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CESTY VÍRY 

Pokračování – třetí část 

UTĚŠOVAT MILOSRDNÉHO KRISTA 

Máme-li z této třetí části vytěžit co nejvíce, znovu se ponoříme do 

zachraňující Boží lásky, o níž jsme hovořili v první části této knihy. Kristus 

spasil svět tak, že za nás zcela svobodně dal svůj život. S tímto zcela 

nezištným činem však nutně souvisí i „zadostiučinění“ za hříchy lidí. Nejprve 

tedy máme přijmout dar tohoto tajemství Božího milosrdenství, které je 

ovocem spásy v Ježíši Kristu, ale má-li Boží milosrdenství proniknout celý 

svět, nestačí, abychom se jím jen nechali utěšovat. Bůh přikládá našemu 

aktivnímu souhlasu takový význam, že nás ve své nesmírné lásce zve, 

abychom v „jediném prostředníku“ (1. Tim 2,5) i my pracovali na „nápravě“ 

za hřích světa. Tuto výzvu sdělil Ježíš sestře Faustyně dne 8. května 1938, 

když přijala jeho Tělo: „Má dcero, dej mi duše, věz, že tvým úkolem je 

získávat pro mě duše modlitbou a obětí, povzbuzováním k důvěře v mé 

milosrdenství.“  

Máme dýchat Boží milosrdenství oběma plícemi. Nechat se jím utěšovat – jak 

jsme viděli ve druhé části této knihy - , ale také se úsilím o nápravu snažit 

utěšovat Boží Srdce. A právě toto téma bude náplní třetí části této knihy. 

Modlitba, oběť, evangelizace, hlásání Božího milosrdenství, to vše mocně 

přispívá k tomu, aby bylo na svět přivoláno Boží milosrdenství. Připojujeme 

k tomu i zpověď, která je svátostí milosrdenství par excellence.  

I. Žít z Božího milosrdenství ve svátosti smíření 

Je zcela zřejmé, že skrze svátost smíření utěšuje milosrdný Bůh hříšníka zcela 

zvláštním způsobem. Tridentský koncil učí, že hlavní účinek svátosti pokání 

spočívá v „rozhřešení“, které uděluje kněz. Proč tedy mluvíme o svátosti 

pokání právě v této třetí části, kde se zaměřujeme hlavně na „utěšování 

Kristova milosrdného Srdce? Lze to zdůvodnit dvěma způsoby:  

Ačkoli se již objevují nesmělé známky obnovy této svátosti, někdy si klademe 

otázku, zda v církvi ještě vůbec existují hříšníci, když s ohledem na četnost 

přijímání eucharistie tak poklesla zpovědní praxe. V tomto kontextu se 

domníváme, že křesťan, který se vůbec „odváží“ přistoupit ke svátosti smíření, 

zcela zvláštním způsobem „utěšuje“ Kristovo Srdce. Uvědomíme-li si, že 

Bohu působí radost udílet milosrdenství, pak nedůvěra v tomto ohledu pro něj 

znamená větší utrpení než sám hřích, „Odvrátili své tváře od Jahvova Příbytku 



a obrátili se k němu zády“(2 Kron 29,6). Jinými slovy říká Ježíš svaté 

Faustyně: „Mé srdce bolí…že dokonce ani vyvolené duše nechápou, jak je mé 

milosrdenství veliké, jejich styk se mnou je jistým způsobem nedůvěřování. 

Ach, jak velice to zraňuje mé Srdce.“ Víme-li, že při zpovědi utěšujeme 

zraněné Srdce našeho Boha, proč ještě váháme k této svátosti přistoupit?  

Uveďme i druhý důvod. Svátost smíření je krajně osobní záležitost. Bůh 

neodpouští hřích jako takový, ale konkrétní hřích, který spáchal konkrétní 

člověk. Tato svátost má však zároveň dopad na celé společenství. I když se 

kajícník individuálně zpovídá knězi v prázdném kostele, není tím napraveno 

pouze jeho spojení s Bohem, neboť jeho zcela osobní krok dopadá neviditelně, 

ale zcela reálně na tělo celé církve i na svět. Hříšník se vlastně stává jakýmsi 

„katetrem“, který umožňuje „nitrožilní“ aplikaci milosrdenství pro celé toto 

velké nemocné tělo, jímž je církev a lidská společnost. Necháme-li se Bohem 

potěšit ve svátosti smíření, je to rozhodně i velká „útěcha“ pro Krista.   

Nyní se podrobně zaměříme na čtyři hlavní zásady, „kolem nichž se seskupují 

všechna ostatní tvrzení…o svátosti pokání“, abychom pomohli odstranit 

překážky, které by mohly ochromovat touhu člověka přiblížit se v této svátosti 

k Bohu. Jsou jimi lítost, vyznání, zadostiučinění (nebo pokání) a rozhřešení.     

PASTORACE 

SVÁTEK SV. JAKUBA APOŠTOLA 

25. 7. slavíme v liturgii sv. Jakuba Většího, bratra sv. Jana evangelisty, syna 

Zebedeova, rybáře, který na Ježíšovu výzvu „Pojď za mnou!“ nechal sítě, 

loďku, jezero, otce a šel za Kristem. 

Byl to člověk prudké, popudlivé povahy. Právě on chtěl, aby oheň z nebe 

spálil Samaří, které nechtělo přijmout Ježíše s jeho učedníky. Proto ho Pán 

nazval „synem hromu“. Jakub jako první z apoštolů podstoupil pro Krista 

mučednickou smrt. Je to první mučedník ze skupiny Dvanácti. Historik 

Eusebius napsal, že sv. Jakub před popravou políbil svého kata, čímž ho tak 

vyvedl z míry, že se sám stal učedníkem Kristovým a položil za něj svůj život.  

