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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

toto prázdninové dvojčíslo je bohaté na informace, zvláště o poutích a s nimi 
spojených odlišnostech od běžného časového rozvržení bohoslužeb. 

Nelze to přečíst a zapamatovat si všechno najednou, proto prosím, 

abyste Jakuba v těchto dvou měsících otevřeli častěji a změny vám neunikly. 

Byl bych rád, abyste si všichni našli čas na odpočinek, ale i na setkání 
s Hospodinem, neboť On nás vodí po stezkách, kde si můžeme odpočinout, a 

občerstvuje naše duše.       

P. Jan 

CESTY VÍRY 

APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA VŠEM 

ZASVĚCENÝM OSOBÁM U PŘÍLEŽITOSTI ROKU ZASVĚCENÉHO 

ŽIVOTA /dokončení/ 

III. Horizonty Roku zasvěceného života  
1.Tímto svým listem se obracím nejen na zasvěcené osoby, ale i na laiky, 

kteří se s nimi dělí o ideály, ducha a poslání. Některé řeholní instituty mají v 
tomto smyslu starobylou tradici, jiné spíše nedávnou zkušenost. Kolem každé 

řeholní rodiny, stejně tak i kolem společností apoštolského života a samotných 

sekulárních institutů, je přítomna širší, "charismatická rodina", zahrnující 
více institutů, jež se hlásí ke stejnému charismatu, a zvláště jsou tu křesťanští 

laici, kteří právě ve svém laickém stavu cítí povolání podílet se na témže 

charismatu. I vás laiky povzbuzuji, abyste Rok zasvěceného života prožívali 

jako milost, díky které si budete moci více uvědomit, jaký dar jste přijali. 
Slavte jej s celou "rodinou", abyste spolu rostli a odpovídali na volání Ducha v 

současné společnosti. Při některých příležitostech Roku zasvěceného života, 

když se spolu setkají zasvěcené osoby z různých institutů, se snažte být i vy 
přítomni jako projev jediného Božího daru; tak budete moci poznávat 

zkušenosti jiných charismatických rodin, jiných laických skupin a 

navzájem se obohacovat a podporovat.  

2.Rok zasvěceného života se netýká jen zasvěcených osob, ale celé církve. 
Obracím se proto na celý křesťanský lid, aby si byl stále více vědom daru, 

jakým je přítomnost tolika zasvěcených žen a mužů, dědiců velkých světců, 



kteří tvořili historii křesťanství. Čím by byla církev bez svatého Benedikta a 

svatého Basila, bez svatého Augustina a svatého Bernarda, bez svatého 

Františka a svatého Dominika, bez svatého Ignáce z Loyoly a svaté 

Terezie z Avily, bez svaté Anděly Merici a svatého Vincenta z Pauly? 

Jejich seznam, sahající až po svatého Jana Boska a blahoslavenou Terezu 

z Kalkaty, by byl nekonečný! Blahoslavený Pavel VI. řekl: "Bez tohoto 
konkrétního znamení by existovalo riziko, že láska, která oživuje celou 

Církev, ochladne, spásonosný paradox evangelia se otupí a ve světě, který se 

ocitl v období sekularizace, se ‚sůl‘ víry rozředí". Zvu tedy všechna 
křesťanská společenství, aby Rok zasvěceného života prožívala v první řadě 

tak, že budou děkovat Pánu a vděčně si připomínat přijaté dary, které i 

nyní stále přijímáme prostřednictvím svatosti zakladatelů a zakladatelek 
a věrnosti tolika osob zasvěcených svému charismatu. Zvu vás všechny, 

abyste se semkli kolem zasvěcených osob a spolu s nimi se radovali, sdíleli 

jejich těžkosti, podle možnosti s nimi spolupracovali v konání jejich 

služby a díla, které je vlastní celé církvi. Dávejte jim pocítit lásku a 
vroucnost celého křesťanského lidu. Velebím Pána za šťastný souběh Roku 

zasvěceného života se Synodou o rodině. Rodina i zasvěcený život jsou 

povolání, která přinášejí bohatství a milost pro všechny, jsou prostorem 
humanizace při budování životodárných vztahů a místem evangelizace. Je 

možné si navzájem pomáhat. 

3.Tímto svým listem si dovolím obrátit se i nazasvěcené osoby a členy 

bratrstev a společenství, která patří do církve jiné než katolické tradice. 
Mnišství je dědictvím nerozdělené církve, je dodnes velmi živé v 

pravoslavných církvích i v katolické církvi. Jím, ale i pozdějšími zkušenostmi 

z doby, kdy západní církev byla ještě jednotná, se inspirují podobné iniciativy 
vzniklé v církevních společenstvích protestantské reformy, v nichž se pak 

rodily další projevy bratrského společenství a gesta konkrétní služby. 

Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského 

života naplánovala iniciativy, při nichž se setkají členové různých církví 

prožívající zkušenost zasvěceného a bratrského života. Upřímně podporuji 

tyto iniciativy, aby tak rostlo vzájemné poznání, úcta a spolupráce a aby se 

ekumenismus zasvěceného života stával pomocí na širší cestě, směřující k 

jednotě všech církví.  

4. Nemůžeme pak zapomenout ani na to, že fenomén mnišství a jiných 

projevů řeholního bratrství je přítomen ve všech velkých náboženstvích. 
Nechybí solidní zkušenosti dialogu mezi mnichy katolické církve a některými 

velkými náboženskými tradicemi. Mým přáním je, aby se Rok zasvěceného 

života stal příležitostí zhodnotit vykonanou cestu, aby se zasvěcené osoby pro 
tuto oblast stále více senzibilizovaly, abychom se ptali, jaké kroky je třeba 



udělat, abychom se navzájem hlouběji poznávali a spolupracovali v mnoha 

oblastech společných pro službu lidskému životu. Kráčet společně je vždy 

obohacením a může to otevřít nové cesty a vytvořit nové vztahy mezi 

národy a kulturami, které se v této době zdají být poznamenány mnoha 

obtížemi.  

