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EDITORIAL 

Milí čtenáři, 

přeji všem, aby tyto prázdniny byly naplněné Boží láskou a přátelstvím 

s ostatními, abychom mohli především stmelit naše rodiny, načerpat síly a tak 

vstoupit do další etapy našeho života. Nezapomeňme na dobrou četbu a 

zvláště na Písmo svaté, které je nejen povinnou četbou, ale vnitřním 

občerstvením a zotavením duše. 

P. Jan 

 

PASTORACE 

Vstupujeme do období prázdnin, které jsou příležitostí k tomu, 

abychom se trošku pozastavili, zotavili a přehodnotili svůj život. Je to také 

příležitost k tomu, abychom se zamysleli nad svým křesťanstvím. Zeptali se 

na to, jakými jsme křesťany, a co vnášíme do prostředí, ve kterém žijeme. 

 Ježíš Kristus předpověděl, že jeho království bude růst. Že bude jako hořčičné 

zrnko. Je pravdou, že zrnko hořčice neroste do obrovského stromu, ale vytváří 

velký keř. Ale srovnání toho, co vyroste z malého hořčičného zrnka s růstem 

církve je výmluvné. Celé dějiny křesťanství nám to ukazují. Již v den Letnic 

se obrátilo a přijalo křest 8 000 lidí. Nebyla to jen Palestina, Řecko a Řím, 

které se za krátkou dobu staly svědky růstu církve a šíření Radostné zvěsti. 

Celý tehdejší svět i přesto, že stále existovalo pohanství, byl prosáklý „kvasem 

Kristovým“- jeho pravdou a láskou, spravedlností, pokojem a milosrdenstvím. 

Chlebový kvas, o kterém vypráví Spasitel a ke kterému přirovnává své 

království, ukazuje charakter toho království. Je zvláštní – nemá hranice ani 

čas, ani prostor, nejsou důležité ani instituce, které jsou vidět, a přece se 

rozšiřuje, roste, proniká všechno, prozařuje a proměňuje svět. Působení tohoto 

království je tiché, pokojné, pomalé, ale důsledné. Způsobuje vnitřní kvašení, 

dává duchovní a správnou chuť všemu. 

Ježíš byl ale veliký realista. Dokonale věděl, že rozvoj království na zemi 

bude poznamenán překážkami. Jaké jsou tyto překážky? 

Důležitou překážkou je zlo, které vnesl do světa satan. Ježíš přirovnává toto 

zlo ke koukolu, k plevelu zasetému do pšenice. (Mt 13, 37-42) 



Dobro a zlo je promíchané ve světě, v církvi, v každém člověku. Dá se říci, i 

v nejšlechetnějším díle, v nejlepší instituci, v nejlepším předsevzetí. Nelze 

říci, že je něco úplně dobré nebo úplně špatné. Hranice mezi dobrým a zlým 
neprochází skrze systémy, země, rasy, ale skrze lidské srdce na dně duše. 

Vzniká otázka – proč je zlo? Proč je tolik zla ve světě, v samotné církvi? Proč 

i ta nejhezčí díla, instituce, apod. jsou spojena se zlem, utrpením, křivdou, 

nespravedlností, nenávistí a závistí? Proč to Bůh dopouští? Proč nekárá a 

netrestá a neodstraní zlo? Proč nepotírá zlo?  

Měla by nám stačit odpověď Ježíšova. „Nechte, ať spolu roste obojí až do 

žně.“ (Mt 13, 30) Nechme Bohu konečný rozsudek. Nechme Boha být Bohem. 

„On však odpoví ne, protože při trhání plevele byste přetrhali i kořeny 

pšenice.“ (Mt 13, 29) 

Bylo by možné důkladně oddělit plevel od pšenice? Nikoliv, protože v každém 

člověku je plevel i pšenice, dobro i zlo. Žádný člověk, dokud je na zemi, není 

čistou dokonalostí ani čistou špatností. Promíchané dobro a zlo je šancí pro 

nás zde na zemi. Šancí k růstu ve víře a lásce, šancí k rozvoji Božího 

království v sobě i přes překážky a těžkosti. Nemůžeme nikdy zapomenout, že 

nikoliv zlo, ale dobro nakonec zvítězí. Nikoliv satan, ale Kristus vítězí. 

Nikoliv svět, ale nebe, nikoliv čas, ale věčnost má poslední slovo. 

