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EDITORIAL 

Letošní prázdninový čas budeme prožívat v roce sv. Josefa a v roce rodiny. 

Využijme tento čas ke stmelení našich rodin a také naší farní rodiny. Kéž 

ochránce Svaté Rodiny chrání i naše rodiny, ať vzkvétají v lásce. 

P. Jan  

PASTORACE 

SV. JOSEF – PATRON CÍRKVE A VZOR OTCE 

podle: P. Gregorz A. Ostrowski  

/Dokončení z minulého čísla/ 

Liturgická památka  

Na Východě se poprvé setkáváme se slavením památky sv. Josefa již ve 4. 

století v klášteře sv. Saby u Jeruzaléma.  

Na Západě to bylo mnohem později, a to v 8. století. V jistém manuskriptu 

nalezeném v Centrální knihovně v Zurichu se nachází zmínka z 8. stol. o 

svátku sv. Josefa, slaveném 20. března. V martyrologiích z 10. stol.: Fuldy, 

Ratisbony, Stavelot, Erden nad Ruhrou v Reichenau, ve Veroně je zmínka o 

svátku sv. Josefa slaveném 19. března.  

Poprvé se setkáváme se vzpomínkou v breviáři v 13. stol. v benediktinském 

klášteře v Liege a v Rakousku v klášteře sv. Floriana (13. stol.) Ze stejného 

století pochází text mše sv. o sv. Josefovi. Servité na generální kapitule 

ustanovili v r. 1324, že každý rok budou slavit památku sv. Josefa. Podobne se 

usnesli františkáni (1399) a karmelitáni (konec 14. stol.). O tomto svátku píše 

Jan Gerson v r. 1416 na koncilu v Kostnici (Konstancii).  

Do breviáře a římského misálu uvedl svátek sv. Josefa papež Sixtus IV. v roce 

1479.  



Papež Řehoř XV. v roce 1621 rozšířil svátek na celou církev. Toto rozhodnutí 

potvrdil papež Urban VIII. v r. 1642. V 19. stol. generální představení 43 řádů 

napsali papeži a koncilním otcům, aby se sv. Josef stal patronem církve.  

Papež Pius IX. se přiklonil k prosbě a dekretem „Quemadmodum Deus“ ze 

dne 10. 9. 1847 uvedl zvláštní liturgický svátek „Péče sv. Josefa“. Všem 

biskupům světa poslal list s vysvětlením a s argumenty, z jakého důvodu to 

udělal. Papež stanovil tento nový svátek na 3. velikonoční neděli. Tento svátek 

již dříve slavili karmelitáni (od r. 1680), augustiniáni (od r. 1700) a pak 

dominikáni s oktávem (od r. 1721). 

Papež sv. Pius X. přenesl tento svátek na 2. středu po Velikonocích (po Božím 

hodu) a povýšil důležitost tohoto svátku o třídu výš. Zároveň změnil název 

svátku na: Sv. Josefa, snoubence blahoslavené Panny Marie, vyznavače, 

patrona všeobecné církve. Na slavení této slavnosti tentýž papež ustanovil 

středu po 2. velikonoční neděli.  

Papež Pius XII. zrušil tento svátek, ale na místo tohoto svátku v r. 1956 uvedl 

nový svátek stejné důležitosti: sv. Josefa dělníka (1. května). Tak je tomu až 

dodnes. S tím, že důležitost tohoto svátku byla snížena v r. 1969, avšak titul 

patrona sv. církve Pius XII. přičetl ke slavnosti 19. 3. 

Papež Benedikt XIII. v r. 1726 přiřadil jméno sv. Josefa do litanií ke všem 

svatým. Papež Benedikt XV. začlenil invokaci o sv. Josefu do modliteb, které 

začínají od slov „Buď Bůh veleben“. 

Papež Lev XIII. vydal první v dějinách církve encykliku o sv. Josefovi 

„Quamquam pluries“.  

Papež sv. Pius X. potvrdil litanie ke sv. Josefovi k veřejné modlitbě a dodal 

k ní invokaci „sv. Josefe, ochránce svaté církve“. 

Papež Lev XIII. uvedl k modlitbám po mši sv. zvláštní modlitbu krs v. 

Josefovi (1884). 

Papež Benedikt XV. do mše sv. přidal zvláštní prefaci o sv. Josefovi (1919). 



Dodnes na některých místech bývá oslavován (v některých řádech a místech) 

svátek „Zasnoubení Panny Marie se sv. Josefem“ (23. ledna).   

