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CESTY VÍRY 

LUMEN FIDEI 

pokračování 

7. Tyto úvahy o víře zamýšlejí v kontinuitě se vším, co o této teologální ctnosti 

církevní magisterium prohlásilo, přiřadit se k tomu, co napsal v encyklikách o 

lásce a naději Benedikt XVI. Ten již témeř dokončil prvotní znění encykliky o 

víře. Jsem mu za to hluboce vděčný, přijímám v Kristově bratrství jeho 
cennou práci a vkládám do tohoto textu několik dalších příspěvků. Petrův 

nástupce, včera, dnes i zítra, je totiž vždycky povolán „utvrzovat bratry“ v 

onom nezměrném pokladu víry, který Bůh dává každému člověku jako světlo 
na cestu. 

Ve víře, která je darem Boha a nadpřirozenou ctností Jím vlitou, 

rozpoznáváme, že nám byla nabídnuta obrovská Láska, byli jsme osloveni 
dobrým Slovem a přijetím tohoto Slova, kterým je Ježíš Kristus, vtělené 

Slovo, nás Duch svatý přetváří, osvěcuje budoucí cestu a dává nám křídla 

naděje, abychom se po ní mohli s radostí vydat. Víra, naděje a láska vytváří 

podivuhodné sepětí, dynamismus křesťanské existence směřující k plnému 
společenství s Bohem. Jaká je tato cesta, kterou před námi otevírá víra? Odkud 

přichází její mocné světlo, které svítí na cestu zdařilého života naplněného 

plody? 

 

Kapitola první 

UVĚŘILI JSME V LÁSKU 

(srov. 1 Jan 4,16) 

Abraham, náš otec ve víře 

8. Víra nám otevírá cestu a provází naše kroky v dějinách. A proto, chceme-li 

porozumět, co je víra, musíme mluvit o jejím průběhu a cestě věřících lidí, jak 
ji dosvědčuje na prvním místě Starý zákon. Jedinečné místo patří Abrahamovi, 

našemu otci ve víře. V jeho životě se událo něco omračujícího: Bůh k němu 

pronáší Slovo, zjevuje se jako Bůh, který mluví a nazývá jej jménem. Víra se 
váže ke slyšení. Abraham Boha nevidí, ale slyší Jeho hlas. Tímto způsobem 

dostává víra osobní charakter. Bůh se ukazuje nikoli jako místní Bůh, ani jako 

Bůh vázaný na zvláštní posvátnou dobu, nýbrž jako osobní Bůh, totiž Bůh 

Abrahamův, Izákův a Jakubův, schopný vstoupit do kontaktu s člověkem a 



uzavřít s ním smlouvu. Víra je odpověď na Slovo, které osobně interpeluje, na 

určité Ty, které nás volá jménem. 

9. Obsahem tohoto Slova řečeného Abrahamovi je povolání a zaslíbení. 

Především je povoláním k vyjití z vlastní země, pozváním, aby se otevřel 

novému životu, začátkem exodu, který jej povede do neočekávané 

budoucnosti. Vize, kterou víra dala Abrahamovi, bude vždycky spojena s 
vykonáním tohoto kroku vpřed. Pravá víra „vidí“ do té míry, do jaké jde, v 

jaké vstupuje do prostoru otevřeného Božím Slovem. Toto Slovo obsahuje 

také zaslíbení: tvoje potomstvo bude početné, budeš otcem velkého národa 
(srov. Gen 13,16; 15,5; 22,17). Je pravdou, že Abrahamova víra jakožto 

odpověď na předešlé Slovo, bude vždycky úkonem paměti. Nicméně, tato 

paměť nepoutá k minulosti, ale poněvadž je památkou zaslíbení, je schopna 
otevírat budoucnost, osvěcovat kroky na cestě. Tak je zřejmé, že víra, jakožto 

paměť budoucího, memoriafuturi, bude se vždycky úzce pojit s nadějí. 

