce duchovního rázu a významu. Zde se také strhla 

krátká, ale prudká bouřka, která nás zahnala do objetí nádherné baziliky a ke 

stolu jedné pohostinné restaurace. 

Pak už následovalaodpočinková cesta domů, s překrásným panoramatem 

Krkonoš. Jaká to uklidňující příležitost k prožívání hlubokých dojmů.  

Už se těším na další návštěvu Polska a jeho nádherné památky. Snad se 

mezitím naučíme trochu více polsky. 

Děkujeme!  

Ing. Jaroslav Kalfus 



 

DOPLNĚNÍ KE ZDAŘILÉMU VÝLETU DO POLSKA 

Díky panu Josefu Baczmanskemu, rodáku z Jawora, a Lence Jezdínské, kteří 

na nás  v Polsku čekali, jsme byli přivítáni místostarostou města Jawor. Také 

se postarali o překlad průvodců – a že bylo informací k vidění i slyšení. 

Katedrálu ve Strzegomi nám česky přiblížil P. Jan.  

Všech 48 účastníků zájezdu srdečně děkuje za připomenutí dávné české 

historie. 

V. Petružálková 

 

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! 

ČERVENEC 

Všeobecný: Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití 

a ohroženým v jejich sebeuvědomění. 

Evangelizační: Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou 

energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa. 

Národní: Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a 

přijmout povolání, které jim vložil do srdce.  

 



SRPEN 

Všeobecný: Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy 

a významně přispěl k míru ve světě.  

Evangelizační: Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali 

svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu. 

Národní: Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že 

víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, 

důstojností a krásou člověka. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad 
daným veršem z Písma svatého 

ČERVENEC 

1.7. 

1. čt: Am 8,4-6.9-12 
Žl:  119 
Ev: Mt 9,9-13 

Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět 
člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za 
mnou!“ On vstal a šel za ním. 

2.7. 

1. čt: Am 9,11-15 
Žl:  85,9.11-12.13-14 
Ev: Mt 9,14-17 

Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, 
dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od 
nich bude ženich vzat; v ten den se budou postit. 

3.7. 
ne 

1. čt: Iz 66,10-14c 
Žl:  66(65) 
2. čt: Gal 6,14-18 
Ev: Lk 10,1-20 

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. -Jděte! 
Posílám vás jako ovce mezi vlky 

4.7. 

1. čt: Oz 2,16b.17b-
18.21-22 
Žl:  145 
Ev: Mt 9,18-26 

Žena trpící už dvanáct let krvácením přišla 
zezadu a dotkla se třásní jeho šatu.  
Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, 
budu zachráněna!“ 

5.7. 

1. čt: Iz 61,1-3a 
Žl:  117(116) 
2. čt: 2Kor 4,1-7 
Ev: Lk 10,1-9 

Duch Pána, (duch) Hospodinův, je nade mnou, 
protože mě Hospodin pomazal, poslal mě 
zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, 
jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, 
svobodu uvězněným, 

6.7. 

1. čt: Oz 10,1-12 
Žl:  105 
Ev: Mt 10,1-7 

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. 

7.7. 

1. čt: Oz 11,1-9 
Žl:  80 
Ev: Mt 10,7-15 

Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘ 
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8.7. 

1. čt: Oz 14,2-10 
Žl:  51 
Ev: Mt 10,16-23 

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte 
tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako 
holubice. 

9.7. 

1. čt: Iz 6,1-8 
Žl:  93 
Ev: Mt 10,24-33 

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co 
slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. 

10.7. 
ne 

1. čt: Dt 30,10-14 
Žl:  69(68) 
2. čt: Kol 1,15-20 
Ev: Lk 10,25-37 

Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a 
zachovávat jeho příkazy a nařízení  a obrátíš se k 
Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou 
duší. 

11.7. 

1. čt: Pr 2,1-9 
Žl:  34(33) 
Ev: Mt 19,27-29 

Každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry 
nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli 
mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít 
život věčný." 

