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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

posledním školním dnem mají školáci hotovo. Učitelé také. Jak dobře je nám 

vždy, když dokončíme nějakou namáhavou povinnost! A teď i pro ostatní 

nastávají dny dovolených, na které jsme se těšili, spoléhali se a doufali, že 

prožijeme něco příjemného, nebudeme muset spěchat a příliš se namáhat. Že 

najdeme odpočinek a občerstvení, že budeme moci jen tak spočinout. A tak 

nám to všem přeji. A nejvíce si to pro nás přeje ten, který nám znovu opakuje: 

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 

občerstvím“(Mt 11,28). Je nám stále nablízku, tak mu důvěřujme a svěřujme 

se mu také v tyto dny, protože jen on ví, co nám nejlépe „sedí“. 

Lenka 

PASTORACE 

HŘÍCH ZANEDBÁNÍ 

Jako správní křesťané občas zpytujeme svědomí. Nejčastěji je to teprve před 

zpovědí. Přemýšlíme o tom, co bylo v našem životě špatné, čím jsme se 

provinili, čím jsme zhřešili. V našem životě jsou ale i takové chvíle, kdy jsme 

nevyužili šanci udělat něco dobrého. Církev nám napovídá, že zanedbání je 

stejně vážné jako vědomé zlé skutky, slova nebo myšlenky. 

Zanedbání spojené s modlitbou 

Za svoje nejvážnější zanedbání považuji ta, která jsou spojena s modlitbou. 

Často odkládám modlitbu až na konec dne, protože dokud jsem plný elánu, 

vždycky se najde nějaká jiná důležitá činnost – zajímavější? , důležitější?, 

velmi nutná?... Zdá se mi totiž, že Pán Bůh je trpělivější než každý jiný šéf a 

počká. A on skutečně čeká. A když se unavený po celém dnu, bez šancí na 

soustředění i při sebekratším úryvku Božího slova, ospalý začínám modlit, tak 

se po několika okamžicích začínám omlouvat, že už více nemůžu a jdu do 

postele a zítra se budu snažit to napravit. A další den se celá situace opakuje. 

Dělám něco špatného? Zdá se, že ne. Ale zanedbávám obrovské dobro. 

Zanedbání spojené se vztahy k druhým lidem 



Jiné zanedbání, které nám svědomí vytýká často, jsou ta, která se týkají vztahu 

k jiným lidem. Často i neznámým. Když například neuvolňuji místo 

v dopravním prostředku nebo nepomůžu starší osobě. Zpozoroval jsem, že 
když nereaguji v prvním okamžiku, neuvolním místo apod., pak je těžké tuto 

chybu napravit. Člověk například sedí na svém místě a je mu hloupé vstát, 

když už se přejela jedna nebo dvě zastávky, nebo když už jsem kus cesty za 

osobou, která by potřebovala jinou pomoc, tak se zkouším ospravedlnit 

myšlenkou, že určitě pomůže někdo jiný. Ale co je špatného na tom, že 

pomohu člověku, který to potřebuje, až po pěti minutách a neudělal jsem to 

hned? Přece se tím neponižuji, když je z mého chování vidět, že mi to došlo až 

později. 

 

Ježíš ukazuje vzor chování v podobných situacích v podobenství o dvou 

synech (Mt 21, 28-32): Otec prosí jednoho ze svých synů, aby šel pracovat na 

vinici, ale ten odmlouvá. Ale po nějaké době mění svůj názor a jde do práce. 

Druhý syn slyší stejnou prosbu, odpovídá otci, že půjde, ale nejde. Ježíš 

pokládá rétorickou otázku – Který z těch dvou splnil vůli otce? 

Jsou však v našem životě situace, kdy zanedbání nejde napravit a výčitky 

proto zůstávají na dlouho. Známý polský biblista Wojciech Wegrzyniak na 

svém facebookovém profilu napsal anekdotu: Bylo to před několika lety. 

Zima. Velký mráz. V jistém okamžiku zvoní stacionární telefon. 