 

 

EKONOMIKA 

KASIČKA NA KVĚTINY 

18. května otevřel otec Jan kasičku a v ní bylo neuvěřitelných 3.812,- Kč. 

Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať! O využití financí vás budu pravidelně 

informovat. 

V. Petružálková 

FINANCOVÁNÍ FARNÍCH OPRAV 

V letošním roce chystáme opravu střechy na faře v Železném Brodě. Opravy 

začnou v září.  

Na tuto akci Ministerstvo kultury přispěje částkou 300 000 Kč, Biskupství 

litoměřické 110 000 Kč, Město Železný Brod 112 500 Kč. Byla podána žádost 

o příspěvek z Kraje, ale neuspěli jsme, a proto potřebujeme sehnat zbytek 

financí. Celková částka na opravy je cca 830 000 Kč.  

Kromě toho je restaurován boční oltář sv. Anny v Železném Brodě za částku 

410 000 Kč. Z toho od Ministerstva kultury dostaneme 300 000 Kč. Na 

restaurování tohoto oltáře přispěli dárci – paní Kollová 50 000 Kč a pan děkan 

Maryška 20 000 Kč. Z farních peněz můžeme v tuto chvíli na tyto opravy dát 

150 000 Kč. 

Plánované výdaje za tyto práce dohromady: 1 240 000 Kč. 

Máme zajištěno: 1 042 500 Kč. Chybí cca 200 000 Kč. 

Byl bych velmi rád, kdyby se našli další sponzoři, a prosím o modlitbu, abych 

dostal osvícení, odkud vzít zbytek financí. 

P. Jan 



PŘEJEME 

 

V ČERVENCI OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

Kateřina Losová 

Slávek Šilhán 

Pavel Halama  

Věra Hušková 

Jan Žilík 

Markéta Zelínková  

Antonín Pospíšil 

Lucie Pastorková 

David Pešek 

Toník Maryško 

Katarina Lakatošová 

Hana Dubská 

Libuše Matoušová 

Tereza Maliková  

Věra Prokopová  

Česlav Pospíšil  

Vladimír Pecháček  

Zdislava Pešatová 

Hana Hašková 

David Prokopek  

 

Blahopřejeme  

manželům PATŘIČNÝM  

ze Železného Brodu  

k 30. výročí svatby. 

 

V SRPNU OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

 

Roman Hubáček 

Pavel Halama 

Oskar Maryška 

Krystyna Martínková 

Rita Ivanovová 

Michal Malik 

Michal Bernard 

  Cyril Jakubička 

Jan Komárek 

Eliška Hoření 

Vladimír Hlubůček 

Irena Tomešová 

Antonín Maryško 

Anna Šimůnková     



Anežka Plívová 

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

 

FÓRUM 

AŤČIN SLOUPEK 

Mariánské lázně 2002 

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým – Sekce Downův syndrom slaví 10 

let trvání. Oslavu chystá opět v Mariánských Lázních. Protože se mi tam moc 

líbí, přiobjednáváme ještě pár pokojů pro několik Broďáků.  

Odjíždíme v neděli mikrobusem. Po obědě jdeme do muzea připravit výstavu. 

V pondělí máme generálku před domem na zítra. Pak jdeme koupit talířek 

Vincent – dárek pro babičku. Středa – stíháme Dvořákův Karneval u fontány. 

Pak jdeme dál do geoparku až k hotelu Esplande – nádhera – pak lesní cestou 

nacházíme houby – půl tašky. Čtvrtek – odjíždíme do Mnichova u 

Mariánských Lázní do ústavu dívek. Pátek – jedeme na hrad Loket, po obědě 

máme v hotelu rozloučení s melounem, já znakuju divokého anděla. Večer 

dávají Dvořákův Karneval v barvě – úžasné. 

pokračování příště   Aťka 

 

 

OHLÉDNUTÍ 

MÁJOVÉ PONDĚLNÍ BOHOSLUŽBY V PŘÍRODĚ  

s dodržováním nařízených opatření měly změny v místech konání. Přestože 

byl květen hodně deštivý a chladný, počet účastníků vytvořil nový rekord. Pět 

pondělků (Poušť, Návarov, Držkov, Huť, Bozkov) sloužili vždycky 4 kněží a 



celkem se zúčastnilo 331 osob. Věkový průměr snížili mladí z duchovního 

centra z Příchovic včetně nového kněze P. Jiřího Smolka. Stálý ministrant pan 

P. Plíva a občasný pan Č. Tomeš. Stálicí opět byla naše varhanice paní V. 

Hlubůčková, bez které si Májovou neumím představit. Novinkou byl i 

nahodilý sbor přítomných děvčat na zpěv litanií. 