12.7. 

1. čt: Iz 7,1-9 
Žl:  48 
Ev: Mt 11,20-24 

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo 
nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání 

13.7. 

1. čt: Iz 10,5-16 
Žl:  94 
Ev: Mt 11,25-27 

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo 
nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než 
Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. 

14.7. 

1. čt: Iz 26,7-19 
Žl:  102 
Ev: Mt 11,28-30 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a 
břemeno netíží.“ 

15.7. 

1. čt: Iz 38,1-8 
Žl: Iz 38 
Ev: Mt 12,1-8 

Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství chci, 
a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné. 

16.7. 

1. čt: Mich 2,1-5 
Žl:  10 
Ev: Mt 12,14-21 

Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot 
neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho 
jménu bude naděje národů.‘ 

17.7. 
ne 

1. čt: Gn 18,1-10a 
Žl:  15(14) 
2. čt: Kol 1,24-28 
Ev: Lk 10,38-42 

"Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ 
se pro mnoho věci. Jen málo je třeba, ano, jen 
jedno. Marie si vybrala nejlepší úděl, a ten jí 
nikdo nevezme." 

18.7. 

1. čt: Mich 6,1-8 
Žl:  50 
Ev: Mt 12,38-42 

Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto 
pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po 
Jonášově kázání – a hle, zde je více než Jonáš. 

19.7. 

1. čt: Mich 7,14-20 
Žl:  85 
Ev: Mt 12,46-50 

Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je 
můj bratr, má sestra i matka. 

20.7. 

1. čt: Jer 1,1-10 
Žl:  71 

Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem 
zahanben! Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj 
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Ev: Mt 13,1-9 mě, když pozbývám sil. 

21.7. 

1. čt: Jer 2,1-13 
Žl:  36 
Ev: Mt 13,10-17 

Jak vzácný skvost je tvé milosrdenství, Bože! Lidé 
se utíkají do stínu tvých křídel. U tebe je pramen 
žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. 

22.7. 

1. čt: Pís 3,1-4a 
Žl: 63 
Ev: Jan 20,1.11-18 

Vstanu a projdu městem, po ulicích a náměstích 
budu hledat miláčka svého srdce." Hledala jsem 
ho, a nenalezla. Našli mě strážní procházející 
městem. "Viděli jste miláčka mého srdce?" Ale 
sotva jsem je přešla, nalezla jsem miláčka svého 
srdce. 

23.7. 

1. čt: Gal 2,19-20 
Žl:  34 
Ev: Jan 15,1-8 

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 
Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, 
odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 
nesla ovoce ještě více. 

24.7. 
ne 

1. čt: Gn 18,20-32 
Žl: ZI 138(137) 
2. čt: Kol 2,12-14 
Ev: Lk 11,1-13 

Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým 
dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá 
Ducha svatého těm, kdo ho prosí! " 

25.7. 

1. čt: 2Kor 4,7-15 
Žl:  126(125) 
Ev: Mt 20,20-28 

Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, 
aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne 
nám. 

26.7. 

1. čt: Jer 14,17-22 
Žl:  79 
Ev: Mt 13,36-43 

Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho 
království každé pohoršení a každého, kdo se 
dopouští nepravosti, 

27.7. 

1. čt: Jer 15,10-21 
Žl:  59 
Ev: Mt 13,44-46 

Ze všech stran se na nás valí trápení, ale 
nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. 
Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. 
Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále 
prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i 
Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme 
my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i 
Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném 
těle. 

28.7. 

1. čt: Jer 18,1-6 
Žl:  146 
Ev: Mt 13,47-53 

Království nebeské jako síť, která se spustí do 
moře a zahrne všecko. Když je plná, vytáhnou ji 
na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do 
nádob, co je špatné, vyhazují ven. 

29.7. 