„Komu jsem se dovolala?“ – je slyšet hlas starší paní 

„A komu jste volala?“ 

„Kdekomu.“ 

„Jak to – kdekomu?“ 

„Otevřela jsem telefonní seznam a volám kam můžu, protože bydlím sama. Je 

mráz a možná byste mi přinesl něco k jídlu, nebo něco nakoupil, protože už 

nemám nic k jídlu.“ 
Vůbec se mi to nehodí. Paní bydlí v ulici „Janova“. Je to asi 10 minut cesty, 

ale já jsem si udělal dovolenou, abych dokončil článek. Mám hodně málo 

času. Začínám hledat řešení. 

„Bydlíte tedy v Janově ulici? Tak vám dám číslo na sestry “presentky“, jsou 

naproti. Ony by mohly pomoci. Když ne, tak mi zavolejte ještě jednou.“ 

Nezavolala již. Ještě nikdy za svých 45 let života jsem neměl telefonát s tak 

jednoduchou prosbou, jen na půl hodiny, levný drobek člověčenství. 

Autor píše – Neptal jsem se na to P.Wegrzyniaka, ale jestli si tak dobře 

pamatuje tuto situaci, je to možná proto, že byla nějakým ponaučením do 

budoucna. 



Kdybychom se podívali do Písma sv. z úhlu hříchu zanedbání, tak se ukáže, že 

vůbec není tak malicherný, jak by se nám mohl zdát. Dobře známe 

podobenství o hřivnách. Není tam řeč o zanedbání? 
Dělá něco špatného člověk, který zakope hřivnu? Ne. Ale nevyužívá šanci, 

aby dobro, které dostal, rozmnožil. 

 

Arcibiskup Grzegorz Rys v podobném klíči interpretuje podobenství o boháči 

a Lazarovi. Vina boháče nespočívá v tom, že využíval své bohatství a denně se 

bavil ve svém paláci, ale v tom, že u jeho brány leží žebrák, ale nepomohl mu 

i přesto, že k tomu měl všelijaké možnosti. 

Církev, evangelium, Ježíš neučí, jak nekonat zlo, ale jak konat dobro. Jak to 

dobro nezanedbávat, když nastane příležitost ke skutku lásky. 

Podle článku Przemyslava Radzyňského, www.profeto.pl  

     

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

POUŤ DO BOZKOVA - ODVOZ 

Pouť v Bozkově bude v neděli 19. srpna 2018. Zdatní poutníci půjdou tradičně 

pěšky. Letos nebude pro ostatní účastníky autobus, proto prosíme řidiče o 

pomoc s odvozem. Nabídněte, prosím, volná místa v autech. Odjíždět budeme 

v 9 : 00 hod. z Malého náměstí. Každý se finančně 

vyrovná s řidičem. Nabídky přijímá P. Jan nebo V. 

Petružálková -721 026 030. 

   Děkujeme za ochotu.  V. 

Petružálková 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem, kteří se ptají na možnost pomoci na faře. Zejména Mirkovi, 

který téměř denně zvoní na faru a ptá se po nějaké potřebné práci. A skutečně 

vykoná to, co je potřeba. 

P. Jan 



PŘEJEME 

V ČERVENCI OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

Jaroslava Stehrová 

Slávek Šilhán 

Pavel Halama  45 let 

Věra Hušková 

Jan Žilík 

Markéta Zelínková 35 let 

Antonín Pospíšil 

David Pešek 

Toník Maryško 

Katarina Lakatošová 

Hana Dubská 

Libuše Matoušová 80 let 

Věra Prokopová 70 let 

Česlav Pospíšil  10 let 

Dagmar Bucharová 

Zdislava Pešatová 

Hana Hašková 

David Prokopek

V SRPNU OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

Roman Hubáček 

Pavel Halama 

Krystyna Martínková 

Rita Ivanovová 

Michal Bernard 

Cyril Jakubička 

Jan Komárek 

Eliška Hoření 

Vladimír Hlubůček 

Antonín Maryško 

Anna Šimůnková 

Anežka Plívová 

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

  

NENECHTE SI UJÍT 

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 

se bude konat v neděli 29. července v 11:00 hodin v kostele sv. Jakuba 

Většího v Železném Brodě. 

