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EDITORIAL 

Milí farníci a přátelé, 

Ve světě nauky neustále existuje otevřená otázka, jestli mimo náš svět ve 

velkém vesmíru existuje ještě jiný svět rozumných bytostí. Člověk se snaží 

zaposlouchat do vesmíru, loví zvuky, vlny, různá znamení, která možná 

pocházejí od rozumné bytosti. Již ve starověku Egypťané a zvláště 

Babylóňané byli zahleděni do kosmu. Podobné je to i v naší současnosti. 

Vědci se snaží posílat sondy do vesmíru a zachycovat různé jeho projevy, 

zároveň primitivní lidé se snaží vyvolávat duchy, a to nejen uspokojuje 

zvědavost, ale je to důkaz toho, že člověk chce překročit hranice našeho světa, 

který je uzavřen jakoby obručí smrti. 

Věřící člověk má morální jistotu, že jiný svět existuje a není potřeba vyvolávat 

z něj duchy. V tomto jiném světě žije normální člověk z kostí, těla a krve, se 

kterým je možno navázat kontakt. Je to tajemství Krista, který opustil zem a 

čeká na nás ve svém světě. První křesťané bez ustání vzývali Krista: „Přijď, 

Pane Ježíši!“ Byla to jejich píseň, kterou zpívali od rána do večera. Byli 

otevření pro setkání s Kristem a toto otevření se dávalo směr celému jejich 

životu. Člověk, který počítá se setkáním se zástupcem jiného světa, se na zemi 

chová jinak než ti, kterým zbývá pouze to pozemské. Vyzařuje pokoj, radost a 

štěstí. Žije nejen podle zákonitostí tohoto světa, ale i podle světa, který zjevil 

Ježíš. Mnozí křesťané jsou toho názoru, že naše náboženství je těžké, že  

požadavky, týkající se mravů, nejde realizovat, že zachovávání přikázání 

překračuje možnosti člověka.  

Podívejme se ale na to, že největším křesťanským svátkem není den ohlášení 

Desatera, ani den ohlášení přikázání vzájemné lásky, ale slavnost 

Zmrtvýchvstání Ježíše. Čili možnost navázat s ním kontakt. I přesto, že 

přebývá v jiném světě. 

Nejprve však je třeba se setkat se vzkříšeným Kristem, a teprve tehdy ve 

spolupráci s ním jsme schopni realizovat těžké morální požadavky. 

Evangelium je cestou úzké spolupráce se vzkříšeným Kristem. Nesnažme se 

vlastními silami realizovat příkazy Desatera a už vůbec ne evangelní rady. 

Setkejme se s Kristem. Jádrem křesťanství je osobní setkání se 

Zmrtvýchvstalým. 

Přeji každému z vás, abyste setkání s Kristem prožili ve svém srdci. On učinil 

vše, aby k nám přišel, a nyní čeká na jeden krok z naší strany. Mějme odvahu 

tento krok učinit. Buďme v tomto světě, který se zdá být ztracený, naříkající, 



bezradný, lidmi plnými pokoje a pravdivého štěstí, které vyplývá ze setkání se 

vzkříšeným Kristem. 

P. Jan   

CESTY VÍRY 

O SVATÉ FAUSTYNĚ 

Ježíš řekl svaté Faustyně: „Ať se žádný hříšník nebojí ke mně přiblížit.“  

V deníku sestry Faustyny nás Ježíš zve k čerpání jeho nekonečného 

milosrdenství a k důvěře v jeho soucit a odpuštění. Slibuje velkou milost těm, 

kteří budou hlásat jeho velké milosrdenství. 

„Já sám je budu v hodině smrti bránit jako svou slávu a i kdyby byly hříchy duší 
černé jako noc, když se hříšník obrací k mému milosrdenství, nejvíce mě chválí 
a dělá mému utrpení čest. Když duše oslavuje mou dobrotu, satan se před ní 
třese a prchá až na dno pekla“(378).  
Kristus neustále klepe na dveře našeho srdce, aby nám připomenul, že když se 

budeme utíkat k Božímu milosrdenství, osvobodí naši duši od zlého, obnoví 

naši lásku a očistí naše úmysly. Hřích je náš největší přestupek, neboť nás 

vede ke strašnému konci a k věčnému zatracení. Důvěřovat Ježíši, modlit se 

k němu a spoléhat na něj – to je cesta k naší spáse. 

Kristus si vybral Faustynu, obyčejnou, nevzdělanou řeholnici, která mu plně 

důvěřovala, a pověřil ji velmi důležitou úlohou: hlásat světu jeho milosrdnou 

lásku. „Dnes posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci 
zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné 
Srdce“ (1588). 
Ježíš žádal Faustynu, aby se první neděle po Velikonocích stala nedělí Božího 

milosrdenství, „svátkem Božího milosrdenství“, dnem, kdy budou jeho milosti 

proudit všem, kteří o ně prosí. Faustyně řekl: „Toužím, aby kněží hlásali toto 
mé veliké milosrdenství k hříšným duším. Ať se hříšník nebojí přiblížit se ke 
mně“ (50). 

milosrdenství: „Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného 

odpuštění vin i trestu“ (300). 
„Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, 

a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; 

celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství 



přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného 

odpuštění vin a trestů… ať se žádná duše nebojí ke mne přiblížit, i kdyby její 

hříchy byly jako šarlat… Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji 

mého milosrdenství“ (699). 