1. čt: Jer 26,1-9 
Žl:  69 
Ev: Mt 13,54-58 

Ale má modlitba spěje , Hospodine, k tobě, je 
čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, 
věrný dárce spásy, 

30.7. 

1. čt: Jer 26,11-24 
Žl:  69 

 Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za 
ženu manželku svého bratra.“ 
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Ev: Mt 14,1-12 

31.7. 
ne 

1. čt: Kaz 1,2;2,23 
Žl:  90(89) 
2. čt: Kol 3,1-11 
Ev: Lk 12,13-21 

"Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se 
mnou o dědictví!"Ježíš řekl: "Dejte si pozor a 
chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když 
má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, 
co má." 

Svátky a slavnosti v červenci: 

3.7. Svátek sv. Tomáše 

4.7. sv. Prokop 

5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

11.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

16.7. Panna Maria Karmelská 

21.7. sv. Vavřinec z Brindisi 

22.7.sv.Marie Magdaléna 

23.7. Svátek sv. Brigity 

25.7. svátek sv. Jakuba apoštola 

26.7. sv. Jáchym a Anna 

31.7. sv. Ignác z Loyoly 

SRPEN 

1.8. 1. čt: Jer 28,1-17 

Žl:  119 

Ev: Mt 14,13-21 

Blaze těm, kdo zachovávají Hospodinovo 
svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují 
celým srdcem. 

2.8. 1. čt: Jer 30,1-22 

Žl:  102 

Ev: Mt 14,22-36 

Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: 
„Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 

3.8. 1. čt: Jer 31,1-7 

Žl: Jer 31 

Ev: Mt 15,21-28 

„Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak 
chceš.“ 

4.8. 1. čt: Jer 31,31-34 

Žl:  51 

Ev: Mt 16,13-23 

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále 
zbuduji svou církev a brány pekel ji 
nepřemohou. 

5.8. 1. čt: Nah 2,1.-3,7 

Žl: Dt 32 

Ev: Mt 16,24-28 

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj 
kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit 
svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj 
život pro mne, nalezne jej. 

6.8. 
so 

1. čt: Dan 7,9-14 

Žl:  97(96) 

2.čt:2Petr 1,16-19 

Z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný 
Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!" 
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Ev: Lk 9,28b-36 

7.8. 
ne 

1. čt: Mdr 18,6-9 

Žl:  33(32) 

2.čt: Zd 11,1-19 

Ev: Lk 12,32-48 

Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že 
vám dá království. Prodejte svůj majetek a 
rozdejte na dobré skutky. 

8.8. 1. čt: Ez 1,2-28c 

Žl:  148 

Ev: Mt 17,22-27 

Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři a hoď udici; 
vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a 
najdeš peníz; ten vezmi a dej jim za mne i za sebe.“ 

9.8. 1.čt:1Petr 4,12-19 

Žl:  31 

Ev: Lk 9,23-26 

Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo 
okradl, že někomu ublížil, nebo jen že se míchal do 
záležitostí druhých lidí. (Trpí-li však), že je 
křesťanem, za to se stydět nemusí; 

10.8. 1. čt: 2Kor 9,6-10 

Žl:  112(111) 

Ev: Jan 12,24-26 

Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a 
kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže 
mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou:" 

11.8. 1. čt: Ez 12,1-12 

Žl:  78 

Ev:Mt 18,21-19,1 

Pán se ustrnul nad oním služebníkem, 
propustil ho a dluh mu odpustil. 

12.8. 1. čt: Ez 16,1-63  

Žl: Iz 12  

Ev: Mt 19,3-12  

A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se 

k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již 

nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk 

nerozlučuj!“ 

13.8. 1. čt: Ez 18,1-32 

Žl:  51 

Ev: Mt 19,13-15 

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít 
ke mně; neboť takovým patří království 
nebeské.“ 

14.8. 

ne 

1. čt: Jer 38,4-10 

Žl:  40(39) 

2. čt: Zd 12,1-4 

Ev: Lk 12,49-53 

Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! 
Odhoďme proto všecko, co by nás mohlo 
zatěžovat, všecko, co by nás mohlo rozptylovat, a 
vytrvale běžme o závod, který je nám určen. 
Mějme oči upřeny na Ježíše: 

15.8. 
po 

1.čt:Zj11.19-12.10 

Žl:  45(44) 

2.čt:1Kor 15,20-27a 

Ev: Lk 1,39-56 

Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena 
oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s 
korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. 

