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CESTY VÍRY 

APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA VŠEM 

ZASVĚCENÝM OSOBÁM U PŘÍLEŽITOSTI ROKU ZASVĚCENÉHO 

ŽIVOTA/pokračování/ 

OČEKÁVÁNÍ OD ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA 

4. Očekávám od vás ještě to, co žádám od všech členů církve: abyste 

vycházeli ze sebe a šli na existenční periferie. "Jděte do celého světa" − byla 

poslední slova, kterými se Ježíš obrátil na své učedníky a kterými se dnes 

obrací i na nás všechny (srov. Mk 16,15). Očekává vás celé lidstvo: lidé, 

kteří ztratili každou naději; rodiny v nesnázích; opuštěné děti; mladí, 

kteří mají zkaženou budoucnost; nemocní a opuštění staří lidé; boháči, 

nasycení majetkem, ale s prázdným srdcem; muži a ženy hledající smysl 

života a toužící po božských věcech... Nezaměřujte se na sebe sama, nenechte 

se přemoci malými hádkami v komunitě, nebuďte vězni svých problémů. Ty 

se vyřeší, když vyjdete ven a budete pomáhat jiným řešit jejich problémy a 

hlásat radostnou zvěst. Najdete život, když budete dávat svůj život, najdete 

naději, když budete dávat naději, najdete lásku, když budete milovat. 
Očekávám od vás konkrétní skutky − že přijmete uprchlíky, že budete blízcí 

chudým, tvořiví v katechezi, v hlásání evangelia a v uvádění druhých do 

života modlitby. Očekávám tedy, že vaše struktury budou pružnější, že 

budete používat své velké domy ve prospěch aktivit, které více odpovídají 

současným požadavkům evangelizace a charitativní lásky, že přizpůsobíte 

svá díla novým potřebám. 

5.Očekávám, že každá forma zasvěceného života si bude klást otázky 

ohledně toho, jaké jsou dnes požadavky Boha a lidstva. Kláštery a skupiny 

kontemplativního rázu by se mohly setkávat nebo se spojovat různými 

způsoby, aby si vyměňovaly zkušenosti se životem modlitby, s tím, jak lze růst 

v hlubokém společenství s celou církví, jak podporovat pronásledované 

křesťany, jak přijímat a doprovázet ty, kteří hledají intenzivnější 

duchovní život nebo potřebují morální či materiální podporu. Totéž budou 

moci dělat i charitativní instituty starající se o vyučování a rozvoj kultury, ty, 

které se věnují hlásání evangelia nebo zvláštní pastorační službě i sekulární 

instituty se svou všestrannou přítomností ve společenských strukturách. 

Fantazie Ducha vzbudila tak odlišné způsoby života a díla, že je nelze snadno 

utřídit nebo zařadit do předem stanovených schémat. Je tedy pro mě nemožné 

hovořit o každé jednotlivé charismatické formě. Nikdo by se však neměl v 



Roce zasvěceného života vyhýbat poctivé prověrce toho, jak je přítomen v 

životě církve, i toho, jak odpovídá na neustále nové otázky, které 

vyvstávají kolem nás, a na volání chudých. Pouze s touto pozorností vůči 

potřebám světa a v podřízenosti podnětům Ducha se Rok zasvěceného života 

změní na autentický kairos, na Boží čas bohatý na milosti a proměny. 

Pokračování příště 

PASTORACE 

Milí farníci, 

tentokrát začínám svůj příspěvek citací slov Johna Henryho kardinála 

Newmana, která jsou uvedena v knize „Corpus Christi – Svaté Přijímání a 

obnova církve“:„Pro mě není nic tak útěšného, tak pronikavého, tak 

vzrušujícího, tak strhujícího jako mše, abychom tak řekli. Mohl bych být na 

mši pořád a nebyl bych unaven. Není to pouhá forma slov – je to veliká 

činnost, nejsvětější činnost, která může na zemi být. Není to jenom vzývání, 

ale, odvážím se použít to slovo, vyvolání Věčného. On, před nímž se andělé 

sklánějí a ďáblové třesou, se zpřítomňuje na oltáři Tělem a Krví. To je 

vznešená událost, která je cílem a výkladem každé části té slavnosti… Jsou zde 

malé děti i staří lidé i prostí dělníci i seminaristé, kněží, kteří se připravují na 