10. Po Abrahámovi je žádáno, aby se tomuto Slovu svěřil. Víra chápe, že 

slovo, zdánlivě prchavé a přechodné, je-li proneseno věrným Bohem, stává se 
tím nejjistějším a nejneochvějnějším, co může existovat a co umožňuje 

kontinuitu našeho putování v čase. Víra přijímá toto Slovo jako bezpečnou 

skálu, na níž může budovat s pevnými základy. Proto je v Bibli víra vyjádřena 
hebrejským slovem emûnah odvozeným ze slovesa amàn, jehož kořen 

znamená „podpírat“. Výraz emûnah může znamenat jak věrnost Boha, tak víru 

člověka. Věřící člověk dostává svou sílu z toho, že se svěřuje do rukou 
věrného Boha. Sv. Cyril Jeruzalémský si pohrává s oběma významy tohoto 

slova, které se vyskytují také v příslušném řeckém (pistós) a latinském 

(fidelis) ekvivalentu a velebí důstojnost křesťana, jemuž se dostává jméno 

Boha samého: oba jsou „věrní“. Svatý Augustin to vysvětluje takto: „Věrný 
člověk je ten, který věří Bohu, jenž slibuje; věrný je Bůh, který uděluje to, co 

slíbil člověku“. 

11. Pro pochopení Abrahamovy víry je významný poslední aspekt jeho 
příběhu. Boží Slovo, třebaže přináší novost a překvapení, nepředstavuje nic, 

co bylo cizí zkušenosti tohoto praotce. V hlasu, který se obrací k Abrahamovi, 

rozpoznává praotec hlubokou výzvu vepsanou v nitru jeho bytí odevždy. Bůh 

pojí svůj příslib s oním „místem“, ve kterém je lidská existence odevždy 
slibná, totiž s otcovstvím a zrozením nového života: „Tvá žena Sára ti opravdu 

porodí syna a dáš mu jméno Izák“ (Gen 17,19). Bůh, který žádá po 

Abrahamovi, aby se mu zcela svěřil, zjevuje se jako zdroj veškerého života. 
Takto se víra pojí s Otcovstvím Boha, z něhož pramení stvoření. Bůh, který 

povolává Abrahama, je Bůh Stvořitel, Ten, který „volá k bytí to, co není“ (Řím 

4,17), Ten, který „si nás vyvolil ještě před stvořením světa... abychom byli 



přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista“ (Ef 1,4-5). Víra v Boha osvěcuje 

nejhlubší kořeny Abrahamova bytí, umožňuje mu rozpoznat zdroj dobroty, 
která je u počátku všech věcí, a potvrzuje, že jeho život nemá původ v nicotě 

nebo náhodě, nýbrž v osobním povolání a v lásce. Tajemný Bůh, který jej 

povolal, není cizí Bůh, ale Ten, který je původem všeho a nese všechno. Velká 

zkouška Abrahamovy víry - oběť syna Izáka - ukazuje, že tato prvotní láska je 
schopna zaručovat život i po smrti. Slovo, které je schopno dát vzejít synu v 

jeho „neplodném“ těle a „neplodném lůně“ Sáry (srov. Řím 4,19), bude 

schopno zaručovat příslib budoucnosti přemáhající každou hrozbu nebo 
nebezpečí (srov. Žid 11,19; Řím 4,21). 

PASTORACE 

Už několik století je modlitba růžence pro mnohé lidi důležitým 

způsobem kontaktu s Bohem.  

Zjevení Panny Marie, zvláště ve Fatimě, nám připomínají důležitost a hodnotu 

této modlitby. Papežové poslední doby nás k této modlitbě také vybízejí.  

Blahoslavený Jan Pavel II. již na začátku svého pontifikátu 29. října 1978 řekl 

ke shromážděným: „ Růženec je modlitba, kterou jsem si velmi zamiloval. 