Po duchovním prožitku následovala tradiční degustace. Farníci se překonávali 

v rozmanitosti dobrot. Všechny ochutnávky byly tak dobré, že vám recepty 

budu uvádět na pokračování. 

 

MAKOVEC BRAMBOROVÝ OD PÍ. J. JANOŠTÍKOVÉ Z DRŽKOVA  

20 dkg vařených strouhaných 

brambor 

4 dkg jemné krupice 

8 dkg mletého máku 

15 dkg cukru 

2 vejce 

4 lžíce mléka 

1 prášek do pečiva 

vanilkový cukr 

trochu skořice, hřebíčku,  

citrónová kůra 

 

Žloutky utřeme s cukrem a mlékem do pěny, přidáme ostatní suroviny, 

nakonec vmícháme sníh z 2 bílků. Pečeme ve formě na srnčí hřbet. Dobrou 

chuť! 

V. Petružálková 

 

 

VZPOMÍNKA NA VÝLET V HORNÍ POLICI 

/Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie/ 

 

Jedná se o barokní skvost, který začal stavět v 17. století vévoda Sasko-

Lauenburský stavitelem Octaviem Broggionem z Litoměřic a 

pokračoval pražský stavitel s docela občanským jménem Václav 



Špaček. Ve stavbě pokračovala vévodova dcera, která byla provdaná za 

posledního Mediceje z Florencie. Byl to potomek významného rodu 

Medicejských, který podporoval umění, protože to byla doba 

porenesanční. V renesanci tento rod podporoval takové osobnosti, jako 

byli Michelangelo a Leonardo da Vinci. Ovšem doba renesance nebyla 

jen pokrok ve vědě, umění, literatuře, ale byla to doba prostopášnosti, 

travičství a vražd. V tomto duchu byl i vychován manžel šlechtičny ze 

Severních Čech, což nebylo vhodné pojetí manželství, také toto trvalo 

jen tři roky. A pokračovala ve výstavbě chrámu. 

Zúčastnila jsem se mše svaté, kterou celebroval páter Přibyl a 

koncelebroval náš páter Josef, který nás celý výlet doprovázel. Páter 

Přibyl byl nám i výborným průvodcem, který nám povyprávěl celou 

historii chrámu.  

Panna Maria na centrálním oltáři je samodruhá a oblečená v krásné šaty, 

které se během liturgického roku vyměňovaly. Vedl nás po krásných 

schodech do ochozu uvnitř kostela, kde bylo malé muzeum. A právě 

tam byly vystavené další šatičky pro Pannu Marii. Byl tam i slušný 

portrét dcery vévodkyně toskánské a zajímavý portrét arciděkana 

Wenzela Hockeho. Byl to šprýmovný pán, oblíbený, mnoho vykonal a 

napsal knížečku „Útěk do Egypta přes Lužici … atd.“. Je to veselá věc, 

plná symbolů. Je tam vystavený bohatě zdobený kněžský šat.  

Pokračovali jsme ochozy, které byly barokně řešené do půlkruhu se 

sedadly. V jednom výklenku bylo hrací místo pro malé děti, aby sice 

byly v prostoru naplněném Bohem, ale aby nerušily při mši svaté. 

Z ochozů bylo vidět právě tu krásu centrálního oltáře, ale i bočních 

oltářů. 

Kolem kostela jsou ambity, které ještě čekají na zrestaurování. 

Po rozloučení s paterem Přibylem jsme šli plni té nádhery a zbožnosti 

do vesnického statku, který se změnil v restauraci, na výborný oběd. 

Doufejme, že nám Hornopolická Panna Maria požehnala. 



Hezké počtení Vám přeje H. G. 

   

FARNÍ VÝLET 2021 

Na sobotu po Božím těle vyjednala mamka výlet na poutní mši svatou do 

kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici.  

Po mši svaté, kterou sloužil P. Stanislav Přibyl z Litoměřic a náš otec Josef 

Jaroš z Bozkova nás pater Přibyl seznámil s historií kostela a umožnil 

prohlídku oratoří a ochozů. Tam jsem nešla, protože bych nezvládla točité 

schody. Moc se mi kostel líbil. Na hlavním oltáři je Panna Maria v naději, má 

sepjaté ruce k modlitbě a v schránce na břiše postavičku nenarozeného 

Ježíška. V roce 1523 byla podle legendy na břehu řeky Ploučnice tato soška 

nalezena. Na stranách na hlavním oltáři jsou figuríny s ostatky sv. Kristýny a 

sv. Pavla z římských katakomb, které přivezli z Itálie velbloudi a dožili 

v zámecké zahradě v Zákupech. V presbytáři se zachovaly dvě velké barokní 

svíce, které jsou podle legendy naplněny střelivem. Mnoho oltářů, obrazů a 

soch. A taky zvláštnost tu, že se do areálu přichází bránou s věží na východní 

straně a vchod do kostela je z jižní strany. Západní hlavní vchod má ozdobné 

mříže.  