P. Jan 

 

PŘEJEME 

V ČERVENCI OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

Jaroslava Stehrová 90 let 

Slávek Šilhán 

Pavel Halama 

František Soldát  

Věra Hušková 80 let 

Jan Žilík 15 let 

Markéta Zelínková 

Antonín Pospíšil 

David Pešek 

Toník Maryško 45 let 

Katarina Lakatošová 70 let 

Hana Dubská 

Libuše Matoušová 

Věra Prokopová 

Česlav Pospíšil 

Dagmar Bucharová 

Zdislava Pešatová 

Hana Hašková 70 let 

David Prokopek 

 

 



V SRPNU OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

Roman Hubáček¨ 

Pavel Halama 

Krystína Martínková 

Rita Ivanová 

Michal Bernard 

Cyril Jakubička 

Jan Komárek 

Eliška Hoření 

Vladimír Hlubůček 

Antonín Maryško 

Anna Šimůnková 

Anežka Plívová 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

 

NENECHTE SI UJÍT 

ČERVENCOVÉ A SRPNOVÉ POUTI   

Pouť ke sv. Prokopu v Zásadě 
Bude v sobotu 8. července v 16:00 hodin. 

 

Poutní Svatojakubská mše svatá  
se bude konat v neděli 30. července v 11:00 hodin v kostele sv. Jakuba 

Většího v Železném Brodě. 

Mši svatou bude sloužit mons. Martin Davídek generální vikář Litoměřické 

diecéze. 

Ranní mše sv. v Žel. Brodě ani v Loučkách nebude. Po mši sv. přátelské 

posezení u dobrého jídla na farní zahradě. 

Pouť ke svatému Vavřinci 
Ve čtvrtek 10. srpna v 18:00 hodin bude poutní mše svatá v kapli sv. 

Vavřince na Malé Skále. Prosím, hlaste se, kdo nemá odvoz. 

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Bozkova 
V neděli 20. srpna zveme na pěší pouť k Panně Marii do Bozkova. 

V 6:30 je sraz pěších poutníků na Malém Náměstí v Železném Brodě. 

V 8:30 odjíždí z Malého Náměstí do Bozkova autobus. 

V 10:00 je poutní mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově, 

při níž oslaví P. Jan Jucha MS 25 let kněžství. 

Ve13:00 odjíždí autobus z Bozkova do Železného Brodu. 

Pro ty, kteří se nemohou účastnit pouti do Bozkova, bude mše sv. v Ž. Brodě 

v 18:00 hodin. 



Tento den nebude mše sv. v Loučkách. 

Pouť ke sv. Bartoloměji do Držkova   
se bude konat v sobotu 26. srpna v 16:00 hodin. 

FÓRUM 

PODĚKOVÁNÍ 

Vám všem farníkům ještě jednou děkuji za vaše dárky k mým 38. 

narozeninám. Mám vás moc ráda. 

A z celého srdíčka na vás myslí  

vaše Aťka 

OHLÉDNUTÍ 

FARNÍ ZÁJEZD 

24. června tohoto roku, na svátek svatého Jana Křtitele, vyrazil brzy ráno 

autobus ze Železného brodu směrem k polským hranicím. Cílem bylo dojet do 

města Lehnice, proslulého v roce 1241 velkou bitvou proti Turkům. Tradice 

této události jsou stále udržovány Poláky, Němci i Čechy. Po malém 

kostelíčku na tomto památném místě byla vybudována mohutná svatyně, 

památka světového významu, nazvaná Chrám Povýšení Svatého Kříže a svaté 

Hedviky Slezské. Je jednou z nejhodnotnějších památek Dolního Slezska. 

V jeho benediktinských klášterních budovách byl v roce 1957 vybudován 

největší polský domov pro tělesně postižené dospělé. Kostel projektoval 

nejvýznamnější architekt barokní Evropy – Kilián Ignác Dietzenhofer, cenné 

varhany byly postaveny A. H. Casparinim v roce 1731. 18. dubna 2004 

prezident Polské republiky Alexandr Kwasniewski udělil tomuto kostelu a 

klášternímu celku v Lehnickém Poli titul národní kulturní památka Polské 

republiky. 

Další navštívený chrám byl kostel svatého Jacka. Stavět se začal v roce 1904. 

25. prosince 2013 se stal tento kostel místem zázraku. Hostie, která omylem 

upadla na zem, byla ponořena do nádoby s vodou. Po čase se začala zbarvovat 

do červena. Histologická a genetická vyšetření ukazují na lidský původ tkáně 

podobné srdečnímu svalu. Po dvou letech opatrnosti potvrdila církev tuto 

událost za oprávněnou. 