 

„Tyto dva paprsky představují krev a vodu – světlý paprsek znázorňuje vodu, 

která duše ospravedlňuje, červený paprsek představuje krev, která je životem 

duší… Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé 

umírající Srdce bylo na kříži probodeno kopím“ (299). 

. „Své Srdce 

jsem otevřel jako živý pramen milosrdenství, ať z něj všechny duše čerpají 

život, ať se k tomu moři milosrdenství přiblíží s velkou důvěrou. Hříšníci 

dosáhnou ospravedlnění a spravedliví utvrzení v dobrém. Duši toho, kdo 

důvěřoval v mé milosrdenství, naplním Božím pokojem v hodině jeho smrti“ 

(1520). 

„Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti k prameni 

milosrdenství. Tou nádobou je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti“ 

„Jsem Láska a Milosrdenství samo. Přibližuje-li se duše ke mne s důvěrou, 

naplňuji ji tak velikou milostí, že v sobě samé pro ni nemá dost místa, ale 

vyzařuje ji na ostatní duše“ (1074). 

: „Pokud duše neprokazuje milosrdenství žádným způsobem, 

nedosáhne mého milosrdenství v soudný den“ (1317). 

 „Nic se nestarej, jak kdo jedná, ty jednej tak, jak ti já říkám, máš 

být mým živým odrazem skrze lásku a milosrdenství.“  

 

— „To nic, má dcero, o to se nezajímej, ty vždy buď ke všem milosrdná, zvláště 
k hříšníkům  (1446). 
„Ach, jak mě bolí, že se duše se mnou tak málo spojují ve svatém přijímání. 

Čekám na duše, a ony jsou ke mne lhostejné. Tak něžně a upřímně je miluji a 

ony mi nevěří. Chci je zahrnout milostmi – ony je nechtějí přijmout. Jednají se 

mnou jako s čímsi mrtvým, a přece mám Srdce plné lásky a milosrdenství. – 

Abys poznala alespoň trochu moji bolest, představ si nejněžnější matku, která 

velice miluje své děti, avšak ty děti láskou matky pohrdají, uvaž její bolest, 

nepotěší ji nikdo. – To je slabý obraz a znázornění mé lásky“ (1447). 

 

 

  tebou, 



s chovankami, mé srdce je stále spojeno s ním. 

 

   (486). 
 

Korunka k Božímu milosrdenství 
„Neustále se modli 

korunku, kterou jsem tě naučil. Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého 
milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední 
záchranu. I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí 
tuto korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby 
mé milosrdenství poznal celý svět. Nesmírné milosti toužím dávat duším, které 
důvěřují mému milosrdenství“ (687). 
„Jak veliké milosti udělím duším, které se budou tuto korunku modlit, nitro 

mého milosrdenství je pohnuto vůči těm, kdo se korunku modlí“ (847). 

„Každou duši, která se tu korunku bude modlit, bráním v hodině 
smrti jako svou slávu. A stejné odpuštění dosáhnou umírající, 
když se ji druzí u nich pomodlí“(811). 

„Skrze ni vyprosíš všechno, bude-li to, oč prosíš, shodné s mou vůlí“ (1731). 

  Polsku bylo pro 
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Svatořečení sestry Faustyny 
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„Co nám přinesou následující léta? Jaká bude budoucnost lidstva na 

zemi? Není nám dáno to vědět. Určitě to budou léta, kde se bude spojovat 

nový pokrok s bolestivými zkušenostmi. Ale světlo Božího milosrdenství, které 

nám Pán touží navrátit skrze laskavost sestry Faustyny, bude zářit na cestu 

mužům a ženám třetího tisíciletí. Svatořečení sestry Faustyny má zvláštní 

význam: tímto skutkem chci dnes odevzdat toto poselství novému tisíciletí. 

Odevzdávám ho všem lidem, aby lépe poznali skutečnou tvář Boha i svých 

bratrů…“ 
(Z homilie Svatého otce Jana Pavla II, 30. dubna 2000). 