Bohoslužba slova nám tento den předkládá slova z 2. listu sv. Pavla 

Korinťanům: „Uchováváme tento poklad v hliněných nádobách.“ Jsme 

slabými a křehkými nádobami. Byli jsme uhněteni Bohem z prachu země, 

z hlíny. Z tohoto velmi křehkého a netrvanlivého materiálu. Ale Bůh dal 

člověku největší dar, který nedostalo žádné jiné stvoření. Vdechl do člověka 

částku sebe – svoje věčné trvání. „Hliněná nádoba byla naplněna 



drahocenným darem – milostí a nachází se v rukou milujícího Otce, který, i 

když popraská nebo se rozbije, je schopen znovu ji poskládat. Pokladem, který 

jsme od Boha dostali, je totiž naše víra. Ona nás vede pozemskou cestou do 

„Domu Otce“, neustále ukazuje směr a cíl. Někdy je jako planoucí oheň, který 

rozhání všechny mraky, pochybnosti a znechucení, a někdy je jen malým 

plamínkem. Milost víry nám Bůh udělil zadarmo. Pokud nechceme umenšit 

ani ztratit tento dar, měli bychom se o něj starat, a to krmením se Božím 

slovem, přijímáním milostí, které plynou ze svátostí, a udržováním osobního 

vztahu s Bohem skrze modlitbu. Svou víru posilujeme zvláště tehdy, když ji 

předáváme jiným. Víru nemůžeme schovávat jen pro sebe, její podstatou je, že 

se chce sdílet. Proto stojí za to, abychom si uvědomili a připomněli, že i my 

máme být apoštoly a následovníky Krista. Dnes Pán Ježíš už neposílá sv. 

Jakuba apoštola, ale nás, abychom šli až na konec světa a hlásali radostnou 

zvěst o Bohu, který „tak miloval svět, že Syna svého dal, aby každý, kdo 

v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 

Jistě si uvědomujeme, že není jednoduché následovat Ježíše Krista, „který 

nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a svůj život dal jako výkupné za 

mnohé.“ 

Svět nám nabízí jiný životní styl. Chce nás přimět, abychom se především 

starali o sebe, o svůj vlastní rozvoj, o realizaci vlastních tužeb, nezištná služba 

jiným, obětování se pro druhého člověka dnes není v módě. Když jdeme za 

Ježíšem, musíme opustit ty hodnoty, které nabízí tento svět. Častokrát musíme 

přeskládat žebříček hodnot a odmítnout to, co nám nabízí tento svět. Mnohdy 

je to namáhavé a je potřeba sebezapření. Pokud jsme poutníky na cestě do 

Božího království, potřebujeme odvahu, abychom se nezastavovali u pěkných 

a cenných, ale pomíjejících věcí, ale šli dál. Ježíš je neustále před námi, vede 

nás a předchází na cestě do Domu Otce. Sv. apoštol Jakub připomíná, že náš 

život je putováním, že neustále jsme daleko od skutečného domova a jedinou 

jistou cestou, která do něho vede, je Ježíš Kristus. 

Mezi apoštoly byli dva Jakubové. Pro rozlišení jsou nazváni „Větší“ a 

„Menší“ nebo také „Starší“ a „Mladší“. Pravděpodobně nejde o jejich stáří, ale 

o posloupnost vstupu mezi apoštoly. Toto rozlišení uvedl již sv. Marek.  

Jméno Jakub pochází z hebrejského slova „skeb“, to znamená „pata“. V první 

knize Mojžíšově je řeč o narození Jakuba, vnuka Abrahámova, který se při 

porodu jako druhorozené dvojče držel svého bratra Ezaua za patu. 

Sv. Jakub Větší je ten, který je uveden v soupisu apoštolů dřív – je povolán 

Ježíšem spolu se svým bratrem Janem jako jeden z jeho prvních učedníků. Sv. 

Matouš a Lukáš ho vyjmenovávají na 3. místě a sv. Marek na 2. místě. 



Matkou Jana a Jakuba byla Salome, která patřila k nejvěrnějším ženám, které 

putovaly spolu s Ježíšem. Jakub byl povolán mezi apoštoly již nad řekou 

Jordán, podruhé byl povolán Ježíšem, když lovili ryby. Vzpomíná na to sv. 

Lukáš a uvádí, že to bylo při prvním zázračném rybolovu.  

Jakub patřil k privilegovaným učedníkům Pána Ježíše, kteří byli svědky: 

vzkříšení dcery Jairovy, proměnění Páně na hoře Tábor, Ježíšovy modlitby 

v Getsemanské zahradě.  

Jakub byl mezi učedníky, kteří se ptali Pána Ježíše, kdy bude konec světa. Byl 

také svědkem druhého zázračného rybolovu, kdy Ježíš ustanovil Petra hlavou 

a pastýřem svého ovčince. 

Evangelia uvádí sv. Jakuba Staršího na 18ti místech, což dohromady dává 31 

veršů. Ve srovnání s jinými apoštoly je to hodně. 

Ve Skutcích apoštolů se píše o sv. Jakubovi dvakrát - když ho vyjmenovávají 

v soupisu apoštolů a také píší o jeho mučednické smrti. 

 Jakub byl popraven r. 44 bez soudního procesu, pravděpodobně proto, aby 

nepřipomínal lidu proces Ježíše Krista a nespustil nepředpokládané reakce 

lidu. Asi také proto nebyl kamenován, ale sťat ve vězení. 

