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CESTY VÍRY 

OČEKÁVÁNÍ OD ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA 

Co zvláště očekávám od tohoto roku milosti pro zasvěcený život? 

1.  Aby bylo stále pravdivější to, co jsem už jednou řekl: "Kde jsou 

řeholníci a řeholnice, tam je radost." 

Jsme povoláni zažít a ukazovat, že Bůh dokáže naplnit naše srdce a udělat nás 

šťastnými, aniž bychom měli potřebu vyhledávat své štěstí někde jinde; že 

autentické bratrství, které prožíváme ve svých komunitách, živí naši 

radost; že naše úplné sebedarování ve službě církvi, rodinám, mladým, 

starým a chudým nám umožňuje realizovat se jako lidé a dává našemu 

životu plnost. Kéž není mezi vámi vidět smutné tváře, nespokojené a 

rozčarované lidi, protože "následování, které je smutné, je smutným 

následováním".  

I my, jako všichni ostatní muži a ženy, zakoušíme těžkosti, noci ducha, 

znechucení, nemoci, ubývání sil z důvodu stáří. Právě v těchto situacích 

bychom měli najít "dokonalou radost", naučit se rozpoznat Kristovu tvář; 

Kristus se nám stal podobným ve všem; a tedy zažívat radost z poznání, že 

jsme podobní tomu, který se z lásky k nám nezdráhal vzít na sebe tíhu 

kříže. Ve společnosti, která okázale upřednostňuje kult účinnosti, přehnaného 

zdraví a úspěchu, vytlačuje na okraj chudé a vylučuje "prohrávající", můžeme 

svým životem svědčit o pravdivosti slov Písma svatého: "Když jsem slabý, 

právě tehdy jsem silný" (2 Kor 12,10). 

Na zasvěcený život můžeme velmi vhodně aplikovat to, co jsem napsal v 

apoštolské exhortaci Evangelii gaudium s odkazem na kázání Benedikta XVI.: 

"Církev neroste proselytismem, nýbrž ‚přitažlivostí‘" (14). Ano, zasvěcený 

život se nerozvíjí, když organizujeme hezké kampaně o povolání, ale když 

se chlapci a dívky, se kterými se setkáme, cítí být přitahováni námi, když 

nás vidí jako šťastné muže a ženy! 

Stejně tak apoštolská účinnost nezávisí na účinnosti a síle jejích prostředků. Je 



to váš život, který musí promlouvat, život, z něhož prýští radost a krása z 

prožívání evangelia a následování Krista. I vám opakuji, co jsem řekl při 

minulé svatodušní vigilii církevním hnutím: "Hodnota církve v podstatě 

spočívá v tom, že žije evangelium a vydává svědectví o naší víře. Církev je 

solí země, je světlem světa, je povolána zpřítomnit ve společnosti kvas Božího 

království a činí to v první řadě svým svědectvím, svědectvím bratrské lásky, 

solidarity a sdílení" (18. května 2013).  

2.  Očekávám, že "probudíte svět", protože charakteristickým rysem 

zasvěceného života je proroctví. 

Jak jsem řekl generálním představeným, "evangelní radikalita nepatří pouze 

řeholníkům: vyžaduje se ode všech. Ale řeholní osoby následují Pána 

zvláštním, prorockým způsobem". Toto je priorita, která se dnes žádá. "Být 

proroky, kteří svědčí o tom, jak Ježíš žil na této zemi... Řeholník se nikdy 

nesmí zříci proroctví" (29. listopad 2013). Prorok dostává od Boha schopnost 

zkoumat dějiny, v nichž žije, a interpretovat události: je jako strážce, který bdí 

v noci a ví, kdy přijde jitřenka (srov. Iz 21,11-22). Zná Boha a zná muže a 

ženy, své bratry a sestry. Umí rozlišovat a také odsoudit zlo hříchu a 

nespravedlnosti, protože je svobodný, nemusí se zodpovídat jiným pánům, ale 

pouze Bohu; nemá jiné zájmy než ty Boží. Prorok obvykle stojí na straně 

chudých a bezbranných, protože ví, že na jejich straně je sám Bůh. 