PASTORACE 

KDYŽ SE POLÍBÍ MILOSRDENSTVÍ A SPRAVEDLNOST 

Svatí, kteří se odevzdali Bohu, se často trápí tím, že lidé vlastně Boží lásku 

příliš neznají, a to ani zasvěcení. Nemůžeme se tomu nijak divit, neboť Boží 

láska zcela přesahuje naše chápání. Bůh, který svatou Faustynu mnohokrát 

ponořil do extáze lásky, jí řekl, že pokaždé jen maličko poodhalil závoj tohoto 

tajemství. Na druhé straně naše zraněné a hříšné srdce nevědomě šíří falešné 

obrazy Boha – Boha, před nímž bychom se měli mít na pozoru – což brání 

přílivu milosrdenství do našich srdcí. Než se vydáme na cestu, poprosme o 

odpuštění, že Boží milosrdenství známe jen tak málo. Není na tom nic 

těžkého. Stačí se zaposlouchat do rozhovorů mezi Kristem a sestrou 

Faustynou. Ježíš jí zjevuje podobu své lásky, která v jistém smyslu spočívá na 

trojici pojmů – Bůh je láska a jeho svatost je neoddělitelně spjata 

s milosrdenstvím a spravedlností. Jak sladit tyto tři pojmy, jež mohou být 

apriori jen těžko v souladu? Dejme slovo Ježíši a Faustyně… 

I. Boží láska je zjevená sestře Faustyně 

Během adventu v roce 1932 seslal Bůh polské řeholnici třikrát silné paprsky 

světla se zprávou o „Božských atributech“ čili o podobě své lásky. 

A. Bůh je svatý 

„Bůh je láska“, říká svatý Jan (1 Jan 4,16). Naše doba Boha však často 

ponižuje na úroveň jakéhosi „kamaráda“ a zapomíná na jeho transcendenci. 

Neznamená to, že Bůh je vrtkavý či zlý, takže čím větší odstup si budeme 

držet, tím lépe pro nás, ale že je „svatý“, totiž plný bytí a lásky. Kdyby Bůh 

pečlivě nepřipravil lidské srdce a všechny okolnosti na setkání s ním, mohl by 

člověk doslova zemřít.  

Sestra Faustyna píše: „První vlastnost, kterou mi Pán dal poznat, je jeho 

svatost. Je to tak veliká svatost, že se před ním chvějí všechny mocnosti a síly. 



…Boží svatost je vylita na Boží církev a na každou duši, která v ní žije – 

avšak ne ve stejném stupni. Jsou duše zcela zbožštěné a jsou duše, které sotva 

žijí. 

B. Boží láska je spravedlnost 

Ježíš dále zjevuje své „sekretářce“ druhý Božský atribut – spravedlnost. Bůh 

nemůže zapřít to, čím je, totiž svatý, bez hříchu. Když přistupuje ke svému 

stvoření, jeho „láska – spravedlnost“ působí jako vývojka, tedy uvádí do 

jasného světla jak Boží svatost, tak i sebemenší hřích v lidské duši. Vřelost 

Boží lásky se podobá roztavenému zlatu, které nesnese žádnou příměs struska 

a vše spálí ve svém žáru: „Dále mi Pán dal poznat svou spravedlnost. Jeho 

spravedlnost je tak veliká a pronikavá, že dosahuje do hloubi podstaty věci, a 

všechno před ním stojí v holé pravdě a nic by nemohlo obstát.“ 

C. Boží láska je milosrdenství 

Po takovém úvodu do tématu si někteří čtenáři možná položí otázku, zda 

v Božím srdci ještě zůstane nějaké místo pro milosrdenství. Mohou se 

uklidnit. Nekonečné milosrdenství v něm zaujímá nejdůležitější místo a je 

jakýmsi úhelným kamenem, který drží Boží lásku: „Třetí vlastností je láska a 

milosrdenství. A pochopila jsem, že největší vlastností je láska a 

milosrdenství. Pojí tvorstvo se Stvořitelem. Největší lásku a propast 

milosrdenství poznávám ve vtělení Slova, v jeho vykoupení, a zde jsem 

poznala, že tato vlastnost je v Bohu největší.“ 

D. Nerozlučujme, co Bůh spojil – jeho spravedlnost a milosrdenství 

V celé této první části, která se snaží důkladně probádat Boží lásku, musíme 

mít před očima onu trojici pojmů, jimiž je tvořena. Nesnažme se stavět v Bohu 

proti sobě spravedlnost a milosrdenství, jinak bychom mohli zradit či snížit 

lásku Nejvyššího. 

Dříve než začneme kontemplovat lásku našeho Spasitele, která je pramenem 

milosrdenství, necháme o spravedlnosti a milosrdenství promlouvat Písmo, jak 

nás k tomu naléhavě vybízí Deníček sestry Faustyny. Budeme tak moci lépe 

smířit oba „bezprostřední nepřátele“ a otevřeme se hlubšímu pohledu na Boží 

lásku: „Abyste … byli schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu 

šířku a délku, výšku i hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno 

poznání a dosáhnout plné míry Božích darů.“ 

II. Milosrdenství a spravedlnost v Písmu  

Slovo teď dostane otec Bernard Bro, který uvede naši otázku do biblického 

kontextu: „Tento problém nelze bagatelizovat. Bible i životy svatých nám 

ukazují Boha, který má dvě tváře. Jedna z nich je tvář neúprosné 

spravedlnosti, žádající splatit dluh do posledního haléře. „Dohodni se rychle 

se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal 



soudci a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: 

Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“ (Mt 5, 25-26). 

Ta druhá je sice tváří milosrdenství, ale ve způsobu, jímž všechno zahlazuje, 

působí slepě, připomeňme jen marnotratného syna, lotra po pravici či Marii 

Magdalénu.“ 

Četba bible nám usnadní nahlédnout líc Boží lásky – její nekonečné 

milosrdenství. Ale nejprve se podívejme i na její rub, jímž je Boží 

spravedlnost. U každé z nich jistě budeme muset rozšířit definice, které jsme 

si o nich spontánně vytvořili. 