 

Mši svatou bude sloužit br. Jeroným Jurka OFM. 

Zazní "Missa - Deo gracias" Bohuslava Lédla, zpívá kostelíčkový 

filharmonický sbor, diriguje autor.  

 

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

posezení u dobrého jídla na farní zahradě. 



P. Jeroným František Jurka OFM je od září 2017 administrátorem farnosti 

Liberec – Ruprechtice. V minulých letech stál v čele české provincie  

sv. Václava Řádu Menších bratří (františkánů). 

 

Pozvánka na XLVI. koncert Na Poušti a vernisáž výstavy 

fotografií. 

Srdečně zveme na 46. benefiční koncert Na Poušti. 

 V sobotu 1. září 2018 v 16 h se rozezní prostory kostelíčka sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti hudbou a zpěvem světových skladatelů. 

Vystoupí: Gabriela le Texier – mezzo-soprán, Vincent Le Texier 

bass–baryton, Vilém Veverka – hoboj a Bohuslav Lédl – klavír. 

Koncert chceme opět zařadit do dnů Evropského kulturního dědictví. 

Jeho součástí bude i vernisáž výstavy fotografií s krajinnou tématikou 

Jana Voběrky. (Výstava pak bude mít své pokračování v Muzeu Na 

Bělišti.) 

Je na co se těšit. Využijte tuto nabídku a přijďte v hojném počtu rodinných 

příslušníků. Bude-li ještě i pěkné počasí, je krásné sobotní odpoledne 

zajištěno. A když bude pršet – tak v kostelíčku neprší. 

za organizátory Martin Tomešek 

Ještě aspoň pár informací k účinkujícím: 

Gabriela le Texier zahájila své hudební působení nejprve jako 

houslistka. Po absolvování Pražské konzervatoře a Akademie múzických 

umění pokračovala na HFM CMvW v Dráždanech.  

První zkušenosti nabírá jak v komorních ansamblech 

(smyčcový kvartet a klavírní trio s nimž se účastnila 

mezinárodního hudebního festivalu v japonském Kyotu), tak 

i v komorních orchestrech (Talichův komorní orchestr, 

Sukův komorní orchestr) a symfonických orchestrech. 

 

V letech 2000- 2002 je členkou Gustav Mahler Jugend 

Orchester se kterým se účastní koncertních turné pod vedením předních 



dirigentu jako S. Ozawa, C. Abbado, Pierre Boulez či Ivan Fischer a F.W. 

Möst. 

V letech 2005 - 2007 působí jako "Vorspielerin der 1. Geige" v 
Philharmonisches Orchester der Hansestadt Lübeck. 

 

Poté přesídlila do Francie a od roku 2012 se intenzivně věnuje zpěvu pod 

vedením předního pedagoga Malcolma Kinga a od jara 2017 také pracuje se 

známou mezzo-sopranistkou Doris Lamprecht. 

 

Přední francouzský bass-barytonista Vincent Le Texier studoval nejprve 

u Uda Reinemanna a po té na Ecole d’art lyrique de l’Opéra de Paris. Mezi 

jeho zásadní setkání patří pěvecké kurzy s Hans Hotterem, Christou Ludwig či 

s Elisabeth Schawarzkopf. 

Svoji pěveckou kariéru zahájil v roli Golauda (Pelléas et Mélisande,  

C. Debussy), kterého interpretoval na četných světových scénách. 

Jeho bohatý repertoár se rozpíná od barokních oper až po současná díla. 