mši, kněží, kteří činí díkůvzdání, jsou zde nevinné panny a jsou zde kající 

hříšníci; ale z těchto mnoha myslí vystupuje jeden eucharistický hymnus a ta 

veliká činnost je toho měřítkem a účelem.“ 

Měsíc červen je důležitý tím, že slavíme Slavnost Těla a Krve Páně a 

také tři naše děti poprvé přijmou Pána Ježíše ve svatém přijímání. Je to měsíc 

zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Ježíšovo Srdce je pro nás pro všechny otevřené. On chce, abychom i my měli 

svá srdce otevřená a nebáli se přijímat Ježíše v Nejsvětější Svátosti. On chce, 

abychom i my byli silní vírou, nadějí a láskou. A právě proto nás všechny 

vyzývá „Vezměte a jezte, toto je mé Tělo, vezměte a pijte, toto je má Krev.“ 

Kéž v tomto roce Národního eucharistického kongresu se naše úcta 

k této svátosti zpevní a vzroste naše spojení s Tím, bez kterého nemůžeme nic 

dělat. 

V knize, ze které je také výše uvedená citace, jsem si přečetl příběh 

malého chlapce Petra Schmidtleina, který velmi toužil po svatém přijímání. 

Narodil se v poblíž Karagandy 16. 4. 1967 ve velké rodině ruských Němců, 

kteří byli Stalinem deportováni do Kazachstánu. „Od čtyř let se mu dostávalo 

katechetického vyučování o svatém Přijímání od služebnice Boží Gertrudy 

Detzelové, která byla laickou apoštolkou a neúnavnou katechetkou v dobách 



pronásledování v Karagandě.“ V roce 1971 zemřela a krátce po její smrti Petr 

onemocněl zhoubným nádorem mozku. Kvůli malé naději na úspěch operace a 

silným, nepřetržitým bolestem hlavy, ho lékaři odmítli mít v nemocnici. „V 

den, kdy dítě dopravili domů, začal okamžitě a se slzami žádat, aby mu podali 

svaté Přijímání. Následující den tam neočekávaně přišel podzemní kněz 

z Litvy P. Antonín Šeškevicius SJ. Byl informován o kritickém stavu dítěte a 

slyšel, jak malý Petr žádá o svaté Přijímání.“ Položil tedy dítěti několik otázek 

týkajících se Nejsvětější Svátosti, a když byl přesvědčen, že má dítě 

dostatečné znalosti, podal mu první svaté přijímání a dovolil mu Tělo Páně 

přijímat každý den. Petrovi bylo tehdy čtyři a půl roku. Následujících „dva a 

půl roku žil z eucharistického Pána, přijímaje Ho téměř denně.“  „Když se 

Petrovi v nepřetržitých bolestech hlavy na nějakou chvíli ulevilo, využil ten 

čas, aby se smál, žertoval a vyprávěl zábavné historky. Každé ráno a večer se 

účastnil rodinných modliteb.“ „V životě tohoto malého dítěte se obdivuhodně 

uskutečnila a ukázala božská pravda slov Písma svatého: „Kdo jí méTělo a 

pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji 

z Otce, tak i ten, kdo jí ne, bude žít ze mne“(Jan 6,56-57) a „Vyvolil si Bůh ty, 

kteří jsou ve světě bezmocní, aby zahanbil mocné.“ (1 Kor 1, 27) 

P.Jan 

EKONOMIKA 

Výtěžek postní sbírky z našich farností v hodnotě 17 000,- Kč byl 

poslán na misijní účely. 

Všem dárcům patří velký dík. 

PŘEJEME 

V červnu oslaví svá životní jubilea 

Lenka Pešatová 

Filip Hašek 

Nikola Kopicová 

Josef Důňka 

Veronika Havlinová 

AťkaPetružálková 

Otec Jan Jucha 50let 

Jaroslaw Stupkiewicz 45let 

Hermína Šafářová 

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



NENECHTE SI UJÍT 

Srdečně zveme na 

BENEFIČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JOSEFA NA 

KRÁSNÉ 

v neděli 7.června od 15.00 hodin. 

 Hraje 

Mgr. Jana Tomíčková,  abslolventka JAMU v Brně. 