Ve středověku vznikla legenda, že sv. Jakub, než se stal biskupem Jeruzaléma, 

hned po seslání Ducha Svatého se vydal do Španělska. Podle tradice ze 7. 

století byly jeho ostatky přivezeny z Jeruzaléma do Compostely. 

V ikonografii je sv. Jakub zobrazován jako zdatný stařec v dlouhé tunice a 

plášti nebol jako poutník s kloboukem se širokou krempou. Jeho atributy jsou 

měch s vodou, poutnická hůl, kniha, meč, mušle, torba, turecký turban a 

svitek. 

přeložil P. Jan   

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Catalina Rivas, Eucharistie znovu objevená. 

pokračování 

 Když měl celebrant udělit požehnání, Matka Boží mi řekla: “Dej 

pozor…, děláš jakési divné znamení místo znamení kříže. Pamatuj, že toto 

požehnání může být tím posledním, které z kněžských rukou dostáváš. Když 

odsud odcházíš, nevíš, jestli to není na posledy. Když vyjdeš z kostela, nevíš, 

jestli budeš mít ještě příležitost obdržet požehnání ve jménu Nejsvětější 



Trojice. Dělej proto znamení kříže s úctou, jako by to mělo být poslední ve 

tvém životě.” 

 O co všechno přicházíme, když odmítáme pochopit a plně se zúčastnit 

každé mše svaté! Co nám brání přivstat si o půl hodiny, zajít na mši svatou a 

obdržet všechna požehnání, kterými nás Pán častuje? Vím, že povinnosti nám 

brání zúčastnit se mše svaté každý den, ale přinejmenším dvakrát třikrát do 

týdne! Mnoho lidí se vyhýbá nedělní mši s tím, že mají dítě nebo dvě nebo 

deset, a proto prý nemohou na mši. Co tedy dělat, když máme jiné důležité 

závazky? Vezmeme své děti sebou nebo se střídáme, manžel v jednu hodinu, 

manželka v jinou, ale splníme svou povinnost k Bohu. 

 Máme čas na učení, na práci, na zábavu, na odpočinek, ale nemáme 

čas alespoň v neděli zajít na mši svatou. 

 Ježíš mě prosil, abych s Ním po mši svaté několik minut zůstala. Řekl 

mi: “Nevycházej spěšně, když mše svatá skončí. Zůstaň na chvíli v Mé 

společnosti.” Jako dítě jsem slyšela, že po mši svaté s námi Pán zůstává pět či 

deset minut. Zeptala jsem se Ho: “Jak dlouho zůstáváš s námi po svatém 

přijímání?” Moje bláhovost musela Pána pobavit, odpověděl mi: “Tak dlouho, 

dokud ty chceš zůstat se Mnou. Budeš-li ke Mně promlouvat celý den, budeš-

li se na Mě obracet při plnění svých povinností, budu ti naslouchat. Já jsem s 

tebou vždy, to jen ty Mě opouštíš. Když vycházíš po mši z kostela, myslíš, žes 

odbyla povinnost. Byla jsi na mši svaté a tím to pro tebe končí. Nemyslíš na 

to, že bych chtěl sdílet tvůj rodinný život alespoň v den Páně. Ve svých 

příbytcích máte místo na všechno a místnost pro každou činnost: místnost na 

spaní, jinou na vaření, jinou, kde usedáte k jídlu atd., atd. Kde jste si vyhradili 

místo pro Mne? Nemělo by to být místo, kde visí obrázek, co jen sbírá prach. 

Alespoň na pět minut denně by se tu měli všichni členové rodiny sejít, 

poděkovat za ten den a za dar života, požádat o to, co na ten den potřebují, 

požádat o požehnání, ochranu, zdraví. Pro všechno ve svých příbytcích najdete 

místo, jen pro Mne ne. Lidé plánují své dny, své týdny, své semestry, 

prázdniny atd. Vědí, který den budou odpočívat, který den půjdou do kina 

nebo na večírek nebo na návštěvu k babičce nebo ke vnoučatům, k dětem, k 

přátelům, kdy se budou bavit. Ale kolik rodin si řekne, alespoň jednou za 

měsíc: “V tento den bychom se měli obrátit k Bohu a navštívit Pána Ježíše.” 

Kolik si jich za Mnou přijde popovídat? Kolik z nich přijde a posadí se přede 

Mne, aby se Mnou rozmlouvali? Aby Mi pověděli o tom, jak se měli od 

našeho posledního rozhovoru, a vyprávěli Mi o svých problémech a 

překážkách ve svém životě, požádali o to, co potřebují… zasvětili Mne do 

svých záležitostí? A jak často? Vím vše, čtu nejskrytější tajemství lidských 

srdcí a úmyslů. Ale raduji se, když se Mnou hovoříš o svém životě, když Mi 



dovoluješ, abych se ho účastnil jako člen rodiny nebo jako nejbližší přítel. 

Kolik milostí člověk ztrácí, že Mi nedopřává místo ve svém životě!”  