V posledních letech jej bylo možno slyšet v Salcburku (Charlotte Salomon od 

M.A.Dalbavie), v Kolíně nad Rýnem (Benvenuto Cellini, H.Berlioz) v 

milánské La Scale (Španělská hodinka, M.Ravel) či v Bruselu v Théâtre de la 

Monnaie (Pénélope od G.Fauré a Liška Bystrouška, L. Janáček) a na 

prestižním festivale v Aix en Provence (světová premiéra opera Pinocchio od 

P. Boesmans). 

V listopadu ztvárnil v japonském Tokiu a Kyoto titulní roli v Messiaenově 

opere František z Assisi, která sklidila veliký ohlas, a dostal ocenění za 

nejlepší počin na poli klasické hudby v Japonsku za rok 2017.  

Mezi jeho příští angažmá patří Arkel (Pelléas et Mélisande) ve Strasbourku,  

Basilio (Lazebník Sevilský, G.Rossini) v Saint Etienne, Nick Schadow 

(Rakes’s Progresse, I.Stravinský) a další… 

 

V Praze narozený hobojista Vilém Veverka (1978) patří k 

nejrespektovanějším českým interpretům. Absolvoval Pražskou konzervatoř 

(F. X. Thuri), Akademii múzických umění v Praze (Liběna Séquardtová) a 

opakovaně se účastnil kurzů významného francouzského hobojisty Jeana-

Louise Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho uměleckém rozvoji však bylo 



účinkování v „Gustav Mahler Jugend Orchester“ a následné studium u 

předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für 

Musik Hanns Eisler v Berlíně. Jeho profesní rozvoj podstatně obohatilo i 
dvouleté působení v Berlínské filharmonii. Víc než inspirátory mu byli též 

špičkoví zahraničníhobojisté.  

Nastoupená cesta vyvrcholila jeho vítězstvím v jedné z nejprestižnějších 

hobojových soutěží – Sony Music Foundation (Tokio, 2003). 

 Jako sólista na sebe V. Veverka upozornil prováděním soudobé hudby, dnes 

jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období – od baroka po 

současnost. Spolupracuje s významnými českými i zahraničními orchestry. 

Vilém Veverka, který se v současnosti profiluje jako sólový a komorní hráč, je 

primáriem souboru „PhilHarmonia Octet“ a ambasadorem francouzské firmy 

„Buffet-Crampon“. V roce 2014 působil jako „Artist in Residence“ na 

významném německém festivalu „Mitte Europa“.  V září roku 2015 vydal u 

Supraphonu další, v pořadí třetí sólové album (“Oboe Concertos”) – koncerty 

J. S. Bacha, A. Vivaldi a G. Ph. Telemanna (s Ensemble 18+). Tato nahrávka je 

považována za nejlepší českou desku svého druhu.  Společným počinem s 

harfenistkou Kateřinou Englichovou je vysoce ceněné album "Impressions" 

(Supraphon, 2017).   

Prozatím nejnovějším a zároveň zřejmě nejzásadnějším projektem na poli 

zvukových nosičů je pak dvojalbum triových sonát J. D. Zelenky, které Vilém 

Veverka nahrál společně se členy Berlínské Filharmonie (Ensemble Berlin-

Prag). Unikátnost této nahrávky podtrhuje participace Reinharda Goebela, 

zakladatele legendární “Musica Antiqua Köln”, který se podílel v roli 

supervizora na nastudování celého cyklu.   V roce 2018 provedl - ve světové 

premiéře - společně s Tomášem Netopilem a FOK Koncert pro hoboj a 

orchestr od Jiřího Gemrota.   

Jan Voběrek (*1958), člen Asociace profesionálních fotografů České 

republiky. 

SPŠ elektrotechnická (technik, úředník, elektromechanik, lesní dělník, 

údržbář, fotolaborant, televizní opravář, odběr vzorků vody, pěstoun, noční 

hlídač, fotograf) 

Zaměření: ateliérová fotografie, portréty, dokumentární fotografie, sociální 

fotografie, technická fotografie, krajina. 



Od r. 1987 měl spoustu samostatných výstav u nás i v zahraničí. Zrovna tak se 

účastnil kolektivních výstav. 