 Program: 

J. S. Bach: Preludium a fuga e moll 

G. F. Handel: Arie z opery Rinaldo  

J. S. Bach: Concerto C Dur 

A. Dvořák: 2 Biblické písně 

J. S. Bach: Toccata a fuga d moll 

F. Schubert: Ave Maria 

L. Boellmann: Menuet 

Toccata  

Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na opravu kostela. 

 

Pozvánka místní skupiny ČKA - Český 

ráj: 
Srdečně zveme na pracovní seminář  

“O ODPOUŠTĚNÍ“  

RNDr. ScarlettVasilukové-Rešlové, PhD. 

Setkání bude ve středu 10. června 2015,  

v aule Sklářské školy v Železném Brodě v 18:15. 

Požadováno je vybavení poznámkovým blokem a psacími potřebami. 

V úterý 16. června 2015, v aule Sklářské školy v Železném Brodě v 18:15 

bude mít přednášku na téma  

„A BOHOVÉ SE VRACEJÍ!“ 

Doc. Pavel Hošek, ThD. 

Využijte tyto příležitosti k práci na sobě a rozšíření svých znalostí a přijďte 

v hojném počtu. Těšíme se na Vás a Vaše zvídavé dotazy. 

http://g.f.handel/


Přejeme frekventantům aktivit ČKA příjemné prožití prázdnin a těšíme se na 

setkání nejen s nimi, ale i s dalšími novými zájemci v zimním semestru. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

INFORMACE K FARNÍMU VÝLETU 

Odjezd v sobotu 20. června 2015 v 7:00 od sklářské školy v Železném 

Brodě.  

Cena je 200 Kč. 

Zastávky: Stará Boleslav (možná účast na mši svaté v 10 hodin) 

Neratovice – kaple sv. Vojtěcha,  

Mělník – možnost oběda + prohlídka města a kostela… 

Kosmonosy – Loreta, popřípadě skanzen. 

Nezapomeňte léky, brýle, svačinu a dobrou náladu.  

Bližší informace: V. Petružálková 721 026 030. 

Kdo z přihlášených nebude moci jet, ať to včas oznámí. Jsou náhradníci. 

Děkuji.      V. Petružálková 

FÓRUM 

ANENČIN DOPIS  

Tak zase ahoj mami a všichni, koho tohle ještě bude bavit číst! 

 Navážu na konec Tvého dopisu, který jsi psala mně a který si už stejně nikdo 

nepamatuje, protože je to už tak strašně dávno. Ale jedno musí vědět všichni. 

Mně odpověděli na můj dopis tři adresáti ze sedmnácti a Tobě jenom dva z 

dvaceti. Takže mami fakt nevím, kdo je na tom líp.:) 

  A tak Vám zase něco selžu ze svého pestrého života. Začnu tím, že nic 

nedělám polovičatě, ale aspoň natřikrát. Tak ku příkladu konzumuji chléb, 

pokud je alespoň třikrát namazaný. Opakuji, že namazaný a tudíž né umazaný, 

že Vašku Sajbte? :) Nejdřív slíznu první máslo, pak skousnu druhý nátěr s 

jednou vrstvou střídky a nakonec mi zbyde poslední suchá vrstvička chleba, 

která ale musí být zase trošku namazaná, aby to správně čvachtalo v puse, že 

dědo Martine? No a ve finále vlastně rodičům šetřím chleba. Protože na něj  

..... se vydělává hooodně moc těžce. 

   Včera nám maminka koupila tatranky za 2,90 Kč. No, to si asi umíte 

představit tu parádu, resp. délku. Prohlásili jsme s tatínkem, že snad ani nemá 

cenu zahazovat se kvůli dvěma kousnutím s tak pracným rozbalováním. Příště 

bychom maminko potřebovali aspoň tak metrovku, aby se nám ta naše práca 

vyplatila. - Prý jsem hroznej labužník a sladkožrout. No, sice je pravda, že na 

drakiádě jsem měla ze všech dětí (a to i starších předškoláků) nejdřív 



rozbalený a pak i snědený Kinder vajíčko, ale na druhou stranu, kdo zase 

vyjídá z psí misky tu poslední mrkvičku, kterou pejskové opovrhujou? 

Když piju, tak prý vypadám jako trubač. Ale zkuste si vydolovat pár kapek z 

nevylévacího cumlíku. Takřka to neteče a ještě se přitom nadřete jako koně. 