 Toho dne i po mnoho jiných jsem s Ním zůstala a On mne učil. Dnes 

se s vámi chci podělit o toto poselství, které mi svěřil. Ježíš mi řekl: “Chtěl 

jsem spasit všechny lidi, neboť otevřít nebeskou bránu stálo mnoho bolesti… 

Pomni, že ještě žádná matka nenakrmila své děti svým tělem. Já jsem šel ve 

své lásce tak daleko, abyste poznali Moji skutečnou hodnotu. Skrze mši svatou 

mohu s vámi prodlévat a neustále se vám znova obětovat. Když nepřijmete 

oběť Mého těla a Mojí krve, co vám zbude? S čím předstoupíte před Mého 

Otce? Nic než hřích a utrpení… Měli byste v ctnostech převyšovat anděly a 

archanděly, protože oni nemají to potěšení přijímat Mě jako pokrm. Oni mají 

jen kapky milosti, a vy máte celý oceán.” 

 Jindy mi Ježíš s bolestí řekl, že lidé se s Ním setkávají jen ze zvyku. 

Tato rutina způsobuje, že někteří jsou zcela lhostejní a vlažní, že nemají Ježíši 

co říct. Řekl mi, že je i mnoho posvěcených osob, které ztratily své nadšení 

pro to, být zamilovány do svého Pána, a chápou své poslání jako zaměstnání, 

jako práci a nevkládají do své služby žádný cit… Pak mluvil Pán o Přijímání a 

o plodech, které nám může přinášet. Jsou lidé, kteří Ho přijímají denně, ale 

svůj život nezmění. Modlí se a pracují po mnoho hodin, ale v jejich životě se 

neuskutečňuje žádná proměna. A člověk, který neprojde touto proměnou, 

nemůže Pánu přinést žádné ovoce. Dary, které přijímáme v Eucharistii, by 

měly přinášet ovoce obrácení, růstu v cnostech a ve skutcích milosrdenství k 

našim bratrům a sestrám.  

 My laici máme v církvi velmi důležitou povinnost. Nesmíme mlčet, 

neboť Pán nás vyslal, jako všechny pokřtěné, abychom vyšli a ohlašovali Boží 

Zvěst. Nesmíme si nechávat toto vědění jen pro sebe a nechat své bližní zmírat 

hladem, když je můžeme nasytit. Nesmíme jen přihlížet, jak se naše církev 

rozpadá, zatímco my se schováme v našich obcích a domovech a jen 

natahujeme ruce po štědrých darech našeho Pána, kterých se nám dostává: 

Jeho Slovo, kázání kněží, poutě, Boží Milost při svátosti smíření, zázračný dar 

Těla Páně při Přijímání, rozmluvy kněží. Dostává se nám zkrátka štědrých 

darů, ale nedokážeme se odhodlat a opustit své pohodlí, zajít do vězení nebo 

do nápravného ústavu a promluvit k těm nejpotřebnějším. Přijít k nim a 

povědět jim, aby se nevzdávali, že se narodili do katolické církve a že církev 

je potřebuje i tam, kde teď jsou, že netrpí nadarmo. Neboť jejich utrpení 

přinese spásu jiným a tato oběť jim zajistí věčný život. Nejsme schopni zajít 

do nemocnice a potěšit umírající Korunkou k Božímu Milosrdenství, pomoci 

jim svými modlitbami v té těžké chvíli, kdy dobro svádí boj se zlem, a 

osvobodit je od pokušení a nástrah ďábla. Každý umírající má strach, ale my 



můžeme těmto lidem poskytnout útěchu. Stačí, když je budeme držet za ruku a 

promlouvat k nim o lásce Boží a o zázraku, že stanou v nebi po boku Ježíše a 

Panny Marie, po boku svých zesnulých. Žijeme v době, kdy si nemůžeme 

dovolit stát stranou. Musíme být prodlouženou rukou našich kněží a dosáhnout 

tam, kam se oni sami už nedostanou. Ale k tomu je nám zapotřebí odvahy. 

Potřebujeme přijmout Ježíše, žít s Ním, nasytit se Chlebem života. Máme 

strach se do něčeho pouštět, ale když náš Pán říká: „Hledejte především Jeho 

království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno,” říká tím vše. 

Máme hledat Království nebeské všemi dostupnými prostředky, a dát do toho 

vše… a VŠE, co nám bude přidáno, máme přijmout s otevřenou náručí! To 

proto, že On je Pán, který platí nejlépe. On jediný dbá i na naše nejmenší 

potřeby.  

✛ 

 Děkuji vám, bratři a sestry, že jste mi umožnili splnit úkol, který mi 

byl svěřen, a sice, že se k vám tyto stránky dostaly… 

 Až se příště zúčastníte mše svaté, prožijte ji naplno. Vím, že Pán svůj 

slib splní a že “žádná mše už nebude stejná”. A když Ho přijímáte, milujte Ho! 

Prožijte ten sladký pocit, když prodléváte po Jeho boku. Své rány utržil, aby 

vám zanechal svoji církev a svoji Matku, aby pro vás otevřel dveře do domu 

svého Otce. Otevřete se Jeho Milosrdné Lásce, jak vás nabádá tímto 

svědectvím, a snažte se Mu oplatit svojí dětskou láskou. Kéž vám Bůh přinese 

požehnané Velikonoce. Vaše sestra v Kristu Catalina, laická  misionářka 

Eucharistického Srdce Ježíšova. 

PŘEJEME 

V ČERVENCI OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

Jaroslava Stehrová   92 let 

Slávek Šilhán 

Pavel Halama   

Věra Hušková 

Jan Žilík 

Markéta Zelínková  

Antonín Pospíšil 

David Pešek 

Toník Maryško 

Katarina Lakatošová 

Hana Dubská 

Libuše Matoušová

  

Věra Prokopová

  

Česlav Pospíšil   

Dagmar Bucharová 

Zdislava Pešatová 

Hana Hašková 

David Prokopek

 



 V SRPNU OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

Roman Hubáček 

Pavel Halama 

Oskar Maryška 

Krystyna Martínková 

Rita Ivanovová 

Michal Bernard 

Cyril Jakubička   15 let 

Jan Komárek 

Eliška Hoření 

Vladimír Hlubůček 

Antonín Maryško 

Anna Šimůnková   75 

let  

Anežka Plívová 

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

PODĚKOVÁNÍ OD AŤKY 

Srdečně vám všem děkuji za dárky a taky za gratulace k mým 40tinám. A 

mám vás všechny ráda. 