5. A nakonec se zvláštním způsobem obracím na své bratry v episkopátu. 
Ať se pro vás Rok zasvěceného života stane příležitostí srdečně a s radostí 

přijmout zasvěcený život jako duchovní kapitál, který přispívá k dobru celého 

Kristova těla (srov. Lumen gentium 43), a nejen řeholních rodin. "Zasvěcený 

život je darem pro Církev, vzniká v Církvi, roste v Církvi, je zcela 

zaměřen na Církev." Jelikož je darem pro církev, není izolovanou nebo 

okrajovou skutečností, ale niterně k ní patří, je v samotném srdci církve jako 
rozhodující prvek jejího poslání, neboť vyjadřuje intimní charakter 

křesťanského povolání a směřování celé církve Nevěsty k jednotě s jediným 

Ženichem; zasvěcený život tedy "náleží nepopíratelně k jejímu životu a 

svatosti" (srov. Lumen gentium 44). V této souvislosti vybízím vás, pastýře 

místních církví, ke specifické starostlivosti, abyste ve svých společenstvích 

podporovali různá charismata, ať už historická, nebo nová. Podporujte, 

animujte, pomáhejte při rozlišování, citlivě a s láskou vyjadřujte svou 
blízkost v situacích utrpení a slabosti, ve kterých se mohou ocitnout někteří 

zasvěcení, ale především přinášejte svým učením Božímu lidu světlo o 

hodnotě zasvěceného života, aby v církvi zazářila jeho krása a svatost. Rok 

zasvěceného života svěřuji Panně Marii, Panně naslouchající a 

kontemplující, první učednici svého milovaného Syna. Na ni, milovanou 

Otcovu dceru zaoděnou do všech darů milosti, hleďme jako na jedinečný 

vzor, který máme následovat v lásce k Bohu a ve službě bližnímu. Už teď 
jsem spolu s vámi vděčný za dary milosti a světla, kterými nás Pán bude chtít 

zahrnout, a všechny vás provázím svým apoštolským požehnáním.  

Ve Vatikánu 21. listopadu 2014, na svátek Obětování Panny Marie FRANTIŠEK 

Překlad: sr. Marie Tkadlecová FMA, korektura: Jiří Kratochvíl 

PASTORACE 

Milí farníci, 

letošní rok je pro mne bohatý na jubilea. Chtěl bych se soustředit na dvě 
z nich. 

Jsou spojena s kněžskými jubilei. Jedno je zlaté jubileum mého 

bývalého faráře – preláta Stanislawa a druhé je diamantové – 
železnobrodského rodáka pana kanovníka Zdeňka Maryšky. 



Když jsem byl v Polsku, měl jsem tu čest kázat na jubilejní mši svaté. 

Tehdy jsem použil text české modlitby za kněze. Ta se mi velmi líbí, ale bez 
druhé části, která je za farní společenství, je velmi ochuzená. Znění celé této 

modlitby je uvedeno níže. Můžete si ji přečíst a modlit se ji nejen v kostele. 

V Železném Brodě už 60 let nebylo kněžské povolání. To znamená, že 

je třeba se za kněze nejen modlit, ale pro nová kněžská povolání vytvořit 
prostředí. A proto bych byl rád, kdybychom se modlili tu druhou část, ale také 

ji i žili. 

Vím, že to není jednoduché, a proto využijme tento rok, který je 
přípravou na Národní eucharistický kongres v Brně, a zkusme Pána Ježíše 

opravdově milovat. Připravme se svátostí smíření na Eucharistii a přijměme 

Ježíše do svého života. Možná, že právě tím vytvoříme podmínky, aby někdo 
z našeho společenství mohl zmenšit nedostatek duchovních pastýřů. 

Přeji všem co nejhezčí prožití prázdnin, zotavení nejen těla, ale i duše. 

Modlitba po mši svaté 

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze, 

tvého služebníka a správce Božích tajemství. 

Prosíme tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě 

a nám živou víru, žes ho poslal ty. 

Učinil jsi jej naším duchovním vůdcem; dej mu ducha moudrosti a rady, 

dej mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, 

ať pozorně nasloucháme jeho slovům. 

Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi 

našimi i svými. 

Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochopení. 

Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. 

Ať je naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe. 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního 

společenství. 

Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, 

pomáhající skutek, odpuštění. 

Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, 

podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. 

Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky. 

 

P. Jan 



UPOZORŇUJEME 

ŽELEZNOBRODSKÁ ZVONICE K PROHLÉDNUTÍ 
Na žádost Městského úřadu bude o prázdninách každý čtvrtek 

od 10.00 do 11.00 hodin otevřena pro veřejnost zvonice. 
Pokud se sejde skupinka lidí, kteří by se chtěli podívat do kostela a něco se o 
něm dozvědět, bylo by to možné od 11.00 do 12.00 hodin. 