A. Boží spravedlnost je spravedlivá a uvádí do souladu 

1. Spravedlivý soud 

Pojem spravedlnost navozuje představu soudce, který nestranně uplatňuje 

zákon. Od „spravedlivého soudce“ očekáváme, že je poctivý a neúplatný, drží 

se zákona, nikomu nenadržuje ani nadmíru nepostihuje. Tento pohled na 

spravedlnost skutečně odpovídá celému myšlenkovému proudu v Písmu 

svatém. Bůh je skutečně spravedlivý soudce, vzor neúplatnosti. Jak vůči 

přikázáním, jímž se nemůže zpronevěřit, tak vůči lidem, když každému 

odhaluje pravdu o jeho činech, a také ve vztahu k odplatám, když lidi trestá 

nebo odměňuje podle jejich skutků. Když se vykonává tento „spravedlivý 

soud“, je skutečně nestranný, neboť vynáší spravedlivý rozsudek: „ Když 

říkáte Otec tomu, který soudí nestranně každého podle jeho činů“ (1 Petr 1, 

17). 

Výraz „soud“ je úzce spjatý s Boží spravedlností a budí v našich srdcích 

strach. Pokusme se odstranit tři omyly, které mohou stát u zrodu tohoto 

strachu a vést k negativnímu hodnocení Božího soudu.  

Hřích, který vede před Boží soud, není vlastně pro hříšníka zlem, které by mu 

ublížilo, ale naopak se zdá, že je pro něj zdrojem štěstí. Jasně to naznačuje i 

lidové rčení „Není na tom nic špatného udělat si dobře“. Člověk se konec 

konců musí ze svého hříchu nejprve dostat, aby si mohl uvědomit zlo, které 

jím působí sobě i Bohu. Jsme-li zaslepeni hříchy, podezříváme Boha, že je 

jako soudce, který chce okleštit naše štěstí, zatímco on nás ve skutečnosti tak 

miluje, že pojmenuje vše, co nás ničí a brání nám v naplnění našeho života.  

Dodejme ještě, že jen málokdy vidíme, aby byl kající se zločinec odsouzen 

k deseti letům „vězení“ někde na pláži pod horkými slunečními paprsky. Soud 

je totiž často synonymem pro odsouzení. S takovým myšlenkovým pozadím je 

však skutečně těžké představit si Boží spravedlnost přesahující spravedlnost 

lidskou: „Vrhněme se do náruče Páně, a ne do náruče lidí, neboť jaká je jeho 

vznešenost, takové je jeho milosrdenství“ (Sir 2, 18). 



Karikatura našeho obrazu Božího soudu nás vede ještě dál, protože si 

představujeme, že ho Bůh využije ke své pomstě a řekne: „Vaše hříchy 

způsobily, že ačkoli jsem se až dosud ovládal, až přijde hodina soudu, 

popustím svůj hněv a pomstím se za všechny vaše urážky! Bůh soudce se však 

nemstil na svém ukřižovaném Synu, aby ulevil svému hněvu, ani se nemstí na 

svých „obětech“, jako byla sestra Faustyna, Marta Robinová, Padre Pio a 

další. Musíme tedy obrátit perspektivu a nahlížet Boží soud v pravdě jeho 

lásky! Bůh nám prokazuje krajní „milosrdenství“, když staví na světlo jak 

velikost své lásky, tak to, jací jsme a k čemu jsme povoláni: „Ale nekonečně 

milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro 

své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jsme spaseni!“ (Ef 

2, 4-5) 

Mluvit o spravedlnosti nám připadá neslučitelné s Boží láskou v pravém slova 

smyslu, ale ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Co by to bylo za Boží lásku, 

kdyby byla naprosto lhostejná ke způsobu, jak žijeme nebo jak se ničíme 

hříchem? Představme si rodiče, jejichž dítě propadlo drogám. Reagovali by 

snad na celou situaci tím, že by své dítě jen objímali a dávali mu peníze se 

slovy: „Máme tě tak rádi, že naše srdce nemůže být znepokojeno tím, že se 

sám ničíš!“ Kdyby takový tatínek a maminka skutečně milovali své dítě 

ničené drogami, nemohli by „nesoudit“ či nekritizovat, co jejich dítě ničí, ale 

to neznamená, že by své dítě odsoudili. A stejně se to má s naším Bohem. 

Kdyby Bůh nebyl spravedlnost – soudící to, co nám ubližuje jako zlo – nebyl 

by láska. Dobrý Bůh ví, že „odplata za hřích je smrt“ (Řím 6, 23). Jak by Bůh 

mohl být láskou, kdyby zůstal lhostejný k tomu, co zabíjí ty, které chce 

milovat? Právě proto, že spravedlivý Bůh lidi miluje, pranýřuje hřích a přeje si 

pro ně největší štěstí, totiž blahoslavenství, které je neslučitelné s hříchem. Jak 

jsme přišli na to, že podezříváme Boží spravedlnost z toho, že nám chce 

ublížit? Vždyť Boží soud nad hříchem, který nás zabíjí je právě výrazem jeho 

lásky ke každému člověku.  