Další úžasnou dech beroucí katedrálou byla Katedrála svatého Petra a Pavla, 

postupně stavěná od roku 1208. Koncem 19. století byla přestavena na 

novogotický kostel. Ukrývá vzácné gotické umění – kamenná socha Panny 

Marie s Ježíškem a Klanění Tří králů, dále renezanční kazatelnu, barokní oltář, 

křtitelnici ze 13. století a náhrobek knížete Ludvíka II. a jeho ženy. 25. března 

1992 papež Jan Pavel II. povýšil kostel na katedrálu a v roce 1997 ji poctil 

svou návštěvou. 

Posledním navštíveným místem se stal kostel sv. Jana Křtitele z let 1714 až 

1727. V 18. století byl součástí komplexu budov jezuitských kolejí, posléze 

sloužil římskokatolické farnosti a po II. světové válce byl se vším předán řádu 

františkánů. Vzácný je novorenezanční oltář, boční oltáře, barokní kazatelna a 

křtitelnice. 

Krása těchto kostelů je mimořádná, patří se zmínit ještě o barevných vitrážích, 

vyřezávaných lavicích a obrazech. Ve všech těchto Božích chrámech nás 

očekával místní farář, jehož podrobný výklad překládal Otec Jan Jucha, který 

v kostele svatého Jacka sloužil mši svatou. 

Časem jsme společně poobědvali a byli naprosto spokojeni. Nemohu vynechat 

také zmínku o dobré organizační práci celého zájezdu, o bezpečné jízdě 

s velmi ochotným a zkušeným řidičem autobusu panem J. Novotným a o Boží 

přítomnosti mezi námi cestujícími, protože panovala pohoda, dobrá vůle a 

vůbec – rádi jsme se viděli. 

Přátelé, sami cítíte, jak bylo vše dokonalé a jak nám to vycházelo, dokonce 

jsme si při návratu domů výhodně nakoupili v polských marketech. 

Tak, jak herci mají rádi role neřádů, tak i my, co musíme občas něco napsat, 

jsme na tom stejně. Představuji si, že by nás například cestou přepadl nečas, že 

by už ráno nastoupila s námi do autobusu špatná nálada, že by řidič zabloudil 

do Jižních Čech, dva lidi se ztratili, atd., tak by se mi o tom zajímavěji psalo a 

možná i vám by se to lépe četlo. A ještě vás musím dorazit sdělením, že se 
v autobuse zpívalo, promítala zajímavá CD díky panu faráři, Aťka 

Petružálková slavila narozeniny a po svém projevu nám krásně zazpívala a 

nakonec jsme se hodinu mohli kochat pohledem na panorama Krkonoš a 

pyšné Sněžky z polské strany. 

A musíte ještě vydržet zprávu, že bylo hezké počasí a v pořádku jsme dojeli 

domů. Nikdy jsem na zájezdu nezažila takovou pohodu… 

J. Jelínková 

 



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! 

Evangelizační: Odloučení od víry 

Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní 

svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu 

křesťanského života. 

Národní: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, 

světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství 

víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 49). 

 

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

ČERVENEC 

1.7. 

Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou 
střechu, ale jen řekni slovo a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i 
já jsem člověk pod mocí a mám pod sebou vojáky. 

2.7. 

ne 

Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo 
miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. 

3.7. 

Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a 
vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ 

4.7. 

... 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. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=7&r=2017


5.7. 

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

6.7. 

... tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On 
vstal a odešel domů. 

7.7. 

Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci, a ne oběť.' 

8.7. 

Ježíš jim řekl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich s 
nimi? Přijdou dny, kdy od nich bude ženich vzat, a tehdy se budou 
postit. 

9.7. 

ne 

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a 
já vám dám odpočinout. 

10.7. 

"Jestli se jenom dotknu jeho roucha, budu uzdravena." 

11.7. 

Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání a pravda. 
Štěstí uchovává pro poctivého, je štítem těch, kdo chodí bez úhony, 
brání stezky svých spravedlivých, střeží cestu svých přátel. Tu 
pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru. 

12.7. 

Jděte a kažte: Nebeské království se přiblížilo! 

13.7. 

"Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi 
a bezelstní jako holubice. 

14.7. 

Budete kvůli mně vedeni i před vládce a krále, na svědectví pro ně 
a pro národy. 

15.7. 

Nestarejte se, jak a co byste řekli, neboť to, co máte říci, vám bude 
dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, 
který mluví ve vás. 