V. Hlubůček 

PŘEJEME 

V červenci oslaví svá životní jubilea: 

Slávek Šilhán 
Jaroslava Stehrová 

Pavel Halama 

František Soldát 
Věra Hušková 

Jan Žilík 

Markéta Zelinková  

David Pešek 35 let 

Toník Maryško 
Katarina Lakatošová 

Hana Dubská 

Libuše Matoušová 
Věra Proková 

Dagmar Bucharová 

Zdislava Pešatová 10 let 

Hana Hašková 

V srpnu oslaví svá životní jubilea: 
Pavel Halama 

Kristína Martínková 

Rita Ivanovová 85 let 

Cyril Jakubička 
Eliška Hoření 

Vladimír Hlubůček 

Antonín Maryško 

Anna Šimůnková  

Anežka Plívová 

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

NENECHTE SI UJÍT 

POZVÁNÍ NA ČERVENCOVÉ A SRPNOVÉ POUTI  

Pouť ke sv. Prokopu v Zásadě 
Bude v sobotu 4. července v 16:00 hodin a 11. července v 11:00 hodin. 

 

Poutní Svatojakubská mše svatá  
se bude konat v neděli 26. července v 11:00 hodin v kostele sv. Jakuba 

Většího v Železném Brodě. 



Mši svatou bude sloužit železnobrodský rodák P. Zdeněk Maryška, který bude 

při této mši sv. děkovat Pánu za 60 let svého kněžství. 

Pouť ke svatému Vavřinci 
Pojeďte na Malou Skálu ke sv. Vavřinci! V neděli 9. srpna v 18:00 hodin tam 

bude poutní mše svatá. 

Pouť k Panně Marii do Bozkova 
V neděli 16. srpna zveme na pěší pouť k Panně Marii do Bozkova. 

V 6:30 je sraz pěších poutníků na Malém Náměstí v Železném Brodě. 
V 8:30 odjíždí z Malého Náměstí do Bozkova autobus. 

V 10:00 je poutní mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově. 

Ve13:00 odjíždí autobus z Bozkova do Železného Brodu. 
Pro ty, kteří se nemohou účastnit pouti do Bozkova, bude mše sv. v Ž. Brodě 

v 18:00 hodin. 

Tento den nebude mše sv. v Loučkách. 

Pouť ke sv. Bartoloměji do Držkova  
se bude konatv sobotu 29. srpna v 16:00 hodin. 

Od17:00 hodin zde bude koncert duchovní hudby. Hraje pan Votrubec.   
 

FÓRUM 

MODLIT SE SRDCEM?? 

„Proč? A jak se to dělá? A k čemu je to vůbec dobré?....“ ..také jsem se ptal. 
Dnes už vím, že „modlitba srdcem“ není nic nového, že se takto v minulosti 

modlili mnozí velcí světci a světice. Dobře věděli, že právě tam – v srdci – 

najdeme milující Boha.  Možná proto třeba sv. Terezie z Avily řekla o 
modlitbě: „V modlitbě není podstatné mnoho přemýšlet, ale mnoho milovat.“ 

Bůh je přece Láska, milující Otec. A já myslím, že po lásce a po setkání s ní 

touží každý z nás…... 

 ..a pak… ..když se takto modlí víc lidí společně……pak jednoho dne 
zjišťujeme, že úplně stejným srdcem jako já se modlí třeba tamhle Pepa se 

kterým nemluvím, protože mně nedávno urazil a moc se mě dotknul…. … že 

stejným srdcem se modlí ten mrzutý starý pán vedle mě od kterého bych si 
nejraději odsednul… ..že stejným srdcem jako já se  ke stejnému Bohu  modlí 

támhleta stará babička o dvou holích, stejně jako ta moc hezká holka vedle ní, 

za kterou se každý dvakrát ohlédne……a tak najednou zjistíme, že VŠICHNI 
BEZ ROZDÍLU, mladí i staří, muži i ženy, doktoři, inženýři i ti bez vzdělání, 

zdraví i nemocní se modlíme JEDNÍM, SPOLEČNÝM SRDCEM, které má 



jméno – Bůh. Láska. ….a pak v té krásné, radostné modlitbě je tak úžasně 

snadné a krásné odpustit tomu Pepovi, usmát se na toho mrzutého pána… ..a 
vůbec se neotáčet za tou hezkou holkou, vždyť už vím, že úplně stejné srdce (a 

možná čistší) má i ta stará babička…….a tak jsem i já pochopil, jak důležitá je 

modlitba abychom si dokázali navzájem odpouštět, smířit se…. ..nehřešit proti 

Bohu……mít se rádi… Sami to nedokážeme, to dokáže takto jen sám Bůh – 
Láska – a ten je  v našem srdci, ne někde nahoře ve vesmíru.  

…a tak jsem pochopil, že i ten nejposlednější neznámý človíček někde na 

druhé straně zeměkoule který třeba moc trpí hladem nebo žízní nosí v sobě 
kousek tohoto stejného jednoho srdce jako já v sobě cítím… ..a pak jsem 

najednou pochopil i to, že my co chodíme do kostela nemáme asi žádný důvod 

si pyšně myslet, že jsme lepší než ti co tam nechodí, spíš jsme jen pochopili 
trochu víc, a naším úkolem je zvát k této krásné lásce – do tohoto jednoho 

SPOLEČNÉHO SRDCE ty všechny další kolem nás, kteří tuto Boží lásku 

ještě nepoznali.  

… a mně nezbývá, než zas jen poděkovat Panně Marii, teď už dobře vím, že 
„modlitba srdcem“ není žádný nový nebo zbytečný „vynález“ z Medžugorje. 

Tomáš Šilhán 

 
ANENČIN DOPIS/pokračování/ 

(Tyto události z Anenčina života vkládám do Jakuba po kouskách.Do 

prázdninového čísla dávám druhou část Anenčina dopisu č. 12 a ještě nám 
zbyde kousek na září. Takové „dobroty“ se nemůžou zhltnout najednou. 

Legrace se musí pořádně vychutnat. Pozn. red.) 