Obdivuhodná modlitba. Obdivuhodná ve své prostotě a zároveň hloubce… Je 
možné říci, že růženec se stává jakoby modlitebním komentářem k poslední 

kapitole konstituce Lumen Gentium Druhého vatikánského koncilu, ve které 

je řeč o obdivuhodné přítomnosti Bohorodičky v tajemství Krista a Církve. Na 

základě andělského pozdravu Ave Maria se před očima naší duše promítají 
hlavní okamžiky z Ježíšova života. Radostná, bolestná a slavná tajemství jsou 

jeden celek. Dalo by se říci, že vytváříme společenství s Pánem Ježíšem skrze 

srdce jeho Matky. Zároveň do těch samých desátků růžence může naše srdce 
vložit všechny záležitosti, které tvoří život jednotlivců, rodin, národů, církve, 

lidstva. Osobní záležitosti našich bližních, zvláště těch, kteří jsou nám 

nejbližší, těch o které nejvíce pečujeme. Tímto způsobem ta prostá modlitba 
růžence pulsuje jakoby lidským životem.“  

 

Také i já si nedovedu představit svůj denní život bez modlitby růžence, do 

které mohu vložit právě to, co zrovna v tu chvíli prožívám.  

Nedávno jsem se asi po patnácti letech setkal se svým kamarádem knězem, 

který působil sedm let v Japonsku. Mohli jsme spolu prožít celé tři dny a 

podělit se o své zážitky a zkušenosti. Velmi mě zaujalo, jak růženec zapůsobil 
v Japonsku. 



15. 8. 1549 do Japonska přišel František Xaverský, a tak v této zemi 

křesťanství zapustilo kořeny. Pak přišla doba velkého pronásledování, která 
skončila mučednictvím šestnácti posledních křesťanů, dominikánů. To bylo v 

roce 1636. Od tohoto roku až do revoluce Meidži v roce 1846 bylo Japonsko 

zemí úplně uzavřenou křesťanství. Více než 200 let nebyl v této zemi kněz ani 

kostel ani oběť mše svaté. Zdálo se, že křesťanství bylo v Japonsku úplně 
vykořeněné. Plamínek víry ale nevyhasl. Křesťané ve skrytosti uchovávali 

obrázky se svatým Františkem Xaverským, na jejichž druhé straně byla 

napsána tajemství růžence a základní křesťanské modlitby. Skrze tento 
obrázek s modlitbou růžence se předával plamínek víry, naděje a lásky. V 

růženci přetrval nezničitelný věčný život, který dává víru. Modlitba růžence 

má podivuhodnou moc přivést Japonce k živé víře, k Ježíši. Japonský misionář 
Julian Rožicki OP píše, že se ve své službě přesvědčil, že si Maria 

výjimečným způsobem Japonsko zamilovala. Japonci, kteří Panně Marii 

důvěřují, ji běžně nazývají Kami no Haha, to znamená Matka Boží, nebo 

Seibo Maria, to znamená Svatá Matka Maria. 

Využijme modlitbu růžence alespoň v tomto měsíci k posílení naší víry a 

přesvědčme se, že ona má opravdu obrovskou sílu proměnit náš život plný 

různých starostí v život plný důvěry a radosti z toho, že Bůh nás nenechává na 
pospas samotné, ale je s námi a chce, abychom i m byli s Ním. 

EKONOMIKA 

Práce /jako/ na kostele 

Milí farníci, lešení je nepřehlédnutelné, z toho vyplývá, že práce na kostele 
ještě nejsou hotové. Ale doufám, že do dalšího čísla Jakuba budu moci napsat 

závěrečnou zprávu o opravách průčelí kostela a budeme moci slavit. 

Prosím o modlitbu, třeba i růžence za dobré vykonání prací, za všechny, kteří 
se na tomto díle účastní. 

Podle rozpočtu ještě chybí 145 000,- Kč. 

 

V říjnu začne také další etapa opravy střechy na kostele v Loučkách. Ještě v 
říjnu b měla být dokončená. 

Na Krásné byla 26. 9. osazena dvě již zrestaurovaná vitrážní okna. Čtyři další 

byla odvezena do dílny. Přibližně koncem října by měla tato další okna být 
vsazena zpět na své místo. 