V autobuse jsme se pomodlili Anděl Páně a jeli na oběd do Jestřebí. Začalo 

pršet, tak na zříceninu hradu šel jen pan řidič. Ještě jsme se zastavili v Bělé 

pod Bezdězem a prohlédli si park na náměstí.  

Po dlouhé době to byl moc hezký výlet. 

Aťka 

 



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: vést dialog a nabízet přátelství 

 

Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a 

politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství. 

Národní úmysl: za mladé lidi, Celostátní setkání mládeže 

Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou 

milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se 

také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání 

mládeže v Hradci Králové. 

 

SRPEN 

Evangelizační úmysl: dary Ducha sv. pro církev   

Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu 

obnovovat se ve světle evangelia. 



Národní úmysl: Ježíšova nabídka – „já vás občerstvím“ 

Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují 

oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, 

všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

ČERVENEC 

 

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

vstal a odešel domů. 

2.7. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

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. „… 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. 

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

6.7. Ale farizeové říkali: „Ve jménu knížete démonů vyhání 

démony.“ 

7.7. Jména těch dvanácti apoštolů jsou: první Šimon, zvaný Petr, jeho 

bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, 

Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský 

a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. 

8.7. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné 

uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, 

démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. 

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

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=7&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=7&r=2020


konce, bude spasen. 

10.7. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne 

na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i 

všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než 

mnoho vrabců. 

11.7. Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim 

moc nad nečistými duchy. 

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

nalezne jej. 

13.7. 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. 

14.7. 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 

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

a já vám dám odpočinout. 

16.7. Vždyť Syn člověka je pánem nad sobotou. 

17.7. Z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené 

podpopelné chleby, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z 

Egypta vyhnáni a nemohli otálet. Ani potravu na cestu si 

nestačili připravit. 

18.7. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, 

přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. 

19.7. Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás 

dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už 

nikdy neuvidíte. 

20.7. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží 

mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: „Utečme před 

Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin.“ 

21.7. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Já vám sešlu chléb jako déšť z 

nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je 
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podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či 

nikoli. 

22.7. „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech 

se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 

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. 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. 

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

kolik kdo chtěl. 

26.7. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví 

v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané po líci 

i po rubu. 

Ty desky byly dílo Boží, i písmo vyryté na deskách bylo Boží. 

 

27.7. Mojžíš vzal stan a postavil si jej venku za táborem opodál 

tábora a nazval jej stanem setkávání. Když někdo hledal 

Hospodina, vycházel ke stanu setkávání, který byl venku za 

táborem. 

28.7. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z 

hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od 

rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. 

29.7. Mojžíš učinil všechno přesně tak, jak mu Hospodin 

přikázal. 

30.7. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den 

odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; 

nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den 

odpočinku ve všech vašich sídlištích. 

31.7. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni 

lidé! 
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Svátky a slavnosti v červenci: 

  5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

22.7. svátek sv. Marie Magdalény  

25.7. svátek sv. Jakuba apoštola 

26.7. sv. Jáchym a Anna 
 

 

 

SRPEN 

1.8. Zrána padla rosa na tábor kolem dokola. Pokrývka z rosy se 

rozplynula, a hle - na povrchu pouště bylo cosi drobného, 

šupinatého, jemného jako jíní na zemi. 

2.8. Vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a 

učedníci zástupům. 

3.8. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to 

přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: 

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

4.8. On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu 

izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, 

pomoz mi!“ 

5.8. To jsou Vody Meriba (to je Vody sváru) , protože se Izraelci přeli 

s Hospodinem; on však mezi nimi prokázal svou svatost. 

6.8. z oblaku se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám 

zalíbení; toho poslouchejte!"  

7.8. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, 

řeknete této hoře: ‚Přejdi odtud tam‘, a přejde; a nic vám nebude 

nemožné. 

8.8. buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému 

odpouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. 

9.8. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž 

a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=8&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=8&r=2020


přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. 

10.8. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i 

můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. 

11.8. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o 

jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou 

dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed 

nich. 