Mám si hrát s kaštánkama. Prý je to snad i zdravé. Ale zajímavý je, že ledový 

kaštany mi k hraní nikdá nenabídnou. Ráda si taky hraju s mobilama a 
nejraději se strejdovým, který má dotykový diplej. Tam to pane fičí! Reaguje 

to i na lepkavé ruce od jabka! Jednou jsem si s ním hrála tak divoce, že mi 

spadl do bedny s navázanou staticí. Ale to jsem pochopitelně nikomu neřekla. 
A pak, když ho dospěláci hledali, tak ten telefon strašně drnčel. Krabice se 

mlela tak, že ta navázaná statice opadala.  No, příště ten telefon upustím 

raději do mrkve a nebo do česneku. Tam maximálně opadá jen hlína a lupení.)   

  Když jsem byla s rodičema před půl rokem volit, tak jsem tam v koutku 
volební místnosti  zahlídlla myšku. Doopravdy. Ale nikdo mi to nevěřil a 

hlavně mi nerozuměl a nechápal mě. Ale já jsem ji poznala hned. Vypadala 

sice trošičku jinak, než-li ji znám z knížek, ale byla zase úplně stejná, jako ta, 
co ji obden vídávám u nás ve stodoli. Denně totiž přemlouvám našeho kocoura 

Macíčka, aby ji nechal žít, abych měla taky co pozorovat. 



   Tatínek hraje s maminkou čas od času takovou přitroublou hru. Jmenuje se 

Kámen, Nůžky, Papír. A ptáte se, kdy ji hrajou? No, to vždycky, když se 
pokadím. – Rodiče se na mě pořád zlobí, a to hlavně tatínek, že ujídám našim 

pejskům granule. Ale tati!! Hovínko mám po nich mnohem pevnější a ani tolik 

nesmrdí. Jen bys nám ale mohl alespoň na Vánoce objednat nějaký prémiový 

balení. Tahle středně kvalitní jakost už se nám trošičku zajídá. – Tatínek říkal, 
že by nemluvňata mohla mít svoji soutěž s názvem: „Neváhej a moč!“ Ale že 

prý by mě tam nepřihlásil, a když, tak rozhodně by si na mě teda nevsadil! A 

ještě taky taťka říkal, že unavené dítě vypadá v půl jedné ráno úplně jinak než-
li já a že prý mi koupí malý krumpáček a budeme si spolu hrát ve stodoli na 

permoníky. Ale já si moc ráda hraju před spaním na myšáka. Neznáte tu hru? 

No, to skáčete v posteli po tatínkovi i mamince, pokud už si šla i ona náhodou 
lehnout, a skáčete tak dlouho, dokud Vás nechají. Tatínek mě minule označil 

za profesionálního kastračního technika a rázem mi utnul veškeré mé myšácké 

skoky. Nevíte proč?   

  Rodiče mi dali vznosné jméno Annemarie, asi proto, abych měla hned do 
začátku něco krásného. Ale, mami, já si budu stejně říkat Aňďa. Promiň mi to 

a díky. – Dospělí mi pořád říkají, že si my děti máme neustále dávat pozor. A 

tak … nesmím být divoká na gauči, nesmím neúmyslně házet věci z postele, 
nesmím si v březnu máchat nohy v potoce, nesmím si pomalu ani ….... . Ale 

koho včera, tatínku, kousla už zabitá štika? No? 

   Svoji neteř Marušku mám moc v oblibě. Sice ji skoro vůbec neznám, ale 
stačí mi to, co o ní napsala její maminka. Ta totiž napsala mojí mamce: „Evi, 

nic si nedělej z toho, že nám letos nemůžete poslat řepu. Nám se letos urodilo, 

dokonce i mrkev. A stejně, ta naše Marry to tak jako tak nežere“. A to je mi, 

Maruško, dost sympatický. Aspoň ta moje maminka taky vidí, že i druhýmu 
nemusí zeleninka tolik chutnat.   

  Včera přišel mamince balíček z parfumérie. Velmi mě zaujal a to tak, že jsem 

si na něj sedla. Pak mě ale napadlo, že by v něm mohlo být i něco k snědku. A 
tak jsem trhala a trhala, až jsem se protrhala k bublinkové fólii. Ale jenom 

k fólii, bublinková čokoláda by byla lepší. No a v tomhle momentě, kdy jsem 

koštovala tu fólii, tak mě načapal tatínek, který vznosně prohlásil: „Ale Aňďo! 

To není mňam, mňám! To je přece krása!!“ Jo, jakápak krása? Viděli jste 
někdy, že by nějaká krása tak ohavně chutnala?    

  A teď mám pár proseb. Zaprvý. Prosím, už mi nekupujte ty přihlouplé 

magnetky. Všude se to jenom válí a navíc…. . Co kdybych Vám náhodou 
zmagnetizovala ty Vaše historické plomby a všechny Vaše budoucí náhrady?:) 

Zadruhý. Mami, ty bramborové knedle s jahodama dělej prosím příště o trochu 

měkčí. Zlomila jsem si o ně včera žlutou pastelku. A to je teda velikánská 



škoda. Zatřetí.Tatínku, nezpívej mi prosím zase tak moc často. Bohatě stačí, že 

mi maminka kazí fotky. Nekaž mi ještě i Ty hudební sluch! Začtvrté. Mami, 
pokud chceš, abych už chodila venku celou trasu úplně sama, tak mi potom ale 

nesmíš nazouvat boty opačně! Zapáté. Mami, už nekupuj ty  drahé čistící a 

přírodu ohrožující prostředky. Bohatě Ti teď stačí na podlahu obyčejná 

špachtle. A tátovi ji vracet nemusíš. Stejně neví, kde ji předtím měl. 