2. Spravedlnost a soulad 

Po tomto „soudním“ výkladu o spravedlnosti se nyní podívejme na její další 

rozměr, který se snaží uvést člověka do souladu s Božím bytím a blahem. 

Hebrejský výraz pro spravedlnost (sedaka) neoznačuje žádnou více či méně 

nejasnou vlastnost Boží lásky, ale její konkrétní věrnost, která se projevuje ve 

smlouvě uzavřené s izraelským národem. Bůh je spravedlivý nejen tím, že 

zachovává věrnost smlouvě, ale i proto, že lidem nabízí prostředky, jak být 

v souladu s touto smlouvou lásky. 

Pokusme se osvětlit některé rysy této spravedlnosti. Chce-li Pán z čisté lásky 

uvést člověka do souladu se svou svatostí, pak nás nemůže šokovat, když 

v bibli čteme, že Bůh své děti trestá, uhnou-li ze správné cesty a vzdálí se od 



svého štěstí. Když Bůh takto činí, nejedná jako sadista s důtkami, ale jako 

milující otec. Dokáže se uchýlit – jako k poslednímu prostředku – k trestu, 

který má na jeho dítě léčebný účinek: „Nepohrdej, můj synu, Jahvovým 

potrestáním a neber ve zlém jeho pokárání, vždyť Jahve kárá toho, koho 

miluje, jako otec syna, jehož má vroucně rád“ (Př 3,11-12, Jeruzalémská 

bible). 

Tato Boží spravedlnost by se ostatně mohla spokojit s tím, že sama napraví to, 

co náš hřích zničil. Kdyby tomu tak bylo, Bůh by nás miloval jaksi proti naší 

vůli. Jisté je, že Kristus nás ve své smrti a vzkříšení oslavil nezaslouženě, ale 

jeho láska nás pozvedá k důstojnosti „spolupracovníků“, a umožňuje nám tak 

podílet se na díle nápravy zla, jež přivodil hřích. Jaké dobro prokázal Bůh 

člověku tím, že mu může lásku oplatit láskou! “Teď sice pro vás trpím, ale 

raduji se (z toho), protože tím na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět (do 

plné míry) Kristových útrap; (má z toho prospěch) Jeho tělo, to je církev“ 

(Kol 1,24). 

A konečně tato Boží spravedlnost, která chce člověka přiblížit k Boží radosti, 

nezůstává jen vnější, jako nějaký krásný obraz, který bychom museli 

kopírovat. Boží láska v nás přebývá a uzpůsobuje nás zevnitř „ skrze Ducha 

svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5). Proto sv. Pavel vybízí Římany slovy: 

„Teď zase dejte svoje údy do služeb spravedlnosti, abyste vedli život svatý“ 

(Řím 6, 19). Je-li posláním Boží spravedlnosti „posvěcovat“ nás zevnitř, 

umožnit nám podílet se na radosti Nejsvětější Trojice, jíž je láska, a přitom 

maximálně respektovat naši odpověď, pak je zcela nutné zahnat každé 

podezření ohledně Božích úmyslů s námi a ze všech sil toužit po 

spravedlnosti, jež je synonymem štěstí. Žalmista to vyzpíval následovně: „Hle, 

toužím po tvých nařízeních, dej mi život pro svou spravedlnost!“ (Žl 119,40). 

 

Snad jsme na této malé biblické procházce měli příležitost opravit si často 

příliš omezenou a negativní představu o Boží spravedlnosti a lépe v Bohu 

smířit lásku se spravedlností. Boží spravedlnost totiž není chladná, ale je to 

sám „žár“ lásky, která je spravedlivá a formuje člověka pro Boží radost. 

Pokračování příště 

Z knihy „Přijď tvé milosrdenství – Osobní zkušenost s Božím milosrdenstvím, 

autor: Joel Guibert  

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ÚKLID KOSTELA PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY 



V úterý po Květné neděli 11. dubna 2017 budeme uklízet kostel. Kdo můžete, 

přijďte ve 14 hodin. 

    Děkuji V. Petružálková 

EKONOMIKA 

Sbírky na pojištění kostelů 

vynášely: 

Bzí – 500,- Kč 

Držkov  - 1026,- Kč 

Loučky – 810,- Kč 

Krásná – 240,- Kč 

Zásada – 600,- Kč 

Žel. Brod – 3133,- Kč 

Ostatní sbírky 

v březnu: 

Bzí – 400,- Kč 

Loučky – 1564,- Kč 

Krásná – 1709,- Kč 

Žel. Brod – 6496,- Kč 

PŘEJEME 

V dubnu oslaví svá životní jubilea: 

Ludmila Havlinová 

Jiřina Maryšková 

Alena Žídková 60 let 

Ondřej Václavík 

Monika Hlavová 

František Procházka 

Marie Pleštilová 

Genovéfa Kočí 

Toník Plesl 

Marie Zoufalová 

Anna Halamová 10 let 

Marie Maryšková 

Anna Procházková 

Josef Jakubička 10 let 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu a 

mnoho lásky.  