Očekávám tedy, že nebudete udržovat při životě "utopie", ale že budete umět 

vytvořit "jiná místa", kde se žije evangelní logika sebedarování, bratrství, 

přijetí odlišnosti a vzájemné lásky. Kláštery, komunity, duchovní centra, 

citadely − městečka, školy, nemocnice, dětské domovy rodinného typu a 

všechna ta místa, která vznikla díky lásce a charismatické tvořivosti a která 

ještě vzniknou s novou tvořivostí, se mají stále více stávat kvasem společnosti, 

inspirované evangeliem, "městem na hoře", které mluví o pravdě a moci 

Ježíšových slov. Někdy – jak se to stalo Eliášovi a Jonášovi – může přijít 

pokušení utéct, vyhnout se úkolu proroka, protože je příliš náročný, protože 

jsme unavení a zklamaní výsledky. Ale prorok ví, že nikdy není sám. Stejně 

jako Jeremiáše ujišťuje Bůh i nás : "Neboj se... Já budu s tebou a vysvobodím 

tě" (Jer 1,8). 

3.  Jak jsem před chvílí připomínal, řeholníci a řeholnice, ve stejné 



míře jako všechny ostatní zasvěcené osoby, jsou označováni jako 

"odborníci na společenství". 

Očekávám tedy, že se "spiritualita společenství", na kterou poukázal svatý Jan 

Pavel II., stane skutečností a že vy budete v první linii těch, kdo uchopili 

"velkou výzvu, která je před námi v tomto novém tisíciletí: Učinit církev 

domovem a školou společenství“. 5 

Jsem přesvědčen, že v Roce zasvěceného života budete s opravdovostí 

pracovat na tom, aby ideál bratrství, o který usilovali zakladatelé a 

zakladatelky, rostl v nejrůznějších rovinách, jakoby v soustředných kruzích.  

Společenství se prožívá především v rámci příslušných komunit daného 

institutu. V tomto ohledu vás vybízím, abyste si znovu přečetli mé časté 

proslovy, v nichž neúnavně opakuji, že kritiky, klepy, závist, žárlivost a 

rivalita jsou postoje, které nemají právo obývat naše domy.Za tohoto 

předpokladu je cesta lásky, která se před námi otevírá, téměř nekonečná, 

protože se jedná o přijímání a vzájemnou pozornost, uvádění do života 

společenství materiálních a duchovních statků, o bratrské a sesterské 

napomenutí, o úctu k nejslabším...Jde o "mystiku společného života", 

která činí z našeho života "svatou pouť"6 . 

S ohledem na to, že naše komunity se stále více stávají mezinárodními, 

musíme se ptát i na vztah mezi osobami různých kultur. Jak umožnit každému, 

aby se mohl vyjádřit, aby byl přijat se svými specifickými dary a stal se 

spoluodpovědným v plné míře? Kromě toho očekávám, že se bude rozšiřovat 

společenství mezi členy různých institutů. Nemohl by se Rok zasvěceného 

života stát příležitostí odvážněji vycházet „za hranice" svého institutu s cílem 

společně vypracovat na lokální i globální úrovni jednotné projekty pro 

formaci, evangelizaci a sociální pomoc? Tímto způsobem lze totiž účinněji 

nabídnout skutečné prorocké svědectví.  

Hluboké společenství a setkání různých charismat a povolání je nadějnou 

cestou. Nikdo nemůže vytvářet budoucnost tak, že se bude izolovat a 

spoléhat jen na vlastní síly, ale tím způsobem, že v pravdě uzná hluboké 

společenství, které je vždy otevřené pro setkání, dialog, naslouchání, 

vzájemnou pomoc a chrání nás před nemocí sebestřednosti. Zasvěcený 

život je zároveň povolaný k tomu, aby měl na mysli pravou synergii všech 



povolání v církvi, počínaje kněžími a laiky, aby rostla "spiritualita 

společenství nejprve u sebe, potom ve svém církevním společenství i za jeho 

hranicemi"7 . 