Z jeho realizací uvedu aspoň některé: ČT1 – fotografie v televizním pořadu, 

ilustrace ke knize Prožívat několik životů, fotografie na CD – Bratři 

Karamazovi, ilustrace ke knihám: Denisy Proškové – Štěstí, neštěstí, láska, 

pěstounství, – Děti, které se rodí v srdci, portréty ke knize Jihočeši 

s podtitulem Rodem i srdcem. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 

Našeho nejvěrnějšího umělce Bohuslava Lédla představovat zajisté 

nemusím. 

  

FÓRUM 

DOPIS PRO MÉHO KAMARÁDA A VĚRNÉHO 

FRANTIŠKA. 

Náš pan František Soldát se narodil 5. července na slavnost sv. Cyrila a 

Metoděje v roce 1938. Na Tebe budeme vždycky vzpomínat a budeme Tě mít 

moc rádi. Protože vzpomínky jsou navždycky, Františku, oni budou! A tak já 

za celý kolektiv našich farníků Ti děkuji za kamarádství a přátelství. 

K 80tinám přeju nebeskou oslavu mezi svými. 

      Aťka 

 

OHLÉDNUTÍ 

POUŤ DO KOCLÍŘOVA 

V sobotu 23. června jsme se mohli zúčastnit poutního zájezdu do Koclířova, 

nazývaného českomoravskou Fatimou. Počasí bylo chladné a deštivé, ale za 

celý náš pobyt nespadla z nebe ani kapka (možná jen dvě nebo tři). Pěkný 

dárek od té, ke které jsme přijeli nejen my, ale také ti, které jsme přivezli v 

našich srdcích. 

  



Po krátkém odpočinku a doplnění energie ve zdejší cukrárně, jsme se 

zúčastnili v klášterním kostele svatého Alfonse adorace a mše svaté, které vedl 

mons. Pavel Dokládal. Rovněž v odpoledním setkání jsme z jeho úst uslyšeli 
naléhavou výzvu Panny Marie. Je to výzva k obrácení, ke každodenní 

modlitbě růžence a obětování všeho co prožíváme jako zadostučinění a 

obrácení hříšníků.  

 

Po společném obědě jsme si mohli odpočinout v klášterní zahradě pod stínem 

rozložitých buků, které asi pamatují vznik tohoto místa. Rovněž jsme 

navštívili místní farní kostel svaté Filomény, který má bohatou a zajímavou 

historii.  

  

Důležitou součástí našeho setkání bylo zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci 

Panny Marie. Proto bych se s těmi, kdo s námi nebyli, podělil touto zásvětnou 

modlitbou:  

 Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, Královno posvátného růžence z 
Fatimy! Požehnaná mezi všemi ženami. Svěřujeme a zasvěcujeme se tobě, 

tvému Neposkvrněnému Srdci. Ty jsi obraz církve oděné do velikonočního 

světla, ty jsi sláva našeho lidu, ty jsi vítěz nad znamením zla, proroctví 

milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, znamení 

hořícího ohně Ducha svatého. Svěřujeme a zasvěcujeme se tobě, tvému 
Neposkvrněnému Srdci. Uč nás v tomto údolí radostí a bolestí věčným 

pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým. Ukaž nám moc svého ochranného 

pláště. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k 

Bohu. Svěřujeme a zasvěcujeme se tobě, tvému Neposkvrněnému Srdci. V 
jednotě se svými bratry a sestrami ve víře, naději a lásce, odevzdávám se tobě. 

Skrze tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu, ó, Panno 

Růžence z Fatimy. A takto obklopen(-a) Světlem, které vychází z tvých rukou, 
smím chválit Hospodina na věky věků. Svěřujeme a zasvěcujeme se tobě, 

tvému Neposkvrněnému Srdci. Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému 
Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou 

mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat 

pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé 
Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. 

Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení 
hříšníků a na smír hříchů proti tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s 

tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním 

a ji miluji.   Amen.  

A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí! 

P. Josef 



 

MÁJOVÁ POBOŽNOST U KAPLIČKY PANNY MARIE V HUTI 

 
Drazí bratři a sestry, ctitelé a děti Panny Marie, přátelé Boží! 

Prožili jsme měsíc květen – nejkrásnější měsíc v roce, měsíc Panny Marie. 