 Maminka si občas zapůjčí nějaký oděv po tatínkovi, resp. Je to vždycky ta 

věc, do které se už tatínek nevejde a ani vejít nechce. No a to já pak vždycky 

na maminku křičím né„máma“, ale „pán“ !!!   
       eH 

OHLÉDNUTÍ 

O májových pondělcích v přírodě již bylo psáno. Já chci doplnit ještě dva 

údaje. První modlitby byly v Těpeřích bez mše svaté. Přišlo 11 osob. Poslední 
pondělí byla Mše Svatá s Májovou pobožností u Matičky hor v Horské 

Kamenici. Na nejromantičtější podvečer pod rozkvetlými kaštany dorazilo 41 

osob. Při proměňování ulehly ovečky na protější louce a hlavy otočily 

k polnímu oltáři. Počasí nám opět přálo a všechny přinesené dobroty vzaly za 
své. Tak jako v Držkově, dostali přítomní svatý obrázek. Otec Jan přivezl na 

přívěsu lavice a stoly, paní Hlubůčková doprovázela bohoslužbu hrou na 

varhánky.  

Děkuji za všechny společné májové modlitby. 

       V. Petružálková 

BOŽÍ TĚLO A MOJE DĚTSTVÍ 

Protože nemám pokračovatele rodu, chci se podělit s vámi o své prožitky. Na 
slavnost Božího Těla jsme se my děti z náboženství od sv. Kateřiny v Novém 

Městě pod Smrkem dlouho připravovaly a těšily. Maminky nám připravily 

nové (často děděné) drůžičkovské šatičky, protože ty loňské nám už byly 
malé. Po dlouhých zimách nebylo většinou na lukách ještě kvítí, obcházely 

jsme a prosily o lupení ze zahrádek. Košíčky jsme si zdobily samy. O 

mateřídoušce jsme jen snily. Věneček ale nechyběl, o ten se postarala 
milovaná babička v Brodě. Vždy ve středu před slavností přišel 

korespondenční lístek (někdy i telefonická výzva) se zprávou, že balíček 

odnese na dráhu v poledne a my si máme dojít k večernímu vlaku. Tak to 

probíhalo, dokud komunisti nezakázali čtvrteční bohoslužby venku.  

Jeden rok jsme ráno v neděli stáli před kostelem, řadili se (byli mezi námi i 

kluci včetně našeho Tomáše), ale bez věnečků. Kostel stojí na kopci a vidím, 



jak naše maminka roní slzy dívaje se kopcem dolů. Na poslední chvíli 

přicházeli od vlaku babička s dědou a na zápěstí měli pověšené 
mateřídouškové věnečky i pro ostatní přítomné. Dodnes nevím, kdy museli 

vyjet. Cesta vlakem trvala 4 hodiny se dvěma přestupy.  

V družičkovských šatičkách jsem vyzvedla i vysvědčení ve škole, pak ještě 

v nich šla s rodiči do Hejnic na pouť (8 km lesem). Vždycky jsem měla 
puchýře z bot. Ty se zahojily, zato vzpomínku na atmosféru Božího Těla mi 

nikdo nevymaže, mám jí stále před očima i srdci. 

     V. Petružálková 

AŤČIN SLOUPEK 

FARNÍ VÝLET 

V sobotu 20. června jsme jeli na připravený výlet, pršelo cestou k autobusu a 
potom už jsme nezmokli. Buďto jsme byli v kostele nebo restauraci.  

Začali jsme ve Staré Boleslavi v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Mši 

svatou sloužil i náš otec Jan. Kvůli nám, poutníkům z Brodu, byl mimořádný 

výstav Palladia – to je ochranný obraz Země české, který dostala ke křtu svatá 
Ludmila od sv. Metoděje. Paní průvodkyně říkala, že svým významem a cenou 

patří mezi korunovační klenoty. Mamka si všimla, že levá řada lavic má před 

klekátkem vytápění. Potom nás paní průvodkyně vzala do kostela sv. 
Klimenta, tam jsou původní freska, nejstarší v Čechách. 

V bazilice sv. Václava – ten je nad původním kostelíkem sv. Kosmy a sv. 

Damiána – v kryptě jsme se dověděli moc zajímavostí a zakončili jsme 
zpěvem chorálu, který do roku 1918 byl národní hymnou. 

Potom jsme jeli o Neratovic.  Čekal tu na nás páter Kováč a otevřel kapli sv. 

Vojtěcha. Má zajímavý oltář a před ním je balvan, na kterém sv. Vojtěcha zbili 

a okradli o boty převozníci. Za to, že jim nezaplatil, ale požehnal. Kaple patří 
soukromníkovi z Prahy a spravuje ji římskokatolická církev.  

Cestou na Mělník jsme ještě zastavili v obci Libiš. Venkovský kostelík sv. 

Jakuba nám otevřel pan kostelník a řekl o zajímavostech. Jsou zde opravené 
fresky z 12. století a veliká dřevěná zvonice. Taky je tu cedulka, kam 15. 8. 

2002 sahala voda. Mamka říká, že víc než dva metry. 

Na Mělníku jsme šli nejdřív na oběd a otec Jan nás pak provedl kostelem sv. 

Petra a Pavla. Viděli jsme nové varhany za 9 milionů korun, novou sochu sv. 
Zdislavy a jiné věci. Také jsme se podívali na soutok Labe s Vltavou, viděli 

horu Říp a další kopečky. 

Naposledy jsme zastavili v Kosmonosech a navštívili Loretu. Já už byla 
v Loretě v Praze a Starém Hroznatově. Tady mají i šikmou věž a sochy 

z rodiny Jelínků.  