16.7. 

ne 

Kdo má uši k slyšení, ať slyší.- Kdo má, tomu bude dáno a bude mít 
ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 

17.7. 

Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mě hoden.; Kdo 
přijímá spravedlivého jako spravedlivého, dostane odplatu 
spravedlivého. 

18.7. 

Tehdy začal vyčítat městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho 
zázraků, že nečinila pokání 

19.7. 

Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec 
a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl 
zjevit. 

20.7. 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a 
pokorný v srdci; a najdete odpočinek pro své duše. 

21.7. 

Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou. 

22.7. 

Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a 
nevím, kam ho položili.“ 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=14&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=15&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=16&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=17&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=18&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=19&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=7&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=7&r=2017


23.7. 

ne 

S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel 
dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho 
nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. 

24.7. 

Muži z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, 
neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je více než Jonáš. 

25.7. 

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

26.7. 

Kdo je oset do trní, je ten, který slyší slovo, ale starosti tohoto světa 
a oklamání bohatstvím to slovo dusí, a tak se stává neplodným. 

27.7. 

Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý 
a uchvacuje to, co je zaseto do jeho srdce. To je ten osetý podél 
cesty. 

28.7. 

A kdo je oset na skalnaté zemi, je ten, který slyší slovo a hned je s 
radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý, a když přichází 
soužení nebo pronásledování kvůli slovu, hned se pohoršuje. 

29.7. 

A kdo je oset na dobré půdě, je ten, který slyší slovo a rozumí a 
který opravdu přináší úrodu: někdo stonásobnou, jiný 
šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou." 

30.7. 

ne 

Řekl jim tedy: "Proto je každý učitel vyučený o nebeském království 
podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré 
věci." 

31.7. 

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém 
poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než 
ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho 
větvích. 

Svátky a slavnosti v červenci: 
4.7. sv. Prokop 

5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

25.7. Svátek sv. Jakuba apoštola 

26.7. sv. Jáchym a Anna 

 

SRPEN 

1.8. 

Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota přejde před tebou a 
vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se 
smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ 

2.8. 

Nebeské království je také podobné pokladu ukrytému v poli, který když 
člověk nalezl, skryl ho a kvůli radosti z něj jde, prodává všechno, co má, 
a kupuje to pole. 
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3.8. 

Nebeské království je také podobné vlečné síti hozené do moře, 
nabírající ze všech druhů ryb, kterou rybáři vytáhli na břeh, sedli si a 
shromáždili to, co bylo dobré, do nádob, ale špatné vyhodili pryč. 

4.8. 

Při konci tohoto světa vyjdou andělé a oddělí zlé zprostřed spravedlivých 
a vrhnou je do ohnivé pece. 

5.8. 

Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a dal do vězení kvůli Herodiadě, 
manželce svého bratra Filipa, protože mu Jan říkal: "Není ti dovoleno, 
abys ji měl!" 

6.8. 

ne 

Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte, nebojte se!" 

7.8. 

Ježíš učedníkům řekl: "Nemusejí odcházet. Vy jim dejte najíst." 

8.8. 

Když pak propustil zástupy, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. 

9.8. 

Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás 
spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. 

10.8. 

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. 

Jen se ptej na dřívější časy, které byly před tebou, od chvíle, kdy Bůh 
stvořil na zemi člověka. 

12.8. 

Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat 
Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou 
svou silou. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, 
když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo 
vstávat. 

13.8. 

ne 

Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však vítr 
a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě!" 

14.8. 

Nyní tedy  co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Abys ho miloval a 
sloužil mu a dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes 
udílím, aby s tebou bylo dobře. 

15.8. 

Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém 
spasiteli…“ 

16.8. 

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, 
získal jsi svého bratra. 

17.8. 

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

18.8. 

Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit 
manželku. Od počátku to však nebylo. 

19.8. 

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

20.8. Cizince, kteří lnou k Hospodinu, kteří mu slouží a milují jeho jméno, jsou 
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ne jeho služebníky; všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí 
na mé smlouvě, dám radost ve svém domě modlitby. Jejich oběti budou 
mi potěšením na oltáři; neboť můj dům bude domem modlitby pro 
všechny národy 

21.8. 

Nikdo není dobrý, jen jediný - Bůh. Chceš-li ale vstoupit do života, 
dodržuj přikázání. 

22.8. 

Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do 
Božího království.“ 

23.8. 

řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.‘ 

24.8. 