16.8. 1. čt: Ez 28,1-10  

Žl: Dt 32  

Ev: Mt 19,23-30  

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím 
vám, že bohatý těžko vejde do království 
nebeského. 

17.8. 1. čt: Ez 34,1-11 

Žl:  23 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít 
nedostatek. Ano, dobrota a milosrdenství 
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Ev: Mt 20,1-16a provázet mě budou všemi dny mého žití. Do 
Hospodinova domu se budu vracet do 
nejdelších časů. 

18.8. 1. čt: Ez 36,23-28 

Žl:  51 

Ev: Mt 22,1-14 

‚Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen 
na svatbu?‘ On se nezmohl ani na slovo. 

19.8. 1. čt: Ez 37,1-14 

Žl:  107 

Ev: Mt 22,34-40 

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým 
srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. 
Miluj svého bližního jako sám sebe. 

20.8. 1. čt: Ez 43,1-7a 

Žl:  85 

Ev: Mt 23,1-12 

Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v 
naší zemi bude přebývat sláva. 

21.8. 
ne 

1. čt: Iz 66,18-21 

Žl:  117(116) 

2. čt: Žd 12,5-13 

Ev: Lk 13,22-30 

Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na 
lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá. 
Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá 
každého, koho uznává za svého syna.'  
   V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se 
svými dětmi. Vždyť kterého syna otec nekárá? 

22.8. 1. čt: 2Sol 1,1-12 

Žl:  96 

Ev: Mt 23,13-22 

Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, 
který to zlato posvěcuje? 

23.8. 1. čt: 2Sol 2,1-17 

Žl:  

Ev: Mt 23,23-26 

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, 

který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal 

věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí 

vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu 

i slovu. 

24.8. 1. čt: Zj 21,9b-14 

Žl:  145(144) 

Ev: Jan 1,45-51 

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla a 
tvoji zbožní ať tě velebí! Ať vypravují o slávě 
tvého království, ať mluví o tvé síle. 

25.8. 1. čt: 1Kor 1,1-9 

Žl:  145 

Ev: Mt 24,42-51 

Když pán ustanovuje nad svou čeledí 
služebníka, aby jim včas dával pokrm, který 
služebník je věrný a rozumný? 

26.8. 1. čt: 1Kor 1,17-25 

Žl:  33 

Ev: Mt 25,1-13 

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

27.8. 1. čt: 1Kor 1,26-31 

Žl:  33 

Ev: Mt 25,14-30 

Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: ‚Pane, 
svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem 
získal.‘ 

28.8. 1. čt: Sir 3,19-31 Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš 
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ne Žl:  68(67) 

2. čt: Žd 12,18-24a 

Ev: Lk 14,1.7-14 

milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím. 
víc se pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. 
Neboť veliká je moc Pána, 

29.8. 
po 

1. čt: Jer 1,17-19 

Žl:  71 

Ev: Mk 6,17-29 

K tobě se utíkám, Hospodine, - nechť nejsem 
zahanben navěky! – Ve své spravedlnosti mě 
vyprosť a vysvoboď, - nakloň ke mně svůj sluch a 
zachraň mě!  

30.8. 1. čt: 1Kor 2,10b-16 

Žl:  145 

Ev: Lk 4,31-37 

Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude 
poučovat‘? 

31.8. 1. čt: 1Kor 3,1-9 

Žl:  33 

Ev: Lk 4,38-44 

Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle 
vlastní práce obdrží svou odměnu. A tak nic 
neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž 
Bůh, který dává vzrůst. 