Belgický. To z flašky, kterou jsem našla stát na studni po našich zednících, tak 

z té se to panečku pilo! Teklo to samo a jak mi bylo potom hej! Tatínek jen 

říkal, ať si dávám pozor, abych sebou neškrábla u fary. Prý má teď zrovna 

rozbitou kárku! Moc jsem tomu, co říkal, ale nerozuměla. 

  Musím nosit i doma výstražnou vestu. To aby mě maminka už z dálky viděla, 

co dělám. Ale mami? Pod postelí ta vesta  stejně není vidět!  - Včera mě naši 

nechali ostříhat a to bylo od nich dost hloupé.  Za prvý: Mi nejdřív nakoupili 

spoustu sponek, které jsem teda stejně už z větší části ztratila, a za druhý:  Já 

si totiž na ty svoje lokny docela  dost potrpěla a příliš jsem si na ně 

nikdá nenechala moc sáhnout. No a když už ty moje dredy nešly dát už ani do 

culíku, tak mě maminka zavezla k paní holičce. A? Paní holička se kvůli mně 

stříhla do prstu. Tedy kvůli mně vlastně né. Já jsem si tuhle prý bezbolestnou 

proceduru nevymyslela. 

  Moji rodičové někdy až přiliš moc čtou. Např. podle odborné literatury bych 

měla mít třeba učící hrneček na pití (ale z umělohmotný PET flašky už mi 

dává děda pít nejmíň od roka), pak bych měla mít zase dětskou židličku, ........ 

Ale všechno jsou to jenom vyhozené peníze. My děti se totiž spoustu věcí 

naučíme i bez Vašich pokrokových pomůcek, milí rodičové. Tak třeba, 

poradila bych vám, že nejlepší posezení je na bedně od píva! Ale ti naši 

zedníci strašně rychle pijou a vůbec nevracejí lahve do bedny. A tak mě ten 

rantl od poloprázdné bedny vždycky trochu tlačí do zadečku! Ale já jsem si 

hned poradila! Dala jsem si přes ni rohožku, na které lehávají naši psi a to pak 

bylo panečku hned jinačí posezeníčko! Jenom naše maminka to příliš 

neocenila, když jsme pak měli psí chlupy i v polívce! 

eH 

 

VELIKONOČNÍ POUŤ NA SLOVENSKO. 

O Velikonocích jsem vzal Slávka na pouť do slovenských Dechtic u Trnavy, 

kde se údajně již 20 roků (sledováno církevní komisí) zjevuje Matka Boží jako 

Královna Pomoci. Dlouho jsme váhali, jestli se výlet uskuteční, neboť 

meteorologové slibovali mráz a zataženo se sněhem či deštěm. Vizionáři zde 

však říkají, že koho si Panna Maria pozve, ten prostě přijde - a tak jsme to v 

modlitbě Panně Marii svěřili, třeba to shůry nějak pomůže zařídit.... Pomohla. 

 Po oba dny navzdor předpovědi krásně hřálo sluníčko a ani nekáplo. 

         Po příjezdu do této hezké slovenské vesnice jsme marně hledali nějaký 

stánek se suvenýry, dokonce jsme nikde nesehnali ani jediný pohled! Ani 



vizionáři zde nejsou žádnou atrakcí  nebo hvězdami, a tak nikoho nepřekvapí, 

že nenápadná žena vedle vás v kostele je právě jedna z vizionářek. Narozdíl 

od Libereckého kraje však bývá v kostele vždy plno lidí, zjevení s tím nemají 

však vůbec nic společného. Většina z nich jsou místní, o zjeveních se zde 

prakticky nemluví. 

 V poledne se shromáždí na náměstí  hlouček poutníků, přijdou vizionáři a jde 

se ke kříži v lese, kde se  obyčejně zjevuje Panna Maria. Cestou se modlí 

růženec, v lese výstup provází Křížová cesta. Na místě zjevení bývá tlačenice 

už před příchodem vizionářů, každý chce být pochopitelně co nejblíž vzácné 

návštěvy z nebe, která se zde dává spatřit v tělesné podobě stejně jako Ježíš po 

svém zmrtvýchvstání svým učedníkům.  A tak jsem tam tak klečel a jen tak 

jsem si říkal v duchu: "Ještě kdyby tu nebyla ta paní přede mnou, měl bych 

vizionáře na dosah ruky." Načež se ta paní zvedla a šla si kleknout za nás!! Že 

by se nám tu opravdu splnilo všechno, nač si jen vzpomeneme?!? - raději jsem 

si už nic dalšího pro sebe nepřál.... Spíš jsem děkoval Královně POMOCI za 

to, že nám přišla POMÁHAT, abychom v našich rodinách znovu našli krásnou 

cestu k živé víře - správnou cestu podle Evangelia. 