Aťka 

 

NENECHTE SI UJÍT 

ČERVENCOVÉ A SRPNOVÉ POUTI   

POUŤ KE SV. PROKOPU v ZÁSADĚ 
Bude v sobotu 6. července v 16:00 hodin. Slouží P. Josef Jaroš. Nebude mše 

sv. ve Bzí. 

 

 

SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 
se bude konat v neděli 28. července v 11:00 hodin v kostele sv. Jakuba 

Většího v Železném Brodě. 

Mši svatou bude sloužit děkan farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

v Jablonci nad Nisou P. Oldřich Kolář.  

Po mši sv. agapé na farní zahradě. 

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

 

POUŤ KE SVATÉMU VAVŘINCI 
V sobotu 10. srpna v 18:00 hodin bude poutní mše svatá v kapli sv. Vavřince 

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

 



PĚŠÍ POUŤ K PANNĚ MARII DO BOZKOVA   
V neděli 18. srpna zveme na pěší pouť k Panně Marii do Bozkova. 

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

Autobus nebude přistaven, proto prosíme řidiče, kteří do Bozkova jedou, 

nabídněte volná místa pro ty, kdo pěšky nemohou jít. Prosím, hlaste se, kdo 

nemá odvoz. 

 V 10:00 bude poutní mše sv. v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově.  
 Pro ty, kteří se nemohou účastnit pouti do Bozkova, bude mše sv. v Ž. Brodě 
v 18:00 hodin. 
Nebude ranní mše sv. Ž. Brodě ani v Loučkách. 

 

POUŤ KE SV. BARTOLOMĚJI DO DRŽKOVA   
se bude konat v sobotu 24. srpna v 16:00 hodin. V 17:00 hod. bude v kostele 
koncert souboru Satori.  
Nebude mše sv. v Zásadě. 

 

 

FÓRUM 

AŤČIN SLOUPEK 

VÝLET DO TROJMEZÍ - středa 12. června 

Od rána je horký den a spolek zdravotně postižených jede na výlet. První 

zastávka je na hradu Grabštejn. Asi hodinu procházíme a posloucháme slečnu 

průvodkyni, je to moc pěkné. Nejhezčí je ale opravená kaple sv. Barbory 

z roku 1529, jsou tady původní varhany – prý i hrají. 

Druhá zastávka je v Německu v obci Kottmarsdorf. Nádherný větrný mlýn 

z roku 1843. Krásný pohled do okolí a moc tady fouká vítr, každá lopatka měří 

17 metrů. 

Další zastávka je nad městem Löbau, unikátní litinová rozhledna, jediná 

v Evropě je po rekonstrukci a je moc krásná, je ve výšce 543 m n. m. Já ale 

nahoru nejdu, dávám si raději zmrzlinu. Pak jdeme do města Löbau. Čisté 

náměstí s radnicí, orlojem a taky jsou tu sluneční hodiny. Kostel sv. Nikolase 

je evangelíků, ale vitráže nad oltářem jsou po katolících.  

Cestou domů ještě zastavíme na bývalé celnici u Hrádku nad Nisou a jdeme 

k pomníku trojmezí. Jsou tady vlajky Čech, Polska, Německa a uprostřed 



Evropské unie. Na Polské straně je vysoký kříž s ukřižovaným Kristem a 

nápisy ve třech jazycích. Cestou jsme viděli hodně větrníků na výrobu 

elektřiny a byl velký vítr a horko. 

Byl to moc hezký výlet a hodně unaveni jsme se vrátili domů. 

Aťka 

 

OHLÉDNUTÍ 

ČTYŘI MÁJOVÉ PONDĚLKY 

Byly opravdu nezapomenutelné. Nejen, že jsme prožili mše sv. v krásné 

přírodě, ochutnali dobroty našich kuchařek, ale mnozí se navíc po delší době 

setkali s přáteli z jiných farností. Vždyť bylo celkem 199 účastníků. 

Velké díky patří našim kněžím, ministrantům, paní Věře Hlubůčkové za 

hudební doprovod, a řidičům. 

Ovšem bez našeho otce Jana by se toto neuskutečnilo. Neúnavně každé 

pondělí naložil káru lavic a stolů a po návratu zase vše uklidil. Děkujeme. 

Panna Maria se přimluvila za suché podvečery. My vytrváme v modlitbách, 

abychom příští rok mohli opět prožívat společné bohoslužby. 

P. S. A krásné fotky od pana Josefa Brožka jsou v albu na faře. 

V. Petružálková  

Odpovědi na otázky z kvízu: 1.c; 2.b; 3.b; 4.a; 5.b; 6.c; 7.c; 8.c; 9.a; 10.a; 

11.c; 12.a; 13.b; 14.a; 15.c.  

 

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 úmysl: Poctivost v soudnictví 

Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, 

přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo. 
 

Národní úmysl: 

Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují 

radost z Boží blízkosti. 

 
SRPEN 

Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání 

Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ 

skutečného lidského zrání. 
 

Národní úmysl: 

Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako 

vytrvalost při společné modlitbě v rodinách. 