P. Jan 



UPOZORŇUJEME 

 

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 

ÚTERÝ 15:00 – 16:00 PŘEDŠKOLÁCI A 1. 

TŘÍDA 

LENKA PEŠATOVÁ 

STŘEDA 13:30 – 14:30 NEJSTARŠÍ DĚTI P. JAN JUCHA MS 

STŘEDA 15:30 – 16:30 2. A 3. TŘÍDA, PŘÍPRAVA 

NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ  

LENKA PEŠATOVÁ 

ČTVRTEK 16:00 – 17:00 2. AŽ 4. TŘÍDA LENKA PEŠATOVÁ 

 

PŘEJEME 

V říjnu oslaví svá životní jubilea : 

Kamil Jelínek 

Jana Vrbinjaková 

Halina Štréglová 

P. Jaroslaw Borucki 

Jindřich Stehr 

mamka Petružálková 

Tereza Jelínková  25 let 

Woďa Vladimír 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu, mnoho lásky, 

pokoje a zdraví.  

FÓRUM 

Nedávno se mi dostala do ruky knížečka z nakladatelství 

Matice cyrilometodějská "Příprava na svátost smíření dnes." Nebudu hodnotit, 
jen musím říci, že se zde mj. mluví zcela otevřeně o tématech, o kterých se 

moc nemluví. Například se zde píše, že umělá antikoncepce je těžký hřích - s 

vysvětlením proč. A protože si také myslím, že dnešní doba si žádá o těchto 



tématech mluvit, a protože vím dobře, že mnoho mladých lidí si dnes myslí o 

těchto věcech své - tedy opak (a to i ti věřící) - rozhodl jsem se k tomu napsat 
malé svědectví ze života, jako důkaz, že Církev učí Pravdu: 

 

Mám doma nádherný obraz Pána Ježíše. Je na něm věnování od jednoho kněze 

naší mamince jako žákyni za vzorné výsledky v hodinách náboženství. A jen 
díky tomu já přišel na tento svět. Díky tomu, že naše maminka byla taková - 

jiná než dnešní doba - poslušná a pokorná ve vztahu k Bohu, nehledala v 

životě své štěstí, ale žila pro Něho, měla Ho ráda, nosila Ho v srdci.... Znal 
jsem ji dobře, abych teď mohl se stoprocentní jistotou říci, že by třeba nikdy 

ANI NEVYSLOVILA Bohu tak nemilé slovo - jako "antikoncepce". Proto 

jsem se mohl narodit ještě i já - jako 4. kluk, tři a čtvrt roku po prvním. 
Maminka byla v mládí moc krásná a inteligentní slečna a my ji jako děti brzy 

tak utrápily, že rychle ztratila nejen krásu - v padesáti vypadala na stařenku, 

ale brzy i zemřela, neboť si poslušně a s láskou zvolila kříž svého Pána. 

Pamatuji se, že jsme často měli jen to nejnutnější, neboť nás žilo 6 z jednoho 
dělnického platu, o takových věcech jako auto, dovolená u moře či jen televize 

jsme si mohli nechat jen zdát. 

Možná byla "hloupá" když se rozhodla pro život s dětmi u sporáku, možná 
měla být modernější?? - možná měla nejprve vystudovat s přítelem a 

antikoncepcí vysokou školu??, pak 1 -2 děti - aby neztratila kariéru a zbylo jí 

na dovolenou u moře, na barevnou televizi, koberce.... možná po nás Bůh 
takovou oběť ani nežádá??... možná mohla ještě teď žít a užívat si spokojeně 

důchodku.... možná... ...ALE JÁ BYCH SE NIKDY NENARODIL!!!  

Děkuji Ti maminko za to - že jsi se rozhodla pro tu pravou Lásku. Děkuji Ti za 

to, že jsi darovala za mě Bohu svoji krásu, kariéru, zdraví, že sis zkrátila život 
svůj abych mohl žít já, jíst, pít, dýchat. Děkuji Ti za to, že jsi i mě takto beze 

slov ukázala co je to LÁSKA - která nebe dává. Láska, kterou vidíme každou 

neděli v kostele na kříži, ale sami volíme raději tu příjemnější - tu s 
antikoncepcí.... 