Po celý měsíc máj uctíváme v kostelích, ale i u vesnických kapliček 

blahoslavenou Marii, vždy Pannu, při májových pobožnostech.  

Tak se i stalo v pondělí 14. 5. v Huti u kapličky Panny Marie. Mši svatou jsme 

slavili s našimi kněžími Janem, Kryštofem a Josefem. Sled mariánských písní, 

modliteb a litanií doprovázeli na varhany manželé Hlubůčkovi. 

Děkujeme všem farníkům ze Železného Brodu, Jílového, Držkova, Zásady a 

Huti za jejich účast a připravené pohoštění. 

Díky všem za vydařenou pobožnost, která nám přinese Boží požehnání do 

příštího roku. 

Dubských  

OHLÉDNUTÍ ZA MÁJOVÝMI PONDĚLKY. 

Letošní mše svaté v přírodě spolu s májovou pobožností překonaly roky 

minulé.  

Tradičně jsme začínali v Horské Kamenici u sochy P. Marie Bozkovské. Účast 

36 osob + 4 kněží. 

V Huti 35 poutníků + 3 kněží (zhodnocení výše od pořadatelů). Na Chlístově u 

kříže na návsi 45 poutníků + 3 kněží. Poslední mše sv. v Bozkově u studánky 

čítala 60 osob včetně arciděkana P. Zdeňka Maryšky + 2 kněží. Májová 

pobožnost se konala v kostele. Všechny 4 pondělky doprovázela hrou na 

klávesy paní Věra Hlubůčková – děkujeme.  

 

Panna Maria se přimluvila za krásné počasí – děkujeme. 

Po každé byla i tradiční hostina z přinesených dobrot – děkujeme. 

Dopravu tam i zpět zajistili ochotní řidiči – farníci – děkujeme. 

Zvláštní veliké díky patří našim kněžím – P. Kryštofovi, P. Janovi, P. Josefovi, 

P. Jackovi a ministrantu Filipovi. 

 

Vzpomínek je mnoho, budeme-li ještě schopni, tak zase v máji 2019 

nashledanou.        

     V. Petružálková 

 

 



HISTORICKÉ OKÉNKO 

U BOŽÍ VODY 

Z obecní kroniky (Jan Knop) 

V držkovských Skalicích poblíž cesty do Machlova na západní straně byla 

ještě v minulém století (19.) studánka zdravé čisté vody. Říkalo se tam obecně 

„U Boží vody“. 

Před dávnými lety putovali zdraví i chorobní z dalekého okolí k Boží vodě 

s procesím, aby vyprosili uzdravení sobě nebo členům svých rodin. Mnozí si 

domů odnášeli i plné džbány léčivé vody. A byla skutečně léčivá, podle 

přesvědčení našeho lidu horského docela zázračná. Původ této proslulosti nedá 

se s jistotou stanoviti, avšak pravděpodobně k slávě studánky přispěla příhoda, 

kterou zachovala tradice našich starých občanů. 

Marie Angela z Nunklu, majitelka zboží (pozn. red. - panství) navarovského, 

dcera Gertrudy de Lamotte, která koupila Navarov 18. března 1627 od hraběte 

Valdštýna, trpěla dlouhá léta očním neduhem. Marně hledala pomoc u mnoha 

lékařských autorit pražských, vídeňských ba i italských. Upozorněna na 

léčivou moc za studánky v blízkých držkovských Skalicích, poručila, aby jí 

onu léčivou vodu přinášeli každodenně před východem slunce. 

A hle. Po nedlouhém vytrvalém léčení čistou skalickou vodou uzdravily se oči 

navarovské paní. 

 

Z hluboké vděčnosti dala paní z Nunklu v Držkově postavit nový kostel 

svatého Bartoloměje (v roce 1670). Kostel tento byl v letech 1850 – 1864 

přestavěn v nynější chrám, ale původní věž byla zachována jako mohutný 

svědek důkladnosti a solidnosti starého stavitelství. Je nepopíratelno, že voda 

skalické studánky měla opravdu jakousi léčivou moc. Ještě v r. 1860 jí 

s úspěchem lid používal k hojení chorých očí a leckterá domácnost v širém 

okolí mívala vodu tu stále doma pohotově pro příhodu.  