 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

ČERVENEC 

1.7. 

Gn 18,16-33 

Zl 103,Mt 8,18-22 
„Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“ 

2.7. 

 Gn 19,15-29,Zl 26 

 Mt 8,23-27 
Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ 
Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. 

3.7. 

 Ef 2,19-22,Zl 117 

 Jan 20,24-29 
Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď 
na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. 
Nepochybuj a věř!“ 
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4.7. 

 Gn 22,1-19,Zl 116A 

 Mt 9,1-8 
... tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi 
domů!“ On vstal a odešel domů. 

5.7. 

 Iz 61,1-3a,Zl 117 

 2Kor 4,1-2.5-7 

 Lk 10,1-9 

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

6.7. 

 Gn 27,1-29,Zl 135 

 Mt 9,14-17 
Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; 
potom se budou postit. 

7.7. 

 Iz 66,10-14c,Zl 66(65) 

 Gal 6,14-18 

 Lk 10,1-12.17-20 

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. 

8.7. 

 Gn 28,10-22a,Zl 91 

 Mt 9,18-26 
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je 
můj Bůh, v nějž doufám.“ 

9.7. 

 Gn 32,23-33,Zl 17 

 Mt 9,32-38 
Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je 
Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh) , neboť jsi 
jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ 

10.7. 

 Gn 41,55-42,5-24 

 Zl 33,Mt 10,1-7 
Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. 

11.7. 

 Pr 2,1-9,Zl 34(33) 

 Mt 19,27-29 
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. 

 Gn 46,1-30,Zl 37 

 Mt 10,16-23 
Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo 
vytrvá až do konce, bude spasen. 

13.7. 

 Gn 49,29-50,15-26 

 Zl 105,Mt 10,24-33 
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít 
nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo 
zahubit v pekle. 

14.7. 

 Dt 30,10-14,Zl 69(68) 

 Kol 1,15-20 

 Lk 10,25-37 

Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a 
zachovávat jeho příkazy a nařízení, Vždy je ti to 
slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, 
takže ho můžeš zachovávat. 

15.7. 

 Ex 1,8-14.22,Zl 124 

 Mt 10,34-11,1 
Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život 
pro mne, nalezne jej. 

16.7. 

 Ex 2,1-15a,Zl 69 

 Mt 11,20-24 
A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? 
Až do propasti klesneš! Neboť kdyby se byly v 
Sodomě udály takové mocné skutky jako u vás, 
stála by podnes. 

17.7. 

 Ex 3,1-6.9-12 

 Zl 103,Mt 11,25-27 
Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná 
Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn. 

18.7. 

 Ex 3,13-20,Zl 105 

 Mt 11,28-30 
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

19.7. 

 Ex 11,10-12,14 

 Zl 116B,Mt 12,1-8 
Kdybyste věděli, co znamená: milosrdenství chci, a 
ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. 
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20.7. 

 Ex 12,37-42,Zl 136 

 Mt 12,14-21 
A v jeho jménu bude naděje národů. 

21.7. 

 Gn 18,1-10a,Zl 15(14) 

 Kol 1,24-28 

 Lk 10,38-42 

Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám 
Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. 

22.7. 

 Pís 3,1-4a 

 Zl 63, Jan 20,1.11-18 
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po 
tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – jak vyprahlá, 
žíznivá, bezvodá země. 

23.7. 

 Gal 2,19-20,Zl 34 

 Jan 15,1-8 
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. 

 Ex 16,1-5.9-15 

 Zl 78,Mt 13,1-9 
I mluvil k nim mnoho v podobenstvích:… Kdo má 
uši, slyš!“ 

25.7. 

 2Kor 4,7-15 

 Zl 126,Mt 20,20-28 
Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby 
se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. 

26.7. 

 Ex 20,1-17 

 Zl 19,Mt 13,18-23 
U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo 
slovo slyší i chápe a přináší úrodu, 

27.7. 

 Ex 24,3-8 

 Zl 50,Mt 13,24-30 
Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně 
řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej 
do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé 
stodoly.‘“ 

28.7. 

 Gn 18,20-32,ZI 138 

 Kol 2,12-14 

 Lk 11,1-13 

Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a 
otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a 
kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. 

29.7. 

 Ex 32,15-24.30-34 

 Zl 106,Mt 13,31-35 
‚Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je 
skryto od založení světa.‘ 

30.7. 

 Ex 33,7-11;34,28 

 Zl 103,Mt 13,36-43 
Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho 
království každé pohoršení a každého, kdo se 
dopouští nepravosti, 

31.7. 

 Ex 34,29-35 

 Zl 99,Mt 13,44-46 
Hospodine, Bože náš, ty jsi jim odpovídal, byl jsi jim 
Bohem, jenž promíjí, i když jsi jejich /zlé/ skutky 
stíhal pomstou. 

 

SRPEN 
 
1.8. 

 Ex 40,16-38,Zl 84 

 Mt 13,47-53 
Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin 
přikázal. 

2.8. 

 Lv 23,1-37,Zl 81 

 Mt 13,54-58 
Mluv k Izraelcům a řekni jim: Slavnosti Hospodinovy, 
které budete svolávat, jsou bohoslužebná 
shromáždění. Jsou to mé slavnosti. 

3.8. 

 Lv 25,1.8-17,Zl 67 Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=21&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=22&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=25&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=25&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=7&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=8&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=8&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=8&r=2019


 Mt 14,1-12 svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 

4.8. 

 Kaz 1,2;2,21-23 

 Zl 90,Kol 3,1-11 

 Lk 12,13-21 

Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude 
to, co jsi nashromáždil? 