 

Po zjevení jsme si nabrali vodu ze studánky, kterou požehnala Panna Maria 

stejně jako v Lurdech, vizionář Martin nám požehnal křížkem na čelíčko a plni 

krásných pocitů pokoje a radosti jsme uháněli po rozkopané dálnici zpátky do 

toho našeho ráje zemského - Českého. Největší a opravdovou radost jsem měl 

z toho, že všechno co jsme slyšeli v poselstvích a od vizionářů slouží ke cti a 

slávě Evangelia, nikoho a ničeho jiného, stejně, jak tomu poctivě věřily už 

naše babičky.... 

 

A kdo by se chtěl přesvědčit, třeba zde jsou zajímavá videa z těchto zjevení:  

http://www.gloria.tv/?media=287545 

 nebo: 

http://www.orol.tv/videos/zjavenie-kralovnej-pomoci-dechtice-9-juna-2013/ 

Tomáš Šilhán 

VÍTE, ŽE: 
První česká věta na dochované listině se nachází na zakládací listině 

Litoměřické kapituly při kostelu sv. Štěpána? 

 

 

http://www.gloria.tv/?media=287545
http://www.orol.tv/videos/zjavenie-kralovnej-pomoci-dechtice-9-juna-2013/


OHLÉDNUTÍ 

VYSVĚCENÍ NOVÉ KAPLIČKY PANNY MARIE  

KONANÉ V OBCI HUŤ DNE 25. 4. 2015 

Toto požehnané a krásné vysvěcení předcházelo pouti sv. Josefa na Krásné. 

Nová kaplička stojí nad úžasným pramenem, který je sveden až symbolicky 

do krásné studny. O výstavbu se postarala rodina Dubských z obce Huť. Měli 

s tímto dílem a organizací jistě hodně starosti a to i o počasí. Vysvěcení bylo 

uděleno při průběhu celé mše svaté. A tak na sluníčku dosti záleželo a ono to 

opravdu vyšlo. 

Vyslechli jsme povzbudivé kázání našeho pana faráře Jana s prosbou o 

ochranu a požehnání pro celou obec Huť. Společná a veřejná modlitba se zde 

v obci nekonala již mnoho let, ale je možné, že se zase vrátí do staré kaple na 

návsi obce, aby zde modlitby a prosby k Bohu zaznívaly častěji pro vyslyšení 

pokoje a míru a zase to Otčenáškovo „spřátelování“. 

L. M.  

AŤČIN SLOUPEK 

POUŤ NA KRÁSNÉ 

Letos jsem víc pomáhala s přípravou jídla. Již ve čtvrtek jsem s mamkou a 

Lenkou Pešatovou dělala bramborový salát v Brodě na faře. To byla hromada 

všeho, jen 30 vajec než jsem oloupala a nakrájela. V kuchyni vařili bigos 

Štréglovi a Martínkovi v obrovském hrnci. Brzy ráno na 1. máje bylo na faře 

živo, opět Štréglovi a Martínkovi chystali řízky, obalovali a smažili, mamka 

dochutila salát a otec Jan vše nakládal do auta a odvážel na Krásnou. Než 

přivezl František kuchtíky, připravovalo se občerstvení u sv. Josefa v garáži 

fary na Krásné. Pršelo a bylo zima, Eliška vařila čaj a kávu a taky Mariolka 

měla práci s jídlem. Grilovalo se kuřecí maso a klobásy. 

V 10 hodin začala u sv. Josefa mše svatá, kterou sloužil otec Paseka 

z Nebužel, kostel byl plný lidí a krásně vyzdobený květinami. Paní Věra 

Hlubučková hrála na varhany a sbor z Brodu zpíval. Při kázání řekl otec 

Paseka, že sv. otec František má sv. Josefa v oblibě. A právě promluva sv. Otce 

visí v kostele na nástěnce. Mamka říká, že je škoda, že to není na viditelnějším 

místě, na očích všech poutníků. Obrázek s modlitbou ke sv. Josefovi si domů 

odnesl každý, kdo chtěl.  