V autobuse nám mamka četla o místech, kam půjdeme, a o sv. Václavovi. Byl 

to krásný výlet a bylo nás 48.     Aťka 
 

MAKOVEC BEZ VAJEC 

150g máku, 150g cukru, 300g mouky, celý kypřící prášek, 1/4 l mléka, 

sklenička oleje.  
     Mák umeleme, prosejeme mouku s práškem, přidáme cukr, popřípadě i 

citronovou kůru, nebo skořici. 

V misce zaděláme těsto mlékem, přidáme olej. Těsto takové hustoty, aby se 
dalo snadno namazat na plech. Je-li mouka suchá, přidáme mléko. Plech 

pomastíme, vysypeme moukou,těsto na něm rozetřeme a upečeme v mírné 

troubě. Makovec hodně nabude, je lehký a kyprý. Buď jej jenom 
pocukrujeme, nebo ještě pomažeme zavařeninou. Můžeme jej také upéci 

v bábovkové formě. 

Dobrou chuť přeje F. Soldát 

 

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: 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. 



SRPEN 

Všeobecný:  Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. 

Evangelizační:  Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se 

nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů. 

Národní: Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k cíli 

své pozemské pouti. 
 

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

veršem z Písma svatého 

ČERVENEC 

1.7. 

1. čt: Gn 21,5.8-20 

Žl:  34 

Ev: Mt 8,28-34 

Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák 

narodil. Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se 

mohu smát.“ 

2.7. 

1. čt: Gn 22,1-19 

Žl:  116A 

Ev: Mt 9,1-8 

A posel řekl Abrahámovi: „Nevztahuj na 

chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem 

poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel 

svého jediného syna.“ 

3.7. 

1. čt: Ef 2,19-22 

Žl:  117(116) 

Ev: Jan 20,24-29 

Tomáš jim však odpověděl: "Dokud neuvidím 

na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj 

prst na místo hřebů a ne-vložím svou ruku do 

jeho boku, neuvěřím." 

4.7. 

1. čt: Gn 27,1-5.15-29 

Žl:  135 

Ev: Mt 9,14-17 

Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, 

dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy 

od nich bude ženich vzat; potom se budou 

postit. 

5.7. 
ne 

1. čt: Iz 61,1-3a 
Žl:  117(116) 

2. čt: 2Kor 4,1-2.5-7 

Ev: Lk 10,1-9 

Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se 
ovládnout malomyslností, protože nám Bůh 

milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných 

úskoků, nepočínáme si chytrácky ani 

nefalšujeme Boží slovo.  

6.7. 

1. čt: Gn 28,10-22a 

Žl:  91 

Ev: Mt 9,18-26 

Jákob měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož 

vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují 

a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí 

Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, Bůh 

tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. 

7.7. 

1. čt: Gn 32,23-33 

Žl:  17 

Ev: Mt 9,32-38 

Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ 

Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi 

nepožehnáš.“ 

8.7. 

1. čt: Gn 41,55-42,24 

Žl:  33 
Ev: Mt 10,1-7 

Jděte a kažte, že se přiblížilo království 

nebeské. 
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9.7. 

1. čt: Gn 44,18-45,5 

Žl:  105 

Ev: Mt 10,7-15 

Když vstoupíte do domu, řekněte: ‚Pokoj vám.‘ 

10.7. 

1. čt: Gn 46,1-30 

Žl:  37 

Ev: Mt 10,16-23 

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte 

tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako 

holubice. 

11.7. 

1. čt: Přís 2,1-9 

Žl:  34(33) 

Ev: Mt 19,27-29 

Budeš-li volat po vědě a toužit po poznání, 

budeš-li ho hledat jako stříbro, jako za poklady 

po něm slídit, pak pochopíš bázeň před 
Hospodinem a najdeš poznání Boha. 

12.7. 
ne 

1. čt: Am 7,12-15 

Žl:  85(84) 

2. čt: Ef 1,3-14 

Ev: Mk 6,7-13 

Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o 

jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve 

kladli své naděje do Mesiáše. 

13.7. 

1. čt: Ex 1,8-14.22 

Žl:  124 

Ev: Mt 10,34-11,1 

Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není 

mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc 

nežli mne, není mne hoden. 

14.7. 

1. čt: Ex 2,1-15a 

Žl:  69 

Ev: Mt 11,20-24 

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo 

nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání. 

15.7. 

1. čt: Ex 3,1-6.9-12 

Žl:  103 

Ev: Mt 11,25-27 

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. 

16.7. 

1. čt: Ex 3,13-20 

Žl:  105 
Ev: Mt 11,28-30 

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste 

obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

17.7. 

1. čt: Ex 11,10-12,14 

Žl:  116B 

Ev: Mt 12,1-8 

Kdybyste věděli, co znamená ‚milosrdenství 

chci, a ne oběť‘, neodsuzovali byste nevinné. 

18.7. 

1. čt: Ex 12,37-42 

Žl:  136 

Ev: Mt 12,14-21 

Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot 

neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho 

jménu bude naděje národů.‘ 

19.7. 
ne 

1. čt: Jer 23,1-6 

Žl:  23(22) 

2. čt: Ef 2,13-18 

Ev: Mk 6,30-34 

Ježíš přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste 

byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze 

něho máme my i vy přístup k Otci v jednom 

Duchu. 

20.7. 

1. čt: Ex 14,5-18 

Žl: Ex 15 

Ev: Mt 12,38-42 

„Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; 

ale znamení mu nebude dáno, leč znamení 

proroka Jonáše.“ 

21.7. 