5.8. 

 Nm 11,4b-15,Zl 81 

 Mt 14,13-21 
V soužení jsi volal a já jsem tě bránil,- Slyš, můj lide, 
svědčím proti tobě, kéž bys mě poslechl,- Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh 

6.8. 

 Dan 7,9-10.13-14 

 Zl 97,2Petr 1,16-19 

 Lk 9,28b-36 

S nebeskými oblaky přicházel ( někdo ) jako syn 
člověka,- Byla mu dána moc, sláva a království, a 
sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc 
je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude 
zničeno. 

7.8. 

 Nm 13,1-25;14,1-35 

 Zl 106,Mt 15,21-28 
A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí z 
drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ 

8.8. 

 Nm 20,1-13 

 Zl 95,Mt 16,13-23 
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého 
dne svůj kříž a následuj mne. 

9.8. 

 1Petr 4,12-19 

 Zl 31,Lk 9,23-26 
Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, 
tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti 
od Otce. 

10.8. 

 2Kor 9,6-10 

 Zl 112,Jan 12,24-26 
Víra je obsahem toho, v co doufáme, je přesvědčením 
o věcech, které nevidíme. 

11.8. 

 Mdr 18,6-9 

 Zl 33,Žd 11,1-19 

 Lk 12,32-48 

Co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses 
bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho 
cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, 
celým svým srdcem a celou svou duší, 

12.8. 

 Dt 10,12-22 

 Zl 147,Mt 17,22-27 
Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v 
království nebeském. 

13.8. 

 Dt 31,1-8 

 Dt 32,Mt 18,1-5.10.12-14 
Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v 
prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. 

14.8. 

 Dt 34,1-12,Zl 66 

 Mt 18,15-20 
Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně 
přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. 

15.8. 

 Zj 11,19-10 

 Zl 45,1Kor 15,20-27 

 Lk 1,39-56 

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

16.8. 

 Joz 24,1-13 ,Zl 136  

 Mt 19,3-12  
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!“ 

17.8. 

 Joz 24,14-2,Zl 16 

 Mt 19,13-15 
„Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť 
takovým patří království nebeské.“ 

18.8. 

 Jer 38,4-6.8-10 

 Zl 40(39),Žd 12,1-4 

 Lk 12,49-53 

Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra 
pochází a on ji vede k dokonalosti. 
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19.8. 

 Sd 2,11-19,Zl 106 

 Mt 19,16-22 
„Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej 
chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a 
následuj mne.“ 

20.8. 

 Sd 6,11-24,Zl 85 

 Mt 19,23-30 
Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do 
království nebeského. 

21.8. 

 Sd 9,6-15,Zl 21 

 Mt 20,1-16a 
Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když 
jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na 
svou vinici… 

22.8. 

 Sd 11,29-39,Zl 40 

 Mt 22,1-14 
Neboť mnozí jsou pozváni, ale málokdo bude vybrán.“ 

23.8. 

 Rt 1,1.3-22,Zl 146 

 Mt 22,34-40 
‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí.‘  ‚Miluj svého 
bližního jako sám sebe.‘ 

24.8. 

 Zj 21,9-14,Zl 145 

 Jan 1,45-51 
„Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi 
král Izraele.“ 

25.8. 

 Iz 66,18-21 

 Zl 117,Žd 12,5-13 

 Lk 13,22-30 

 V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se 
svými dětmi. Vždyť kterého syna otec nekárá? 

26.8. 

 1Sol 1,1-10 

 Zl 149,Mt 23,13-22 
Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v 
shromáždění věrných! 

27.8. 

 1Sol 2,1-8,Zl 139 

 Mt 23,23-26 
Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a 
bude čistý i vnějšek. 

28.8. 

 1Sol 2,9-13 

 Zl 139,Mt 23,27-32 
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě . zdálky je ti 
jasné, co chci dělat. 

29.8. 

 Jer 1,17-19,Zl 71 

 Mk 6,17-29 
Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu 
svou žádost: „Chci, abys mi dal ihned na míse 
hlavu Jana Křtitele.“ 

30.8. 

 1Sol 4,1-8 

 Zl 97,Mt 25,1-13 
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

31.8. 

 1Sol 4,9-11 

 Zl 98,Mt 25,14-30 
Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; 
kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. 

 
Svátky a slavnosti v červenci a srpnu 2019: 
  4.7. sv. Prokop 

  5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

11.7. sv. Benedikt 

16.7. Panna Maria Karmelská 

23.7. sv. Brigita 

25.7. sv. Jakub apoštol 

26.7. sv. Jáchym a Anna 

31.7. sv. Ignác z Loyoly 

  6.8. svátek Proměnění Páně 

  9.8. sv. Terezie Benedikta od Kříže  

10.8. sv. Vavřinec 

14.8. sv. Maxmilián Kolbe 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

22.8. Panna Maria Královna 

24.8. sv. Bartoloměje apoštola 

29.8. Umučení sv. Jana Křtitele 
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S ÚSMĚVEM     

 
Dcera: Tati, věděl jsi, že holky jsou chytřejší než 
kluci? 
Otec: No to jsem tedy nevěděl. 
Dcera: No tak vidíš.  

 

Jsou dva typy lidí. Jedni umyjí nádobí, protože právě pojedli.  
Druzí umyjí nádobí, protože se právě pojíst chystají. 