 

Svátky a slavnosti v srpnu 

5.8.Posvěcení římské baziliky Panny Marie 

6.8.Svátek Proměnění Páně 

9.8.Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 

10.8.Svátek sv. Vavřince 

15.8.Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

22.8.Panna Maria Královna 

24.8.Svátek sv. Bartoloměje apoštola 

28.8.sv. Augustin 

29.8.Umučení sv. Jana Křtitele 

 
Ptá se paní učitelka žáka: 

„Opakoval sis o prázdninách matematiku?“ 

„Samozřejmě, že jo. Podívejte – sedm, osm, devět,deset, spodek, svršek, 

král a eso.“ 

 

 

Otec poslal za trest syna dříve spát. Po chvíli se ozve z pokoje: 

„Tati.“ 

„Co je?“ 

„Mám žízeň. Mohl bys mi přinést sklenici vody?“ 

„Ne. Měl ses lépe chovat. Už toho nechej, nebo ti naplácám.“ 
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Za pět minut se z pokoje znovu ozve: 

„Tati:“ 

„Co je?“ 

„Až mi půjdeš naplácat, mohl bys s sebou vzít sklenici vody?“ 

 

 

„Jak je možné, že máš v písemce stejný počet chyb jako tvůj soused?“ 

„To je, prosím, jasné – oba máme stejnou paní učitelku!“ 

 

„Co poskytuje ovce lidem?“ 

„Vlnu.“ 

„Dobře. A co se z vlny vyrábí? Nevíš? Pomohu ti – z čeho máš sukni?“ 

„Z tatínkových kalhot.“ 

 

V pondělí stojí sousedé u zahrádky a povídají si.  

„Copak, že jste včera nebyl v kostele?“ 

„Nebyl. Včera jsem spal doma.“ 

 
 

 

 
FARNÍ KALENDÁŘ    

O prázdninách nebudou ve středu mše sv. v Žel. Brodě večer, ale budou 

každou středu  ráno v 8:00 hodin. 

 

ČERVENEC 
 

Od 5. – 8. 7.  Mše sv. v Žel. Brodě nebudou - dovolená 

P. Jana 

/7. 7. v Držkově mše sv. bude – slouží P. 

Kryštof/ 



9. 7. 16:00 Poutní mše sv. v Zásadě – slouží P. 

Kryštof 

Mše sv. ve Bzí nebude 

12. 7.  Mše sv. v Žel. Brodě na ochranu lidského 

života 

15. 7. /pátek/ 20:00 Kulturní akce na farní zahradě v Žel. 

Brodě –Úsměvy Iva Šmoldase a Pepa 

Štross – inteligentní humor a skvělá hudba 

24. 7. 8:30 Poutní mše sv. v Žel. Brodě, po ní beseda 

na faře a farní zahradě 

26. - 31. 7.  Světové dny mládeže v Krakově 

 

SRPEN 

6. 8. /sobota/  Svatba Kateřiny Lédlové a Michala 

Malika 

Večerní mše sv. ve Bzí nebude 

Od 8. 8. – 13. 8.  Farní tábor v Budislavi u Litomyšle 

Od 9. – 12. 8.  Mše sv. nebudou /kromě pouti ke sv. 

Vavřinci/ 

10. 8. 18:00 Poutní mše sv. v kapli sv. Vavřince na 

Malé Skále, slouží P. Pavel Ajchler 

14. 8. /neděle/ 8:00 

10:00 

18:00 

Poutní mše sv. v Bozkově u Královny hor 

Poutní mše sv. v Bozkově u Královny hor 

Mše sv. v Žel. Brodě 

15. 8.  

18:00 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Mše sv. u sochy Panny Marie Bozkovské 

v Horské Kamenici 

27. 8. 16:00 

17:00 

Poutní mše sv. v Držkově 

Koncert duchovní hudby 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa  8:00 

        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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