NENECHTE SI UJÍT 
Pozvánka místní skupiny ČKA - Český 
ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s vrchní státní 

zástupkyní v Praze  

paní JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. na téma: 



PRÁVNÍ KULTURA 

Středa 26. 4. 2017 v 18:15, KC Kino v Železném Brodě. 

Jsme rádi, že po více jak dvou letech přijala opět naše pozvání.  

Těšíme se na setkání s ní i se spoustou posluchačů. 

Ing. Arch. Martin Tomešek 

ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 
První pátek v měsíci je možnost soukromé adorace Nejsvětější Svátosti. 

Svátost bude vystavena po mši sv. cca od 18:45 do 20:30 hodin. Kdo chce, 

může adorovat podle svých časových možností. Kněz bude přítomen po celou 

tuto dobu, je možno přijmout svátost smíření.  

První adorace v pátek 7. 4. bude na faře v Žel. Brodě v lidovně. 

P. Jan 

PONDĚLNÍ MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V PŘÍRODĚ 
Připravujeme májové pondělní pobožnosti v přírodě. První bude 1. května po 

pouti na Krásné v  Železném Brodě. Další místa upřesním v příštím vydání. 

      V. Petružálková  

INFORMACE K FARNÍMU VÝLETU 
V sobotu 24. června 2017, odjezd 6:30 z Malého Náměstí v Železném Brodě. 

Za hranicemi si vyměníme peníze. Máme objednaný společný oběd u sester 

v klášteře – polévka, hlavní jídlo, káva, čaj za cenu 20 zlotých. Přesný 

program bude zveřejněn v příštím čísle Jakuba.  

     V. Petružálková 

OHLÉDNUTÍ 

V březnu přijal pozvání do naší farnosti P. Kordík z farnosti Železnice a měl 

pro nás postní duchovní obnovu. Jeho promluvy byly velmi podnětné a také 

překvapivé. Několik jeho slov jsem stihla zachytit, a tak je zde pro potěchu 

duše předkládám: 

 Postní doba trvá 40 dní. V Bibli je „čtyřicítka – čtyřicetidení“ dobou, 

za kterou se má člověk změnit. Půst je pouze prostředkem, ne cílem 

tohoto období. 



 Ježíš se setkal napoušti se satanem. Satan = hebrejsky „odpůrce Boží“, 

diabolos = vyhazovač, rozhazovač. To, co je hezké, „úhledně srovnané 

na hromádce“ chce rozházet, ale nedělá to sám, poradí člověku, aby 

rozkopal tu hromádku dobra. 

 Eden = hebrejsky „rozkoš“ 

 Podstata učedníka = ochota nechat se přeučit 

 Jidáš to měl promyšlené, myslel si, že v Getsemanské zahradě od sebe 

Ježíš všechny odstrčí a začne používat svou moc. Ale on to neudělal. 

Vybral si pro spásu lidí cestu utrpení. Bůh si sám pro sebe vybral tu 

nejtěžší cestu. 

 Jidáš se považoval za nejschopnějšího, nejchytřejšího z učedníků. 

 Eucharistie = řecky „děkování“ 

 Latinsky communio = sjednocení, společenství 

 V Eucharistii se sjednocujeme s Bohem i se sebou navzájem. 

 Eucharistie je dotyk Ježíše – já se dotýkám Jeho a On se dotýká mě. 

 On mě miluje, chce mě pohladit, a co já? Myslím třeba na něco úplně 

jiného. 

 Eucharistie = svatební hostina - Pán chce, abychom měli radost ze 

společenství s Ním   

 Co znamená „čiňte pokání“? – Výzva proroků: „Přeměňte myšlení!“, 

„Vy jste zbloudili, minuli jste se cílem, vraťte se na cestu života!“ 

 Svátost smíření – znamená to - Nechte se smířit s Bohem – On je 

aktivní, my jsme pasivní – Bůh usmířil se sebou celý svět – Bůh 

neukládá člověku pokání, to si ukládá člověk sám sobě. 

 Modlitba Otče náš – ve správném překladu není slovo „viny“, ale 

„dluhy“ – když hřešíme, tak se zadlužujeme 

- „chléb náš vezdejší dej nám dnes“ – znamená „chléb náš 

nadpodstatný dávej nám dnes“ – myšleno Eucharistie – „Ty sám sebe 

nám dávej!“ 

Lenka  



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! 

Všeobecný: Mladí lidé 

Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně 

uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě. 

Národní: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. 

Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního 

setkání mládeže v Olomouci. 

 

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

veršem z Bible 

1.4. Ev.: Jan 7,40-

53 

Hospodin mi dal vědět o vašich skutcích; 

znám je 

2.4. 
neděle 

Ev.: Jan 11,1-

45 

Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho 

slovo, má duše čeká na Pána 

3.4. Ev.: Jan 8,1-

11 

„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ 

4.4. Ev.: Jan 8,21-

30 

Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých 

hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem. 