1. čt: Ex 14,21-15,1 

Žl: Ex 15 
Ev: Mt 12,46-50 

„Ten kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je 

můj bratr, má sestra i matka.“ 

22.7. 

1. čt: Pís 3,1-4a 

Žl:  63,2.3-4.5-6.8-9 

Snoubenka praví: Na svém lůžku za noci jsem 

hledala miláčka svého srdce, hledala a 
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Ev: Jan 20,1.11-18 nenalezla. 

23.7. 

1. čt: Gal 2,19-20 

Žl:  34 

Ev: Jan 15,1-8 

Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak 

tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, 

protože on mě miloval a za mě se obětoval. 

24.7. 

1. čt: Ex 20,1-17 

Žl:  19 

Ev: Mt 13,18-23 

U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší 

slovo, ale časné starosti a vábivost majetku 

slovo udusí, a zůstane bez úrody. 

25.7. 

1. čt: 2Kor 4,7-15 

Žl:  126(125) 

Ev: Mt 20,20-28 

Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, 

aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. 

Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro 
Ježíše, aby i Ježíšův život byl patrný na našem 

smrtelném těle 

26.7. 
ne 

1. čt: 2Kral 4,42-44 

Žl:  145(144) 

2. čt: Ef 4,1-6 

Ev: Jan 6,1-15 

Žijte způsobem hodným toho povolání, které 

jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, 

mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a 

horlivě se snažte zachovávat jednotu ve 

smýšlení spojeni poutem pokoje. 

27.7. 

1. čt: Ex 32,15-34 

Žl:  106 

Ev: Mt 13,31-35 

„Království nebeské je jako kvas, který žena 

vmísí do tří měřic mouky, až se všecko 

prokvasí.“ 

28.7. 

1. čt: Ex 33,7-11;34,5b-

9.28 

Žl:  103 

Ev: Mt 13,36-43 

Hospodin odpověděl: „Všechna má dobrota 

přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno 

Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji, 

a slituji se, nad kým se slituji.“ 

29.7. 

1. čt: Ex 34,29-35 
Žl:  99 

Ev: Mt 13,44-46 

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, 
který někdo najde a skryje; z radosti nad tím 

jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. 

30.7. 

1. čt: Ex 40,16-38 

Žl:  84 

Ev: Mt 13,47-53 

Anebo je království nebeské jako síť, která se 

spustí do moře a zahrne všecko možné;když je 

plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, 

vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. 

31.7. 

1. čt: Lv 23,1-37 

Žl:  81 

Ev: Mt 13,54-58 

Mluv k Izraelcům a řekni jim: Slavnosti 

Hospodinovy, které budete svolávat, jsou 

bohoslužebná shromáždění. Jsou to mé 

slavnosti. 

 

Svátky a slavnosti v červenci 

4.7. sv.Prokop 

5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
25.7. svátek sv. Jakuba apoštola 

26.7. sv. Jáchym a Anna 

31.7. sv. Ignác z Loyoly 
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SRPEN 

1.8. 

1. čt: Lv 25,1.8-17 

Žl:  67 

Ev: Mt 14,1-12 

Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale 
budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, 
váš Bůh. 

2.8. 
ne 

1. čt: Ex 16,2-15 

Žl:  78(77) 

2. čt: Ef 4,17.20-24 

Ev: Jan 6,24-35 

Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života. Kdo přichází 
ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve 
mne, nebude nikdy žíznit." 

3.8. 

1. čt: Nm 11,4b-15 

Žl:  81 

Ev: Mt 14,13-21 

Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo 
mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. 

4.8. 

1. čt: Nm 12,1-13 

Žl:  51 

Ev: Mt 14,22-36 

K ránu šel k nim, kráčeje po moři. Ježíš na ně 

hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem 

to, nebojte se!“ 

5.8. 

1. čt: Nm 13,1-2a.25-

14,1.26-29.34-35 
Žl:  106 

Ev: Mt 15,21-28 

Jedna kananejská žena z těch končin vyšla a 
volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu 
Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ 

6.8. 

1. čt: Dan 7,9-14 

Žl:  97(96) 

2. čt: 2Petr 1,16-19 

Ev: Mk9,2-10 

Neboť přijal od Boha Otce čest a slávu, když o 
něm vznešená Boží velebnost promluvila tato 
slova: 'To je můj milovaný Syn, v něm já mám 
zalíbení.' 

7.8. 

1. čt: Dt 4,32-40 

Žl:  77 

Ev: Mt 16,24-28 

Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, 
aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě a abys 
byl dlouho živ na zemi, kterou ti pro všechny dny dává 
Hospodin, tvůj Bůh. 

8.8. 

1. čt: Dt 6,4-13 

Žl:  18 

Ev: Mt 17,14-20 

Ježíš odpověděl: „Pokolení nevěřící  a zvrácené, 
jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás 
mám ještě snášet? Přiveďte mi ho sem!“ 

9.8. 

ne 

1. čt: 1Kral 19,4-8 

Žl:  34(33) 

2. čt: Ef 4,30-5,2 
Ev: Jan 6,41-51 

Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který 
vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. 

10.8. 

1. čt: 2Kor 9,6-10 

Žl:  112(111) 

Ev: Jan 12,24-26 

Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a 
kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také 
sklízet. 

11.8. 

1. čt: Dt 31,1-8 

Žl: Dt 32 

Ev: Mt 18,1-5.10.12-14 

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed  

a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte 

a nebudete jako děti, nevejdete do království 

nebeského. 

12.8. 

1. čt: Dt 34,1-12  Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na 
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Žl:  66  

Ev: Mt 18,15-20  
zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec 
jim to učiní. 

13.8. 

1. čt: Joz 3,7-17 

Žl:  114 

Ev: Mt 18,21-19,1 

„Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, 
když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ 

14.8. 