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých 
činech. Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají 
upřímně. 

25.8. 

Druhé přikázání je podobné/prvnímu/: ‚Miluj svého bližního jako sám 
sebe.‘ 

26.8. 

Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

27.8. 

ne 

Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak 
neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby 
jeho jednání! Neboť 'kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl 
rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?' 
Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva 
navěky! 

28.8. 

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

29.8. 

Vždyť tys má naděje, Pane, - má důvěra od mého mládí, Hospodine! 

30.8. 

Víte přece, že jsme každého z vás napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, 
abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého 
království. 

31.8. 

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 

 
Svátky a slavnosti v srpnu: 

6.8. Svátek Proměnění Páně 

10.8. Svátek sv. Vavřince 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

24.8. Svátek sv. Bartoloměje apoštola 
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V RADOSTI EVANGELIA BUDEME CÍRKVÍ ODĚNOU V BÍLÉM 

Modlitba papeže Františka ve fatimské kapli zjevení 

Zdrávas Královno, 

blahoslavená Fatimská Panno, 

Paní Neposkvrněného Srdce, 

Útočiště i cesto vedoucí k Bohu! 

Přicházím jako poutník ve Světle, jež k nám proudí tvýma rukama, 

vzdávám díky Bohu Otci, který v každém čase a všude v dějinách působí; 

přicházím jako poutník v Míru, který zvěstuješ na tomto místě, 

vzdávám chválu Kristu, našemu pokoji, a vyprošuji světu svornost mezi všemi 

národy; 

přicházím jako poutník v Naději oživované Duchem, 

přicházím jako prorok a posel, abych umýval nohy všem 

u stejného stolu, který nás spojuje. 

Refrén  

Ave o clemens, ave o pia! 

Salva Regina Rosarii Fatimae. 

Ave o clemens, ave o pia! 

Ave o dulcis Virgo Maria. 

Zdrávas Matko Milosrdenství. 

Paní oděná v bílém! 

Na tomto místě, kde jsi před sto lety 

všem vyjevila plány Božího milosrdenství, 

hledím na tvůj zářivý šat 

a jako biskup oděný v bílém, 

připomínám všechny, kteří 

jsou oděni křestní bělostí, 

chtějí žít v Bohu 

a rozjímají o Kristových tajemstvích, aby vyprosili mír. 

Zdrávas, živote sladkosti, 

Buď zdráva, naděje naše. 

Putující Panno, Královno veškerenstva! 

V nejhlubším nitru svého bytí, 

ve svém Neposkvrněném srdci, 

pohlédni na radosti lidské bytosti 

putující do nebeské vlasti. 

V nejhlubším nitru svého bytí, 



ve svém Neposkvrněném srdci, 

pohlédni na bolesti lidské rodiny, 

lkající a plačící v tomto slzavém údolí. 
V nejhlubším nitru svého bytí, 

ve svém Neposkvrněném srdci, 

okrášli nás jasem klenotů svojí koruny 

a učiň, ať jsme poutníky tak, jako jsi byla poutnicí ty. 

Svým panenským úsměvem, 

Posilni radost Kristovy církve. 

Svým sladkým pohledem 

posilni naději Božích dětí. 

Svýma modlícíma se rukama pozvednutýma k Pánu, 

všechny sjednoť v jedinou lidskou rodinu. 

Ó milostivá, ó přívětivá, 

ó přesladká Panno Maria. 

Růžencová královno z Fatimy! 

Učiň, ať následujeme příklad blahoslavených Františka a Hyacinty, 

a všech, kdo se zasvěcují evangelní zvěsti. 

Takto se vydáme všemi směry, 

projdeme jako poutníci všechny cesty, 

zboříme všechny zdi 

a překonáme každou hranici, 

vyjdeme na všechny periferie, 

a budeme vyjevovat Boží spravedlnost a pokoj. 

V radosti evangelia budeme církví oděnou v bílém, 

do běla vypranou v Beránkově krvi 

prolévané také dnes ve válkách, které pustoší svět, ve kterém žijeme. 

A tak budeme jako Ty, obraz světelného sloupu, 

který ozařuje cesty světa 

a ukazuje všem, že Bůh existuje, 

že Bůh je, 

že Bůh přebývá uprostřed svého lidu, 

včera, dnes a po celou věčnost. 

Zdrávas, Matko Páně, 

Panno Maria, Růžencová Královno z Fatimy! 