12.8. Jakmile nohy kněží nesoucích schránu Hospodina, Pána celé 

země, spočinou ve vodách Jordánu, jordánské vody se 

rozestoupí; vody řítící se shora zůstanou stát jako jednolitá hráz.“ 

13.8. Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, 

města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich, vinice a olivoví, 

které jste nesázeli, a přece z nich jíte. 

14.8. Jozue pokračoval: „Odstraňte tedy cizí božstva, která jsou mezi 

vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu, Bohu Izraele.“ 

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

spasiteli…“ 

16.8. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a 

sloužili baalům. 

Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské 

země. Chodili za jinými bohy, za božstvy těch národů, které byly 

kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi. 

 

17.8. Gedeón mu odpověděl: „Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, 

proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho 

podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali: 

‚Což nás Hospodin nevyvedl z Egypta?‘ Ale teď nás Hospodin 

zavrhl a vydal do rukou Midjánců.“ 

Hospodin se k němu obrátil a pravil: „Jdi v této své síle a 

vysvobodíš Izraele z rukou Midjánců. Hle, já tě posílám.“ 

 

18.8. Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím 
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nic neotřese. 

19.8. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil 

svatbu svému synu... 

20.8. ‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou 

duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé 

je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ 

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

ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

22.8. Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu 

odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného 

života...“ 

23.8. neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v 

moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. 

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

25.8. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti 

napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život 

důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. 

 

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

přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, 

bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 

27.8. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři 

nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ 

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

28.8. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu 

bude odňato i to, co má. 

29.8. Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno 

a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve 

skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami 

sebe. 

30.8. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že 
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Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k 

životu. 

31.8. buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na 

spásu jako přilbu. 

Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, 

nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 

 

 

Svátky a slavnosti v srpnu: 

  6.8. svátek Proměnění Páně 

10.8. svátek sv. Vavřince 

15.8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

22.8. Panna Maria Královna 

24.8. svátek sv. Bartoloměje apoštola 

 

 

S ÚSMĚVEM     
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ZAJÍMAVOSTI O ČEŠTINĚ 

Kolik lidí mluví česky? 

Česky mluví zhruba 11,5 milionů lidí, z toho přes 10 milionů v České 

republice. 

V důsledku několika vln vystěhovalectví během posledních 150 let používají 

češtinu všude po světě i desetitisíce emigrantů a jejich dětí. 

 

 

Jaké je nejdelší slovo v češtině? 

nejnevykrystalizovávatelnějšího …………. má 31 hlásek 

nejneobhospodařovávatelnějšího………….má 30 hlásek 

 

Jak vypadá v češtině slovo s největším počtem háčků? 

nejztřeštěnější 

přesvědčivější 

 

Jak zní nejdelší věta ze tří stejných slov? 

Kuli kuli kuli. (Tedy: Kuliové kovali kouli.) 

 

Které české slovo složené jen ze souhlásek je nejdelší? 

scvrnkls 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Každý čtvrtek bude mše sv. v Žel. Brodě ráno v 8:00 hodin. 

ČERVENEC 

5. 7. /pondělí/ 18:00 
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

Mše sv. v Žel. Brodě 

6. - 9. 7. 

/úterý-pátek/  
Nebudou mše sv.  

P. Jan v Polsku  



11. 7. /neděle/ 8:30 Mše sv. na ochranu lidského života od početí do 

přirozené smrti 

25. 7. 11:00 Svatojakubská poutní mše sv. v Žel. Brodě, 

slouží P. Jiří Smolek z Příchovic, po mši sv. farní 

setkání na farní zahradě 

Nebude ranní mše sv. v Žel. Brodě ani mše sv. v 

Loučkách 

SRPEN 

2. 8. – 7.8.  Farní tábor v Budislavi u Litomyšle  

11. 8. /středa/ 18:00 
Mše sv. na ochranu lidského života od početí 

do přirozené smrti 

15. 8. /neděle/ 
 

 

 

6:30 

10:00 

 

 

16:00 

18:00 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Pouť do Bozkova 

Sraz pěších poutníků 

Mše sv. v Bozkově 

Nebude ranní mše sv. v Žel. Brodě ani 

v Loučkách 

Mše sv. na Krásné 

Mše sv. v Žel. Brodě 

26. 8. /čtvrtek/ 
 

Nebude mše sv. v Držkově 

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



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi nebo Lence Pešatové 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu:  

fz.jakub@seznam.cz,  

a to vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 

Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 468 22 Železný Brod, tel: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

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

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

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

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