Otec pisatele tohoto článku posílal svému strýci, komerálnímu radovi 

Šourkovi, rodáku zásadskému, bratru tehdejšího držkovského děkana Jáchyma 

Šourka, do Prahy každoročně velkou láhev této vody. Dopisy komerálního 

rady ujišťovaly, že voda obsahuje mnoho dobrých léčivých látek, že je 

výborným lékem při očních zánětech. 

Stálým zlepšováním horských pozemků, našimi pokročilými hospodáři a 

hlavně vylamováním bývalých mocných skal, byl asi pramen jinam odveden 

či zničen, takže v posledních letech studánka vyschla. Takový stav trval do 

nedávné doby a až nyní po opravě studánky se voda opět objevila a zdali bude 

opět léčit a prospívat zdraví je otázka. 



   

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 

 

Evangelizační: Kněží v pastoraci  

– aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, 

nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se 

spolubratry. 

 Národní:  

– aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí 

Boha chválit (srv. Žl 148). 

 

SRPEN 

 

Všeobecný úmysl: Rodiny jako bohatství 

- aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, 

chránila rodiny jako největší bohatství lidstva. 

Národní úmysl:  

Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. 

Žl 29/28). 

 

 

 

 



 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

ČERVENEC 

1.7.  „Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a 

žila!“ 

2.7. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; 

tomu dám zakusit Boží spásu.“ 

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. Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh 

zástupů, bude s vámi. 

5.7. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

6.7. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

7.7. A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy 

roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar.  

8.7. Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův 

a Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás?“ A byl jim 

kamenem úrazu. 

9.7. Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš 

pokrm, 

10.7. „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle 

dělníky na svou žeň!“ 

11.7. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce 

nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc 

dostane a bude mít podíl na věčném životě. 

12.7. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.  zadarmo jste 

dostali, zadarmo dejte. 

13.7. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do 

konce, bude spasen. 

14.7. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se 
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tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. 

15.7. Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoji 

16.7. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, 

nalezne jej. 

17.7. Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte! 

18.7. 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 

19.7. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, 

a já vám dám odpočinout. 

20.7. Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní to 

slovo, jež promluvil: Hle, o deset stupňů nazpět vrátím sluncem 

vržený stín, který sestoupil po stupních Achazových.“ A slunce 

se vrátilo o deset stupňů na stupních, po nichž sestoupilo. 

21.7. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, 

máš pozorné ucho, 

22.7. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, 

protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým 

věcem. 

23.7. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v 

něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 

24.7. Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i 

matka. 

25.7. Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí, přijdou však s 

jásotem a přinesou své snopy. 

26.7. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a 

oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem 

nepochopí a neobrátí se – a já je neuzdravím.‘ 

27.7. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází 

ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se 

zaselo podél cesty 

28.7. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky 
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chválit. 

29.7. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, 

kolik kdo chtěl. 

30.7. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, 

svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak 

Hospodin sám ho vedl,… 

31.7. Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka a pole je 

tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevel jsou 

synové toho zlého 

 

 

SRPEN 

1.8. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo 

najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a 

koupí to pole. 

2.8. Je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne 

všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je 

dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. 

3.8. Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není 

skryto. 

4.8. Nyní napravte své cesty a své skutky, poslouchejte Hospodina, 

svého Boha, a Hospodin bude litovat toho, že proti vám mluvil 

zlé věci. 

5.8. Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den 

si nasbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda půjdou v mém 

zákoně, nebo ne. 

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

7.8. „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 

8.8. Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ 

9.8. kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; 

10.8. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, 

11.8. budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře: ‚Přejdi 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=7&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=7&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=7&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=8&r=2018


odtud tam‘, a přejde 

12.8.  Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou 

pečeť pro den vykoupení. 