Tomáš Šilhán 

OHLÉDNUTÍ 

Pouť na Krásné 

Letošní podzimní pouť k uctění Povýšení sv. Kříže na Krásné zůstane pro mne 

nezapomenutelná. Hrstku posluchačů upoutal koncert libereckého sboru 
Zničehonic. Duchovní písně z celého světa, spirituály a vtipný slovní a 



klavírní doprovod sbormistra p. Koutského byl originální. Klasika pí. J. 

Klokočníkové umocnila celé vystoupení.    
       

Pobožnost ke svátku sv. Kříže spočívala ve zdolání sv. schodů po kolenou. Asi 

v polovině cesty jsem si dodávala sílu k dokončení 28. schodu myšlenkou, že 

pěší pouť do Compostely je jistě namáhavější. Na každém schodu přednesl 
pater Jan přímluvu a všichni se pomodlili Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci. 

Při sestupování pak Litanie. Po kolenou nás šlo jen 6, zato při mši svaté byl 

kostel téměř plný. Kéž by to tak bylo každou neděli. A květinová výzdoba byla 
na pochvalu, jako vždy stylová. 

       V. Petružálková 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

O ZÁSADSKÉ KAPLI  

Pokračování: 

Podobně pan farář držkovský Bohumír Freiterodporen nebyl, nýbrž sám 

veledůstojné pražské arcibiskupské konzistoře o milostivé povolení žádal. 

Následuje opis tohoto přípisu, kde je psáno, že Šourek krom postavení kaple 
postaral se o jistinu třicet rýnských zlatých na její udržování s tím 

memoriálem, jak potom Jan Šourek osobně do velebné konzistoře se vypravil, 

tam také dne 20. Října roku 1747 milostivým dovolením podělen byl, aby 
postavení té kaple s Pánem Bohem začíti mohl.  

Následuje opis povolení pražské arcibiskupské konzistoře a popis položení 

základního kamene, výstavby kaple do dvou let a vysvěcení její, načež žádáno 

o dovolení, aby se mše svatá sloužiti, slovo Boží hlásati a svatými svátostmi 
tam přisluhovati smělo. 

Za tím účelem složil pak Šourek 23 spolufundátorů jistinu, jakožto nadaci 

mešní, o čemž svědčí následující překlad německého ustanovení: 

„K nekonečné chvále a cti Boha všemohoucího, jeho požehnané Panny a 

Matky boží Marie, pak svatého Prokopa českého patrona zemského a všech 

milých svatých. 

Já, Jan Šourek, nynější rychtář ve vsi Zásada na rytířském panství 

navarovském, oznamuji tímto každému, zvláště však, kdo by pochyboval, že 

potom, jakmile jsem se rozhodl v řečené vsi Zásadě ke cti svatého Prokopa, 



českého zemského patrona, zříditi kapli, ustanovil jsem zároveň aby v ní 

častěji svaté mše čteny byly, aby tak čest boží a jeho svatých, pokud lze 
nejvíce, šířena byla, pročež snažil jsem se v tuto kapli náležitým nadáním 

opatřiti. Když se mně podařilo úmysl můj uskutečniti s předchozím svolením 

milostivé vrchnosti, urozeného šlechtice, rytíře pana Jáchyma Filipa z 

Ehrenburku, pána na Navarově, jako urozeného spolufundátora a mého, na 
předchozí příslib se nabídnuvšího za spouzakladatele, činím tímto své nadání 

následujícím ustanovením. Současně skládám a předávám tímto malou jistinu 

480 zlatých rýnských pod pěti procenty úroků veledůstojné arcibiskupské 
pražské konzistoři v hotových penězích s pokornou prosbou, aby táž tuto 

jistinu na fundace mnou založené kaple milostivě přijala, žádám, aby úroků z 

této jistiny v částce 24 zlatých ročních užila ke čtení 32 svatých mší ročně pro 
spásu mé a mých spoluzakladatelů duší a to každého týdne jednu za 36 

krejcarů. Až těchto 32 mší vykonáno bude a to ve prospěch následujících 

rytířských duchovních a jiných světských zúčastněných osob a jejich 

nynějších i budoucích členů rodin. Ustanovení tohoto budiž ihned pro nynější 
a věčné časy plně dbáno a to: následuje vyjmenování 23 spolufundátorů těch 

mší. 