1. čt: Joz 24,1-13 

Žl:  136 

Ev: Mt 19,3-12 

Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od 
počátku ‚muže a ženu učinil je‘? 

15.8. 

1. čt: Zj 11,19a;12-10ab 
Žl:  45(44) 

2. čt: 1Kor 15,20-27a 

Ev: Lk 1,39-56 

Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa 
jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké znamení: 
žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s 
korunou z dva-nácti hvězd kolem hlavy. 

16.8. 
ne 

1. čt: Pr 9,1-6  

Žl:  34(33)  

2. čt: Ef 5,15-20  

Ev: Jan 6,51-58  

Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. 
Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované 
za život světa. 

17.8. 

1. čt: Sd 2,11-19 

Žl:  106 

Ev: Mt 19,16-22 

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

18.8. 

1. čt: Sd 6,11-24a 

Žl:  85 
Ev: Mt 19,23-30 

Každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry 
nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro 
mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl 
na věčném životě. 

19.8. 

1. čt: Sd 9,6-15 

Žl:  21 

Ev: Mt 20,1-16a 

Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako 

když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout 

dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár 

na den a poslal je na vinici. 

20.8. 

1. čt: Sd 11,29-39a 

Žl:  40 

Ev: Mt 22,1-14 

„S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden 
král vystrojil svatbu svému synu. Poslal 

služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni 
nechtěli jít. 

21.8. 

1. čt: Rt 1,1.3-6.14b-

16.22 

Žl:  146 

Ev: Mt 22,34-40 

„Mistře, které přikázání je v zákoně 
největší?“ 

22.8. 

1. čt: Rt 2,1-;4,17 

Žl:  128 

Ev: Mt 23,1-12 

Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo 

se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 

bude povýšen. 

23.8. 
ne 

1. čt: Joz 24,1-18b 

Žl:  34(33) 
2. čt: Ef 5,21-32 

Ev: Jan 6,60-69 

Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. 

24.8. 

1. čt: Zj 21,9b-14 

Žl:  145(144) 
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, 
všem, kdo ho vzývají upřímně.  
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Ev: Jan 1,45-51  

25.8. 

1. čt: 1Sol 2,1-8 

Žl:  139 
Ev: Mt 23,23-26 

nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, 
milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a 
to ostatní nezanedbávat. 

26.8. 

1. čt: 1Sol 2,9-13 

Žl:  139 

Ev: Mt 23,27-32 

Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od 
nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, 
ale jako slovo Boží. 

27.8. 

1. čt: 1Sol 3,7-13 

Žl:  90 

Ev: Mt 24,42-51 

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

28.8. 

1. čt: 1Sol 4,1-8 

Žl:  97 

Ev: Mt 25,1-13 

Ale zatímco šly panny kupovat, přišel ženich, a 
které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a 
dveře byly zavřeny. 

29.8. 

1. čt: Jer 1,17-19 

Žl:  71 

Ev: Mk 6,17-29 

Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys 
měl za ženu manželku svého bratra!“ 

30.8. 
ne 

1. čt: Dt 4,1-2.6-8 

Žl:  15(14) 

2. čt: Jak 1,17-18.21b-

22.27 

Ev: Mk 7,1-8.14-15.21-

23 

Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho 

vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho 

poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí 

špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, 

cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, 

závist, urážky, pýcha, opovážlivost. Všechno to 

zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje." 

31.8. 

1. čt: 1Sol 4,13-18 

Žl:  96 

Ev: Lk 4,16-30 

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne 
pomazal,abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 

 

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 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny se o prázdninách konat nebudou. 

26. 7. a 16. 8. Nebudou mše sv. v Loučkách. 

4. 7. /sobota/ 16:00 Poutní mše svatá ke sv. Prokopu v Zásadě, 

slouží P. Kryštof 

4. 7. 16:00 Mše sv. ve Bzí 
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11. 7. /sobota/ 11:00 Poutní mše sv. v Zásadě 

11. 7. 14:00 Kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti 
svatba Nikoly Kopicové a Jiřího Hanuše 

26. 7. /neděle/ 11:00 Poutní mše sv. ke sv. Jakubu v Železném Brodě, 

slouží  P. Z. Maryška 

26. 7.  Nebude mše sv. v Loučkách 

9. 8. /neděle/ 18:00 Poutní mše sv. ke sv. Vavřinci na Malé Skále 

10. 8. – 16. 8.  Farní tábor 

16. 8. /neděle/  Poutní mše sv. k Panně Marii v Bozkově 

16. 8. 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

16. 8.  Nebude mše sv. v Loučkách 

29. 8. 16:00 Poutní mše sv. ke sv. Bartoloměji v Držkově 

29. 8. 17:00 Koncert duchovní hudby v kostele sv. 

Bartoloměje v Držkově, hraje pan Votrubec 

GLOSY        
 Když se nám něco daří, bereme to jako samozřejmost, o které snad ani 

nevíme. Ale nedej Bůh, když se nám do cesty nachomýtne jen malý 
klacík! To ten hned máme za velkou kládu, o které musí také každý 

vědět! ( I já to tak mám!) 

 Kdyby nebylo lidských chyb a nedostatků, zřejmě bych Tě Bože, 

hledala ve svém životě daleko méně. Paradoxem ale je, že čím více se 

potýkám se slabostmi svými i druhých, tak tím více na Tebe Bože 
spílám! A to bych Tě už přitom měla mít dávno najitýho! Divná hra na 

schovávanou, nemyslíte? Nikdo se totiž vlastně neschovává a zároveň 

ani nikdo příliš nehledá.  
eH 



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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