 

Životní pravda pro matky: 
Když vaše první dítě sní kousek hlíny, trávu nebo třeba žížalu, vezmete 
ho k doktorovi. 
Když vaše druhé dítě sní kousek hlíny, trávu nebo třeba žížalu, plivnete 
na ubrousek a umyjete mu pusu a ruce. 
Když vaše třetí dítě sní kousek hlíny, trávu nebo třeba žížalu, 
přemítáte, jestli bude ještě nutné dělat mu oběd. 

 

Tati, proč se indiáni malují?"  
"To je když jdou do boje."  
"Tak si dej pozor na mamku, už hodinu stojí před zrcadlem!" 

 

 

Kvíz  
 

1. Po ukřižování se učedníci báli, protože: 

a) neměli kde bydlet; b) museli jít znovu do práce; c) jim hrozilo vězení 

2. Kdo je Duch Svatý? 

a) energie; b) Bůh; c) síla 

3. Jaká znamení ukazovala, že na Ježíšovy učedníky sestoupil Duch Svatý? 

a) hukot větru a prudký déšť; b) hukot větru a ohnivé jazyky; c) ohnivé jazyky 

a bouře   

4. Kteří dva učedníci běželi ke hrobu, aby se přesvědčili, že Ježíš opravdu 

vstal z mrtvých? 

a) Petr a Jan; b) Petr a Ondřej; c) Tomáš a Petr 



5. Co znamená být spasený? 

a) dokonalý; b) zachráněný pro věčný život; c) usvědčený z hříchu 

6. Jak se učedníci změnili po příchodu Ducha Svatého? 

a) začali se ještě více bát; b) nezměnili se; c) dostali obrovskou odvahu 

7. Když učedníci po seslání Ducha Svatého vyšli do ulic a začali kázat, kolik 

lidí uvěřilo v Krista? 

a) 500; b) 1500; c) 3000 

8. Co udělali židovští vůdci, když slyšeli, že Petr s Janem káží o Ježíši? 

/Skutky 4, 21/ 

a) pozvali je do chrámu; b)nevšímali si jich; c) pohrozili jim a propustili je 

9. Co židovští vůdce Petrovi a Janovi zakázali? 

a) kázat o Ježíši Kristu; b) rybařit; c) chodit do chrámu 

10. Jak se Petr dostal z vězení? 

a) vyvedl ho anděl; b) utekl; c) pomohli mu jeho přátelé 

11. Co židovští vůdci udělali se Štěpánem, když kázal o Ježíši Kristu? 

a) nechali ho kázat v chrámu; b) uvěznili ho; c) ukamenovali ho 

12. Jaký postoj si zachoval Štěpán k těm, kdo mu ubližovali? 

a) prosil Boha, aby jim odpustil; b) hněval se na ně; c) popral se s nimi 

13. Sv. Jakub, kterému říkáme Větší nebo Starší je 

a) syn Alfeův; b) bratr sv. Jana evangelisty a syn Zebedeův a Salome; c) bratr 

Marie a Marty 

14. Sv. Jakub Větší byl svědkem těchto situací: 

a); vzkříšení dcery Jairovy, proměnění Páně na hoře Tábor, Ježíšovy modlitby 

v Getsemanské zahradě;  b) Ježíšova zmrtvýchvstání; c) narození Pána Ježíše 

15. Sv. Jakub se stal biskupem v Jeruzalémě a zemřel takto: 

a) byl již starý a nemocný; b) ukamenováním jako sv. Štěpán; c) jako první 

z apoštolů se stal mučedníkem, ve vězení byl bez soudního procesu sťat   

odpovědi na některé z předchozích stránek 

částečně podle: „Kvízy“- P. Žambochová, J. Škrobáková  

 

 

 



FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny se budou konat až v září. 

Ve Bzí se během prázdnin mše sv. konat nebudou. 

Každý 1. čtvrtek v měsíci jsou až do konce roku mše sv. v 18:00 

v Železném Brodě slouženy za kněžská a řeholní povolání.  

ČERVENEC 

6.7. /sobota/ 16:00 Poutní mše sv. ke sv. Prokopovi v Zásadě, slouží 

P. Josef Jaroš MS 

Nebude mše sv. ve Bzí 

11. 7. /čtvrtek/ 16:00 Mše sv. v Držkově za ochranu lidského života od 
početí do přirozené smrti 

28. 7. /neděle/ 11:00 Svatojakubská pouť v Žel. Brodě, mši sv. slouží P. 
Oldřich Kolář, po mši sv. agapé na farní zahradě 
Nebude ranní mše sv. v Žel. Brodě ani mše sv. v 
Loučkách  

SRPEN 

5. 8./pondělí/ 10:00 Na faře sraz dětí odjíždějících na tábor 

10. 8. /sobota/ 18:00 Poutní mše sv.  ke sv. Vavřinci na Malé Skále 

15. 8. /čtvrtek/ 

Slavnost 

Nanebevzetí 

Panny Marie 

18:00 Mše sv. v Horské Kamenici u sochy  
Panny Marie Bozkovské 
Nebude mše sv. v Držkově 

18. 8. /neděle/ 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 
Nebude ranní mše sv. Žel. Brodě ani 
v Loučkách  

22. 8. /čtvrtek/  Mše sv. v Držkově nebude 

24. 8. /sobota/ 

Svátek sv. 

Bartoloměje/ 

16:00 

17:00 
Poutní mše sv. v Držkově 
Koncert v Držkově – soubor Satori  
Nebude mše sv. v Zásadě 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

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: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farnost.zelezny.brod@dltm.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha MS 

Více o nás a o naší farnosti: www.farnostzeleznybrod.cz 

mailto:fz.jakub@seznam.cz