Program v okolí kostela byl bohatý, plno stánků, jídlo, suvenýry, pečivo, 



vystoupení souborů a skupin. Pršet přestalo a po všech návštěvnících zůstalo 

plno bláta kolem fary. 

Náš prodej Spolku zdravotně postižených byl zastrčený, tak jsem letos moc 

neprodávala a nás František odvezl autem otce Jana domů a ještě několikrát se 

vracel pro další. Večer jsem šla s mamkou na první májovou pobožnost 

v Brodě. Moc se mi celý den líbil a mamka říká, že musím poděkovat otci 

Janovi za všechnu starost, suroviny a přípravu, že nikdo jiný by to neudělal. 

Takže otče Jane, díky! 

       Aťka 

 

LETOŠNÍ SVÁTEK SV. JOSEFA NA KRÁSNÉ 1. KVĚTNA 2015 

Byla zima a pršelo, ale přesto se zde sešlo mnoho poutníků. Dovolte, abych 

pro radost vyjmenovala obce, ze kterých jsem někoho znala. Byli to poutníci 

z Tanvaldu, Držkova, Zásady, Loužnice, Huti, Dupandy, Železného Brodu, 

Alšovic, Jablonce nad Nisou a jistě i místní, ale i z dalších obcí, které však 

osobně neznám. Je to obdivuhodné, jak svatý Josef přitahuje. Pan arcibiskup 

Otčenášek by byl řekl „spřáteluje“. A také žehná. Jistě požehnal všem těm, 

kteří se o tuto slavnost zasloužili svou prací a organizací. Mše byla krásná. 

Přispěl k tomu pěvecký sbor ze Železného Brodu a varhanní doprovod, který 

ocenil i kněz, který se ujal této mše, a sice páter Leopold Paseka. Je to kněz, 

který přitahuje silné, dobré a radostné myšlenky. Podařilo se to i zde. Moje 

sousedka v lavici zašeptala „až mě jde mráz po těle“, když promluvil. A měla 

pravdu. Jeho promluva byla laskavá a povzbuzující. Vzpomenul na své 

začátky kněžství v Hodkovicích n. M., v Tanvaldě a jinde a na svůj kněžský 

vzor z Hodkovic na pátera Hladkého. Je to krásné, když duchovní vzdá čest 

svému předchůdci a učiteli jak v kněžské i lidské dimenzi. Děkuji tímto i 

našemu duchovnímu otci Janovi, když tohoto kněze a jak řekl i kamaráda 

přizval. Vše se vším souvisí. Věřím, že svatý Josef jim oběma požehná a že 

nezapomíná ani na náš národ jako patron – modleme se ke sv. Josefovi. 

Díky všem, že jste mé obyčejné vzpomínání a díky přijali. 

Matoušová L.  

MÁJOVÁ 11. KVĚTNA U KAPLIČKY NAD DRŽKOVEM 

Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. 

Tak jsme vnímali pondělní slavnost u kapličky zasvěcené Nejsvětější Trojici, 

na kopci nad Držkovem. Krásný pohled od Černé Studnice, přes Jizerky 

s bílou věží příchovického kostela, Krkonoše, až skoro ke Kozákovu byl 



odměnou a zároveň díkem za krásné setkání při slavení eucharistie a májové 

pobožnosti. 

P. Jucha přivítal paní starostku z Držkova a dalších asi padesát poutníků 

místních i z blízkého okolí včetně P. Pavla z Tanvaldu. Ani ruch silničního 

provozu nebyl na překážku krásnému duchovnímu zážitku, společnému 

setkání a navázání nových kontaktů. 

Velký dík také za pohoštění a technické zajištění celé akce. 

Ať závěrečné požehnání přinese tomuto kraji potřebné milosti. 