5.4. Ev.: Jan 8,31-

42 

Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo 

hřeší, je otrokem hříchu. 

6.4. Ev.: Jan 8,51-

59 

Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává 

mé slovo, nezemře navěky. 

7.4. Ev.: Jan 

10,31-42 

Hospodin je se mnou jako přesilný bohatýr 

8.4. Ev.: Jan 

11,45-56 

Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem 

ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=2&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=4&r=2017


9.4. 
Květná neděle 

1. čt: Iz 50,4-7 

: Žl 22(21) 

2. čt: Flp 2,6-

11 

Ev: Mt 26,14-

27,66 

Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a 

dával ho svým učedníkům se slovy: 

„Vezměte, jezte. To je mé tělo. 

Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte 

zde a bděte se mnou! 

Otče můj, nemůže-li mě tento kalich 

minout, a musím ho vypít, ať se stane tvá 

vůle. 

10.4. 
pondělí Svatého 
týdne 

Ev.: Jan 12,1-

11 

Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj 

vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil 

jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud 

pronárodům. 

11.4. 
úterý Svatého 
týdne 

Ev.: Jan 

13,21-33.36-

38 

Bůh dále řekl: „Nestačí, abys byl mým 

služebníkem, který má pozvednout Jákobovy 

kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli 

ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, 

abys byl spása má do končin země.“ 

12.4. 
středa Svatého 
týdne 

EV.: Mt 

26,14-25 

Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá 

jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde 

není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo 

jméno a opře se o svého Boha. 

13.4. 
Zelený čtvrtek 

Ev.: Jan 13,1-

15 

Drahocenná je v Hospodinových očích smrt 

jeho zbožných. Jsem tvůj služebník, syn tvé 

služebnice, rozvázal jsi moje pouta. 

14.4. 
Velký pátek 

Ev.: Jan 18,1-

19,42 

Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel 

svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil 

vinu nás všech: byl týrán, ale podrobil se a 

neotevřel svá ústa jako beránek vedený na 

porážku; 

15.4. 
Bílá sobota 

viz rozpis:  jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou 

slávou, tak i my teď musíme žít novým 

životem. 

16.4. 
Slavnost 
Zmrtvýchvstání 
Páně 

1. čt: Sk 

10,34a.37-43 

: Žl 118(117) 

2. čt: Kol 3,1-

4 

Ev: Jan 20,1-9 

On nám přikázal, abychom to hlásali lidu a se 

vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem 

ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O 

něm vydávají svědectví všichni proroci, že 

skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, 

kdo v něho věří.“ Na to myslete, co pochází 

shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už 

mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu 
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http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=4&r=2017
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17.4. 
pondělí 
velikonočního 
oktávu 

1. čt: Sk 

2,14.22b-33 

: Žl 16 

Ev: Mt 28,8-

15 

Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste 

ho rukou bezbožných přibili na kříž. Ale Bůh 

ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt 

ho nemohla udržet ve své moci. 

18.4. 
úterý 
velikonočního 
oktávu 

1. čt: Sk 2,36-

41 

: Žl 33 

Ev: Jan 20,11-

18 

Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho 

Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh 

Pánem a Mesiášem. Když to slyšeli, byli 

zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním 

apoštolům: „Co máme dělat, bratří?“ 

19.4. 
středa 
velikonočního 
oktávu 

1. čt: Sk 3,1-

10 

: Žl 105 

Ev: Lk 24,13-

35 

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám 

tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! 

Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít 

do své slávy?“  

Potom začal od Mojžíše a všech proroků a 

vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve 

všech částech Písma. 

20.4. 
čtvrtek 
velikonočního 
oktávu 

1. čt: Sk 3,11-

26 

: Žl 8 

Ev: Lk 24,35-

48 

Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem 

byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí 

naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně 

Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ „Tak je 

psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane 

z mrtvých; 

21.4. 
pátek 
velikonočního 
oktávu 

1. čt: Sk 4,1-

12 

: Žl 118 

Ev: Jan 21,1-

14 

Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé 

odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.  

V nikom jiném není spásy; není pod nebem 

jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom 

mohli být spaseni.“ 

22.4. 
sobota 
velikonočního 
oktávu 

1. čt: Sk 4,13-

21 

: Žl 118 

Ev: Mk 16,9-

15 

Konečně se zjevil samým jedenácti, když 

byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost 

srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli 

vzkříšeného. A řekl jim: „Jděte do celého 

světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

23.4. 
nedělě 
Božího 
Milosrdenství 

1. čt: Sk 2,42-

47 

: Žl 118(117) 

2. čt: 1Pt 1,3-9 

Ev: Jan 20,19-

31 

Nechť řekne dům Izraelův: „Jeho 

milosrdenství trvá navěky.“ Nechť řekne 

dům Árónův: „Jeho milosrdenství trvá 

navěky.“ Nechť řeknou ti, kdo se bojí 

Hospodina: „Jeho milosrdenství trvá 

navěky.“ Toto je den, který učinil 

Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=4&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=23&m=4&r=2017


24.4. Ev.: Jan 3,1-8 Proč zuří pohané hněvem a národy osnují 

marná spiknutí? 

Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej 

svým služebníkům, aby s odvahou a 

odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj 

svou ruku k uzdravování, čiň znamení a 

zázraky skrze jméno svého svatého 

služebníka Ježíše. 
25.4. Ev.: Mk 

16,15-20 

Opásejte se všichni ve vzájemném styku 

pokorou, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, 

ale dává milost pokorným‘. 

26.4. Ev.: Jan 3,16-

21 
Kdo v něho věří, není souzen. Kdo 

nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve 

jméno jednorozeného Syna Božího. 
27.4. Ev.: Jan 3,31-

36 
Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo 

Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží 

na něm zůstává. 
28.4. Ev.: Jan 6,1-

15 
Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, 

rozpadne se samo; pochází-li z Boha, 

nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete 

přece bojovat proti Bohu. 
29.4. Ev.: Mt 11,25-

30 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, 

neboť jsem tichý a pokorný srdcem a 

naleznete pro své duše odpočinek.  

30.4. 
3. neděle 
velikonoční 

1. čt: Sk 

2,14.22-28 

: Žl 16(15) 

2. čt: 1Pt 1,17-

21 

Ev: Lk 24,13-

35 

Když říkáte Otec tomu, který soudí 

nestranně každého podle jeho činů, žijte 

v bázni po dobu svého vyhnanství. Víte 

přece, že jste ze svého prázdného 

způsobu života, jak jste ho zdědili po 

předcích, byli vykoupeni ne snad 

nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem 

nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista 
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Biblické hodiny budou ve středu 5. 4., v úterý 11. 4., ve čtvrtek 27. 4. 

7. 4. /pátek/ 17:30 

18:00 

19:00-20:30 

Křížová cesta v kostele v Žel. Brodě 

mše sv. v kostele   

Adorace Nejsv. Svátosti na faře  
8. 4. 17:00 Koncert duchovní hudby v kostele 

Držkově 

11. 4. /úterý/ 14:00 Úklid kostela sv. Jakuba v Žel. Brodě 

12. 4. /středa/ 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

14. 4.  

Velký pátek 

 Sbírka na Svatou Zemi /do košíčku u 

Božího hrobu/ 

18. – 21. 4.  Mše svaté nebudou 

22. 4. 16:00 Mše sv. v Zásadě a pobožnost 

k Božímu milosrdenství před novým 

obrazem od paní Dagmar Loumové 
23. 4.  

Neděle Božího 

milosrdenství 

 Sbírka na záchranu kostelů 

26. 4. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v KC Kino 

1. 5. /pondělí/  

18:00 
Pouť na Krásné 

Mše sv. v Žel. Brodě, po ní první 

májová pobožnost a posezení na farní 

zahradě    
 

 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 2017 
 

Zelený čtvrtek 13. 4. – mše sv. v Železném Brodě v 18:00 
 

Velký pátek 14. 4. – obřady v Železném Brodě 

 

10:00 – 11.30  Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

14:00 – 15.30  Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 



smíření 

17:15  Velkopáteční křížová cesta 

18:00  Památka umučení Páně – velkopáteční obřady  

 

 

Bílá sobota 15. 5. – obřady v Železném Brodě 

10:00 – 11.30 Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

14:00 – 15:30 Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

 

10:00, 10:30 Svěcení pokrmů 

11:00, 11:30 Svěcení pokrmů 

20:00  Velikonoční vigilie 

 

Zmrtvýchvstání Páně 16. 4. – Boží hod velikonoční  

7:00 Železný Brod, mše sv. pro poutníky do Lužice 

9:00 Železný Brod, slavnostní mše sv. 

11:00 Loučky, mše sv. 

16:00 Krásná, mše sv. 

 

Pondělí velikonoční 17. 4. 

8:30 Železný Brod, mše sv. 

10:00 Držkov, mše sv. 

11:00 Zásada, mše sv. 

 
 

S ÚSMĚVEM     
 
Vědec povídá Bohu: "Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že 

už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny." "Tak to předveď," povídá Bůh. 

Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh na to: "Počkej, počkej, ber ze svojí 

hlíny!" 

Vesnický farář vede procesí, které prosí v době suchého jara, aby se Pánbůh 

slitoval a byla dobrá úroda. Než se dá průvod do pohybu, farář prohlásí: 

„Bratři v Kristu. Váš nedostatek víry mne hluboce zarmucuje. Sešli jsme se 

zde, abychom poprosili milého Pánaboha o dobrou úrodu, a o jarní déšť, ale 

ani jeden z vás si nepřinesl deštník.“ 



Apokryf ze zasedání Velerady. 

Jeruzalém, Velký pátek roku 30 (?) po Kr. 

Kaifáš: "Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!" 

Josef Arimatejský: "No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!" 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

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

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz, a to 

vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 

Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 483 389 223, 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farabrod@volny.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

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

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


	EDITORIAL
	CESTY VÍRY
	PASTORACE
	POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM
	EKONOMIKA
	PŘEJEME
	NENECHTE SI UJÍT
	OHLÉDNUTÍ
	ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
	Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly
	PRAVIDELNOSTI