Požehnaná jsi mezi ženami, 

Ty jsi obraz církve oděné velikonočním světlem, 

Ty jsi čest našeho lidu, 

Ty jsi triumf nad řáděním zla. 



Proroctví milosrdné Lásky Otcovy, 

Učitelko hlásání Synovy dobré zvěsti, 

Znamení žhnoucího ohně Ducha svatého, 
nauč nás v tomto údolí radostí a bolestí, 

věčným pravdám, které Otec zjevuje maličkým. 

Ukaž nám sílu svého ochranného pláště. 

Svým Neposkvrněným srdcem, 

buď útočištěm pro hříšníky 

a cestou vedoucí až k Bohu. 

Sjednocen se svými bratry, 

Ve víře, v naději a v lásce, 

se Ti svěřuji. 

V jednotě se svými bratry zasvěcuji se Bohu Tvým prostřednictvím, 

Růžencová Panno z Fatimy. 

A nakonec, prostoupen Světlem, které vychází z tvých rukou, 

budu vzdávat slávu Pánu na věky věků.  Amen. 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny se o prázdninách konat nebudou. 

 

2. 7. /neděle/ 8:00 

 

10:00 

Pouť v Bozkově – Slavnost Navštívení Panny 

Marie 

Celebruje P. Vít Machek, rodák z Tanvaldu 

4. 7. /úterý/ 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě nebude večer, ale ráno 

5. 7. Slavnost 

sv. Cyrila a 

Metoděje 

10:00 Mše sv. v Bozkově, v Žel. Brodě nebude 

6. 7. a 7. 7.  

16:00 

Mše sv. v Žel. Brodě nebudou, farář na La Salette 

Mše sv. v Držkově 

11. 7.  Mše sv. za ochranu lidského života 

15. 7. /sobota/  

 

16:30 

17:00 

Oslava 100 let od zjevení ve Fatimě s putovní 

sochou Panny Marie Fatimské v Bozkově 

Modlitba růžence 

Mše sv. s promluvou o Fatimě, celebruje  

P. Pavel Dokládal 

Mše sv. v Zásadě a ve Bzí nebudou 

30. 7. 

/neděle/svátek 

 

11:00 

Svatojakubská pouť v Žel. Brodě 

Slavnostní mše sv  



sv. Jakuba Ranní mše sv. v Žel. Brodě ani v Loučkách 

nebude 

7. –12. 8.  Farní tábor, mše sv. v úterý, ve středu ve čtvrtek 

a v pátek v Žel. Brodě nebudou 

10. 8. svátek 

sv. Vavřince 

18:00 Mše sv. v kapli sv. Vavřince na Malé Skále 

14. 8. 18:00 Mše sv. v Horské Kamenici u sochy Panny 

Marie Bozkovské, posvěcení květů a bylinek 

15. 8. Slavnost 

Nanebevzetí 

Panny Marie 

18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

20. 8. /neděle/ 10:00 

 

 

18:00 

Poutní mše sv. v Bozkově k Panně Marii 

Nanebevzaté 

Nebude mše sv. v Loučkách 

Mše sv. v Žel. Brodě 

26. 8. /sobota/ 16:00 Poutní mše sv. v Držkově ke sv. Bartoloměji 

 

 

Tři synové opustili domov a každý si šel po svém... 
Když se společně vrátili domů, chlubili se dary, které dali své stárnoucí mámě. 
První řekl: "Postavil jsem pro svou mámu velký dům." 
Druhý řekl: "Poslal jsem mámě Mercedes s řidičem." 
Třetí se usmál: "Trumfnul jsem vás, mládenci. Pamatujete si, jak máma ráda 
četla Bibli? A víte také, že teď moc dobře nevidí. Poslal jsem ji pozoruhodného 

papouška, který recituje Starý i Nový zákon. Starším ve sboru to zabralo 12 
let, než ho to naučili. Je jediný svého druhu. Stačí, když mu máma poví číslo 

kapitoly a verše a papoušek jí ho odříká." 
Brzy nato máma poslala děkovný dopis: 
"Miltone", psala synovi, "dům, který jsi postavil je příliš velký. Žiji pouze v 

jednom pokoji, ale musím uklízet celý dům." 
"Geralde," psala druhému, "jsem příliš stará na to, abych cestovala. Většinu 

času jsem doma, a tak zřídkakdy Mercedes používám. A řidič je tak hrubý!" 
"Nejdražší Donalde," psala třetímu synovi, "ty víš přesně, co tvé matce udělá 

největší radost. To kuře bylo vynikající." 



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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