L. Jirásková 

 

MÁJOVÁ 18. KVĚTNA NA DLOUHÉM 

V měsíci květnu, který je zasvěcen Panně Marii, se scházíme v podvečer na 

Májových pobožnostech obvykle v našem kostele. Výjimkou jsou pondělky, 

kdy tyto pobožnosti se konají v okolních místech, vesnicích, kde jsou dnes již 

v pořádku kapličky či památné sochy. Tak minulé pondělí 18. května byla tato 

pobožnost u krásně opravené kapličky sv. Václava na Dlouhém. Bylo pěkné 

počasí a účastnilo se jí překvapivě hodně lidí. Mši sv. sloužil náš duchovní 

správce P. Jan Jucha. Po ní byla Májová pobožnost s litaniemi. Při tomto 

setkání nás doprovázela na varhany paní Věra Strouhalová. Po závěrečném 

požehnání, nám bylo nabídnuto ještě občerstvení, které připravily ochotné 

ženy z okolí. Toto setkání bylo velmi pěkné a jistě v každém, kdo se ho 

účastnil, zanechá pěkné vzpomínky. Asi málokdo ví, že takovéto Májové 

pobožnosti se konaly na různých místech v okolí našeho města také před 

mnoha lety, v poválečném období, než to vládnoucími bylo zakázáno. 

K. Maryška 

PODĚKOVÁNÍ 

Letošní májové modlitby v přírodě předčily moje očekávání. Před pár lety, 

když jsem si tento počin vymyslela, bylo mým přáním zapojit více lidí. Díky 

všem účastníkům, kněžím, zejména otci Janovi a ministrantu Filipovi jsem si 

uvědomila, že generace našich prapředků toto každoročně zažívaly. Kéž to 

nebylo letos naposled! Poděkování patří i všem těm, kteří připravili bohaté 

pohoštění, místa k sezení, odvoz ze vzdálenějších míst…. Bude-li  to vůle 

Boží, příští rok navštívíme další místa. 

       V. Petružálková 

 



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: Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako 

vysoká podoba lásky. 

Evangelizační: Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním 

nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější 

společnosti. 

Národní: Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli 

odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti. 

 

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

veršem 

1.6. 

Tob 1,3;2,1a-8  
Zl 112 
Mk 12,1-12  

V stanovený čas poslal k vinařům služebníka, 

aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. 

2.6. 

Tob 2,9-14  
Zl 112  
Mk 12,13-17 

On však prohlédl jejich úskok a řekl jim: „Co 

mě pokoušíte? Ukažte mi denár!“ 

3.6. 
 

Tob 3,1-11a.16-17a 
Zl 25  
Mk 12,18-27 

Ježíš jim řekl: „Mýlíte se, neznáte Písma ani 

moc Boží! 

4.6. Ex 24,3-8  
Zl 116(115)  
Zid 9,11-15  
Mk 14,12-16.22-26 

„Přikaž Izraelcům, ať ti přinesou pročištěný 

olivový olej, vymačkaný, k svícení, aby mohl 

být každodenně zapalován kahan. 

5.6. Tob 11,5-17  
Zl 146  
Mk 12,35-37 

Potři rybí žlučí jeho oči! Ten lék vytáhne a 

odstraní z jeho očí bílý zákal. Tvůj otec bude 

opět vidět a uzří světlo.“ 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=5&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=5&r=2015


6.6. Tob 12,1.5-15.20 Tob 
13 
Mk 12,38-44 

 

Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však 

ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z 

čeho měla být živa.“ 

7.6. 
ne 

Gn 3,9-15 
Zl 130(129)  
2Kor 4,13-5,1  
Mk 3,20-35 

Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho 

zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. 

8.6. 2Kor 1,1-7  
Zl 34  
Mt 5,1-12 

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i 

my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou 

útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 

9.6. 2Kor 1,18-22  
Zl 119  
Mt 5,13-16 

Ten, kdo nás spolu s vámi staví na pevný základ 

v Kristu a kdo si nás posvětil, je Bůh. 

10.6. 2Kor 3,4-11  
Zl 99  
Mt 5,17-19 

Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v 

Boha skrze Krista. 

11.6. Sk 11,21b-26;13,1-3  
Zl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6  
Mt 10,7-13  

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. 

12.6. Oz 11,1.3-4.8c-9  
Iz 12,2-3.4bcd.5-6  
Ef 3,8-12.14-19  
Jan 19,31-37 

A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a 

jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví 

pravdu, abyste i vy uvěřili. 