Pro větší závažnost tohoto ustanovení podepisují se na ně nejen sám 
vlastnoručně, ale požádal jsem spolupodepsání nížeuvedené 2 svědky, jímž 

však, jakož i jejich dědicům má býti tato úsluha beze škody. 

Stalo se ve shora uvedené Zásadě  

Dne 28. měsíce června 1759  

Sig. Jan Šourek, 

Sig. Jan Jiří Volkert, aktuár v Železném Brodě, jako svědek  

Sig. Bohumír Schutz, měšťanosta v Železném Brodě jako 
svědek.“  

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! 

Říjen 

Všeobecný: Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí 
ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky. 

Misijní: Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany 

ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího slova. 

Úmysl našich biskupů: Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici. 

 

Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným 
veršem z Bible 

1.10.  1. čt: Zach 8,20-23 
Žl 87 
Ev: Lk 9,51-56 

‚Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme 
vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu 
také.‘ 

2.10.  

1. čt: Ex 23,20-23a 
Žl 91 
Ev: Mt 18,1-5.10 

„Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě 
chránil na cestě a přivedl tě na místo, které 
jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, 

3.10.  

1. čt: Neh 8,1-12 
Žl 19 
Ev: Lk 10,1-12 

Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. 

4.10.  1. čt: Bar 1,15-22 
Žl 79 
Ev: Lk 10,13-16 

Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě 
poslal. 

5.10.  

1.čt: Bar 4,5-12.27-29 
Žl 69 
Ev: Lk 10,17-24 

Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a 
štírech a po veškeré síle nepřítele, takže 
vám v ničem neuškodí. 
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6.10. 
ne 

1.čt: Hab 1,2-3;2,2-4 
Žl 95(94) 
2. čt: 2Tim 1,6-14 
Ev: Lk 17,5-10 

Ten drahocenný, (tobě) svěřený poklad 
opatruj skrze Ducha svatého, který v nás 
bydlí. 

7.10.  1. čt: Jon 1,1-2,1.11 
: Jon 2 
Ev: Lk 10,25-37 

‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého 
svého srdce, celou svou duší, celou svou 
silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého 
bližního jako sám sebe.‘ 

8.10.  

1. čt: Jon 3,1-10 
Žl 130 
Ev: Lk 10,38-42 

Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se 
pro mnoho věcí. 

9.10.  

1. čt: Jon 4,1-11 
Žl 86 
Ev: Lk 11,1-4 

Pane, nauč nás modlit se.“ 

10.10.  

1. čt: Mal 3,13-20a 
Žl 1 
Ev: Lk 11,5-13 

Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde 
slunce spravedlnosti se zdravím na 
paprscích. 

11.10.  

1. čt: Jl 1,13-15;2,1-2 
Žl 9 
Ev: Lk 11,15-26 

V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. 
Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, 
neopouštíš, Hospodine. 

12.10.  

1. čt: Jl 4,12-21 
Žl 97 
Ev: Lk 11,27-28 

„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a 
zachovávají je.“ 

13.10. 
ne 

1. čt: 2Kral 5,14-17 
Žl 98 
2. čt: 2Tim 2,8-13 
Ev: Lk 17,11-19 

Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává 
věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. 

14.10.  