13.8. Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes 

14.8. Vždyť Syn člověka přišel spasit, co zahynulo. 

15.8. Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, 

mém spasiteli…“ 

16.8. Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně 

zhřeší? 

17.8. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! 

18.8. „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří 

království nebeské.“ 

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

v poslední den. 

20.8. Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a 

budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne. 

21.8. Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království 

nebeského. 

22.8. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 

23.8. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit 

mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. 

24.8. „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ 

25.8. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude 

ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

26.8. Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš 

slova věčného života...“ 

27.8. neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, 

Hospodin učinil nebe. 

28.8. …nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství 

a věrnost. 

29.8. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku 

svého bratra!“ 
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30.8. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 

31.8. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny, kdo obývají 

zemi. 

 

 

 

Svátky a slavnosti v červenci a srpnu 2018: 
4.7. sv. Prokop 

5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

11.7. Svátek sv. Benedikta 

16.7. Panna Maria Karmelská 

23.7. Svátek sv. Brigity 

25.7. svátek sv. Jakuba apoštola 

26.7. sv. Jáchym a Anna 

31.7. sv. Ignác z Loyoly 

4.8. sv. Jan Maria Vianney 

6.8. Svátek Proměnění Páně 

10.8. Svátek sv. Vavřince 

14.8. sv. Maxmilián Kolbe 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

22.8. Panna Maria Královna 

24.8. Svátek sv. Bartoloměje apoštola 

29.8. Umučení sv. Jana Křtitele 

 
 
S ÚSMĚVEM     
 

Z FARNÍCH OHLÁŠEK 

❖ Celé farní společenství děkuje sboru mládeže, který 

na čas prázdnin zanechal svého působení. 

❖ Pan Novák byl zvolen do úřadu kostelníka a tuto volbu přijal. Nemohli 

jsme najít nikoho lepšího. 

❖ V neděli P. rektor celebroval mši svatou na rozloučenou. Sbor zazpíval 

hymnus „Tleskejme všichni v dlaně“. 

❖ Z nástěnky – Víš jak je v pekle? Přijď a poslouchej našeho varhaníka.  

❖ Odpoledne v severní a jižní části kostela budou křty. Děti budou křtěny 
z obou stran. 

❖ Ve čtvrtek v 16 hodin bude společná zmrzlina. Ženy, které dávají mléko, 

prosíme, aby přišly dříve. 

❖ V neděli náš divadelní kroužek předvede „Hamleta“. Jsme pozváni k účasti 

na této tragédii. 

❖ V úterý na pravidelné katechezi tentokrát téma „Ježíš chodí po vodě“. 

Téma katecheze v příštím týdnu „Hledáme Ježíše“. 

 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=8&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=8&r=2018


 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
ČERVENEC 

5. 7. svátek sv. 

Cyrila a Metoděje 

9:00 

16:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Mše sv. v Držkově 

7.7. 16:00 Poutní mše sv. ke sv. Prokopovi v Zásadě, 

slouží P. Josef Jaroš MS 

Nebude mše sv. ve Bzí 

10. 7. 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

29. 7. 11:00 Svatojakubská pouť v Žel. Brodě, 
Nebude ranní mše sv. ani mše sv. v Loučkách  

SRPEN 

6. 8. 8:00 

10:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Na faře sraz dětí odjíždějících na tábor 

10. 8. 18:00 Pouť ke sv. Vavřinci na Malé Skále 

13. 8.  18:00 Mše sv. v Horské Kamenici u sochy Panny Marie 
Bozkovské 

19. 8. 10:00 

6:30 

 

18:00 

Poutní mše sv. v Bozkově  
sraz pěších poutníků na Malém Náměstí v Železném 
Brodě, autobus nebude přistaven  
mše sv. v Žel. Brodě 
Ranní mše sv. Žel.. Brodě ani v Loučkách nebude 

25. 8. 16:00 Poutní mše sv. v Držkově 

26. 8. 16:00 Koncert Glass Gospel v Držkově 

 



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.farnostzeleznybrod.cz 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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