13.6. Iz 61,9-11  
1Sam 2,1.4-5.6-
7.8abcd  
Ef 3,8-12.14-19  
Lk 2,41-51  

Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako 

zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak 

Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a 

chvále přede všemi pronárody. 

 

14.6. 
ne 

Ez 17,22-24  
Zl 92(91)  
2Kor 5,6-10  
Mk 4,26-34 

 „S Božím královstvím je to tak, jako když 

člověk zaseje semeno do země;ať spí či bdí, v 

noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani 

neví jak...“ 

 

15.6. 2Kor 6,1-10  
Zl 98  
Mt 5,38-42 

Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, 

pějte žalmy. 

16.6. 2Kor 8,1-9 
Zl 146  
Mt 5,43-48 

Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o 

horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost 

vaší lásky. 

17.6. 2Kor 9,6-11  
Zl 112  
Mt 6,1-6.16-18 

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci 

předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; 

vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘. 

18.6. 2Kor 11,1-11  Proč na tom trvám? Snad proto, že vás nemám v 



Zl 111  
Mt 6,7-15 

lásce? Bůh ví, že mám! 

19.6. 2Kor 11,18.21b-30  
Zl 34  
Mt 6,19-23 

Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí! 

20.6. 2Kor 12,1-10  
Zl 34  
Mt 6,24-34 

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, 

pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť 

právě když jsem sláb, jsem silný. 

21.6. 
ne 

Job 38,1.8-11  
Zl 107(106)  
2Kor 5,14-17 
Mk 4,35-41 

Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z 

lůna země … 

22.6. Gn 12,1-9  
Zl 33  
Mt 7,1-5 

On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí 

všem jejich skutkům. 

23.6. Gn 13,2.5-18  
Zl 15  
Mt 7,6.12-14 

Davidův . Hospodine, kdo smí pobývat v tvém 

stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? 

24.6. Iz 49,1-6  
Zl 139  
Sk 13,22-26  
Lk 1,57-66.80 

Tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě 

chopí. 

25.6. Gn 16,1-12.15-16  
Zl 106  
Mt 7,21-29 

Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti 

hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak 

tomu bude s tvým potomstvem.“ 

Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl 

jako spravedlnost. 

26.6. Gn 17,1.5.9-10.15-22 
Zl 128 
Mt 8,1-4 

On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď 

čist.“ A hned byl očištěn od svého 

malomocenství. 

27.6. Gn 18,1-15  
Lk 1  
Mt 8,5-17 

Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, 

abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen 

slovo, a můj sluha bude uzdraven. 

28.6. 
ne 

Mdr 1,13-15;2,23-24 
Zl 30(29) 
 2Kor 8,7.9.13-15  
Mk 5,21-43 

Tu přišel jeden představený synagógy, jménem 

Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám. 

29.6. Sk 12,1-11  
Zl 34(33)  
2Tim 4,6-8.17-18 
Mt 16,13-19 

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn 

Boha živého.“ 

30.6. Gn 19,15-29  
Zl 26  
Mt 8,23-27 

Vstoupil na loď a učedníci ho následovali. 



 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Sbírky - 7. 6. - celonárodní sbírka na Národní eucharistický kongres 

 21. 6. -  sbírka na bohoslovce 
Biblické hodiny – 3. 6., 11. 6., 24. 6. 

4. 6. /čtvrtek/ 

Slavnost Těla a 

Krve Páně 

16:00 

18:00 

V Držkově 

V Žel. Brodě i s průvodem  

7. 6. /neděle/ 9:00 Mše sv. v Žel. Brodě, při mši první svaté 

přijímání 

7. 6. 15:00 Varhanní koncert paní Jany Tomíčkové na 

Krásné 

10. 6. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

11. 6. /čtvrtek/  Slavnostní zakončení katechetického roku 

13. 6. /sobota/  Mše svaté nebudou 

14. 6.  Mše sv. bude sloužit P. Michal Podzimek 

15. 6. – 19. 6.  Mše svaté nebudou 

16. 6. /úterý/ 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

20. 6. /sobota/  Farní výlet s paní Petružálkovou 

21. 6.  15:00 Setkání rodin na Chlístově  

28. 6. /neděle/ Po mši sv. Slavnostní snídaně na faře v Ž. Brodě u 

příležitosti 50tých narozenin P. Jana 



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 JuchaMS 

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