1. čt: Řím 1,1-7 
Žl 98 
Ev: Lk 11,29-32 

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť 
učinil podivuhodné věci, 

15.10.  1. čt: Řím 1,16-25 
Žl 19 
Ev: Lk 11,37-41 

Jeho věčnou moc a božství, které jsou 
neviditelné, lze totiž od stvoření světa 
vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, 
takže nemají výmluvu. 
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16.10.  1. čt: Řím 2,1-11 
Žl 62 
Ev: Lk 11,42-46 

Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze 
všech zahradních rostlin, ale nedbáte na 
spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. 
Toto bylo třeba činit a to ostatní 
neopomíjet. 

17.10.  1. čt: Řím 3,21-30a 
Žl 130 
Ev: Lk 11,47-54 

Jeho/Ježíše Krista/ ustanovil Bůh, aby svou 
vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, 
kdo věří. 

18.10.  1. čt: 2Tim 4,9-17b 
Žl 145(144) 
Ev: Lk 10,1-9 

Když někde vejdete do domu, napřed 
řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' 

19.10.  

1. čt: Řím 4,13-18 
Žl 105 
Ev: Lk 12,8-12 

Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná 
před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná 
před Božími anděly. Kdo mě však před 
lidmi zapře, bude zapřen před Božími 
anděly. 

20.10. 
ne 

1. čt: Ex 17,8-13 
Žl 121 
2. čt: 2Tim 3,14-4,2 
Ev: Lk 18,1-8 

Ježíš vypravoval svým učedníkům 
podobenství, že je třeba stále se modlit a 
neochabovat:“... A Bůh by se nezastal 
svých vyvolených, kteří k němu volají ve 
dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?“ 

21.10.  

1. čt: Řím 4,20-25 
Žl: Lk 1 
Ev: Lk 12,13-21 

A řekl jim: „Mějte se na pozoru před 
každou chamtivostí, neboť i když člověk 
má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, 
co má.“ 

22.10.  

1. čt: Řím 5,12-21 
Žl 40 
Ev: Lk 12,35-38 

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, 
až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, 
až přijde a zatluče na dveře. 

23.10.  

1. čt: Řím 6,12-18 
Žl 124 
Ev: Lk 12,39-48 

Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj 
nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni 
ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a 
své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. 

24.10.  

1. čt: Řím 6,19-23 
Žl 1 
Ev: Lk 12,49-53 

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží 
milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=16&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=17&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=18&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=18&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=19&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=20&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=20&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=23&m=10&r=2013
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=10&r=2013


25.10.  

1. čt: Řím 7,18-25a 
Žl 119 
Ev: Lk 12,54-59 

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? 
Musí se vždy držet tvého slova. Dotazuji se 
na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych 
zbloudil od tvých přikázání.  

26.10.  

1. čt: Řím 8,1-11 
Žl 24 
Ev: Lk 13,1-9 

Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se 
líbit Bohu. Je-li však ve vás Kristus, pak 
vaše tělo sice podléhá smrti, ale Duch dává 
život. Dát se vést sobectvím znamená 
smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.   

27.10. 
ne 

1. čt: Sir 35,15-22a 
Žl 34 
2. čt: 2Tim 4,6-8.16-18 
Ev: Lk 18,9-14 

Modlitba chudého proniká oblaka a 
nezastaví se, dokud tam nedojde. Nevzdálí 
se, dokud Nejvyšší nezakročí, nerozsoudí 
spravedlivě a neobnoví právo.  

28.10.  1. čt: Ef 2,19-22 
Žl 19(18) 
Ev: Lk 6,12-19 

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil, a celou 
noc strávil v modlitbě s Bohem. 

29.10.  

1. čt: Řím 8,18-25 
Žl 126 
Ev: Lk 13,18-21 

Čemu se podobá Boží království ? Je jako 
hořčičné zrno, které člověk zasel do své 
zahrady; vyrostlo, je z něho strom a ptáci 
se uhnízdili v jeho větvích.“ 

30.10.  

1. čt: Řím 8,26-30 
Žl 13 
Ev: Lk 13,22-30 

Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem 
Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté 
podle Boží vůle. 

31.10.  

1. čt: Řím 8,31-39 
Žl 109 
Ev: Lk 13,31-35 

Kristus Ježíš, který zemřel a který byl 
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se 
za nás! 

 

Svátky a slavnosti v říjnu 
1.10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
2.10. sv. andělé strážní 

4.10. sv. František z Assisi 

7.10. Panna Maria Růžencová 

15.10. sv. Terezie od Ježíše /z Avily/ 
16.10. sv. Hedvika 

           sv. Markéta Maria Alacoque 

17.10. sv. Ignác Antiochijský 
18.10. Svátek sv. Lukáše 

28.10. Svátek sv. Šimona a Judy 
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Modlitba sv. Františka z Assisi 

 

„Nejvyšší, slavný Bože, / osviť temnoty mého srdce / a dej mi, Pane, / pravou 

víru, / pevnou naději / a dokonalou lásku, / moudrost a poznání, / abych splnil 

tvůj svatý a pravý příkaz.“  

 

Výklad modlitby Otče náš sv. Františka z Assisi 

Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a 

Spasiteli! 

JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech a svatých, osvěcuješ je, aby 

poznali, že ty, Pane, jsi světlo; rozněcuješ je k milování, protože ty,  

Pane, jsi láska; přebýváš v nich a naplňuješ je štěstím, protože ty, Pane, 

jsi nejvyšší a věčné dobro, z něhož pochází všechno dobro a bez něhož 

není žádné dobro. 

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ: ať tě jasněji poznáváme, abychom mohli 

uvidět šíři tvých dobrodiní, délku tvých příslibů, výšku tvé důstojnosti, 

hloubku tvých soudů. 

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ: abys v nás vládl svou milostí a přivedl 

nás do svého království, kde na tebe budeme patřit bez závoje, dokonale 

tě milovat, spojeni s tebou ve štěstí, a radovat se s tebou bez konce. 

BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI: abychom tě 

milovali celým srdcem – když na tebe budeme stále myslit; celou duší – 

když po tobě budeme stále toužit; celou myslí – když k tobě budeme 

řídit všechny své úmysly a ve všem budeme hledat tvou čest; a celou 

svou silou – když dáme všechnu svou energii a schopnosti duše i těla do 



služby tvé lásce a nikam jinam; a abychom milovali svého bližního jako 

sami sebe – když strhneme všechny, jak jen jsme schopni, ke tvé lásce, 

a když se budeme radovat z dobra druhých jako z vlastního, budeme 

mít účast na jejich utrpení a neublížíme nikomu. 

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ: totiž svého milovaného Syna, našeho Pána 

Ježíše Krista.  

DEJ NÁM DNES: abychom si připomínali, uctívali, a chápali lásku, 

kterou k nám choval, a všechno to, co pro nás mluvil, vykonal a vytrpěl. 

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY: pro své nevýslovné milosrdenství, 

pro nesmírné utrpení svého Syna a na přímluvu a pro zásluhy 

nejsvětější Panny Marie a všech tvých svatých. 

JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM: a protože 

nedokážeme odpustit úplně, nauč nás, Pane, odpouštět zcela, abychom 

pro tvou lásku dokázali opravdu milovat své nepřátele a zbožně se za ně 

modlit, abychom nikomu neodpláceli zlým za zlé a snažili se pro tebe 

pomáhat všem. 

A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ: ani skryté, ani viditelné, ani náhlé, 

ani neustávající.  

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO: minulého, přítomného i budoucího. 

AMEN. 
 

KALENDÁŘ 

9.10. (středa)  Biblická hodina  

Po mši sv. v Ž. Brodě 

18.10. (pátek) 8:00 hod. Mše svatá v Ž. Brodě 

20. 10. (neděle)  Misijní neděle a výročí posvěcení kostela 

sv.Jakuba 

Mši sv. slouží P. Kryštof 

Sbírka na misie  

22. 10. (úterý)  Mše sv.nebude 

23. 10. (středa)  Biblická hodina  

Po mši sv. v Ž. Brodě 

27. 10. (neděle) 17:00 hod. Rodinky na faře v Ž. Brodě 



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. Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

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

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

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

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 

mailto:janjucha@email.cz