5 JAN PAVEL II.: Novo millennioineunte 43. 6 FRANTIŠEK: Evangelii 

gaudium 87. 7 JAN PAVEL II.: Vita consecrata 

 

PASTORACE 

Milí přátelé. 

květen je pro mnohé nejkrásnějším měsícem v roce. Všechno kvete. A v nás 

by také měla kvést úcta k Panně Marii. 

Mnohokrát jsem slyšel, jak to bylo krásné, když v kostele zněly mariánské 
písně, děti vyprávěly básničky, a teď, že je to chudší. Jenže podle mne náš 

vztah k Panně Marii nespočívá jen v emocích a folkloristických událostech, 

ale měl by být mnohem hlubší, zralejší. Protože bychom měli dozrávat nejen 

ve věku, ale také ve svém vztahu k víře a náboženství.  

Tomu nás učí samotná Panna Maria. Pán Ježíš o svojí matce řekl: „Má matka a 

moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“ (Lk 8, 21) 

Jen skrze otevření se Božímu slovu a skrze život sycený moudrostí Slova i my 
můžeme plnit Boží vůli. Maria v hymnu Magnificat vyslovila a spíše 

vyzpívala celou svoji radost z toho, že je matkou Boha. 

Než přijala Ježíše – Slovo postarala se o vnitřní ticho, bez kterého není možné 
otevřít se pozváníPána. Maria ve svém srdci mnohdy zakusila moc Božího 

působení. Zároveň zakusila Jeho slabosti, když stála pod křížem umírajícího 

Syna. 

Maria pro nás může být vzorem kontemplace, pozastavení se u Toho, který 
jako jediný je nutný pro náš život. Ona často uvažovala ve svém srdci, co 

znamená Boží Slovo. Bible pro ni byla pramenem neustálé útěchy. Chválila 

Stvořitele, který to všechno tak úžasně stvořil a neustále pečuje o to, aby se nic 
nepromarnilo, nic nezahynulo. Maria byla přesvědčena, že Pán zvlášť pečuje o 

každého člověka, který se od Něj bohužel více a více vzdaluje. 

I Židé, jako vyvolený národ, chtěli podle svých představ budovat svou státnost 
bez Boží pomoci.  

Maria si byla vědoma, že dávná krása království Davida a Šalomouna už 

pominula, že vyvolený národ v důsledku svých nevěrností musel snášet další a 



další pronásledování a vyhnanství. Ona věděla, že i když pravdiví proroci, 

jako Jeremiáš, Izaiáš či Ezechiel, napomínali Židy, oni přesto neposlouchali 
opakovanou výzvu k obrácení. 

Maria spolu se zbytkem Izraele byla věrná Bohu, očekávala příchod Mesiáše, 

který měl vrátit vytoužený pokoj, radost a štěstí vyvolenému národu. Měla 

také živou naději, že prostřednictvím Mesiáše Bůh prokáže laskavost celému 
světu. O čemž se zmínil prorok Izaiáš (srov. Iz 2, 2-5) 

Maria se modlila Žalmy, protože právě ony vyjadřovaly různé stavy jejího 

ducha, když setrvávala na modlitbě v Boží přítomnosti. Když četla Žalm 8, 
uvědomovala si tajemství – „co je člověk, že na něho pamatuješ, syn 

člověka,že se ho ujímáš“ (Ž 8,5) 

Bůh o ni pečoval a připravoval její srdce na svoje působení. Pomáhal jí odkrýt 
velikost povolání, jakým ji obdaroval. 

Maria byla vyvolená k naplnění Božího plánu, který nekonečně překračoval 

její skromné možnosti. Proto den ze dne se učila pokoře. 

V jejím srdci se spontánně rodilo vyznání z Žalmu 23 – „Hospodin je můj 
pastýř, nebudu mít nedostatek.“ 

Prosme Marii – matku Slova, abychom pokorně jako ona cítili duchovní 

radost, když budeme číst Písmo svaté. Buďme poddáni Božímu slovu. 
V knize můžeme číst: „Když totiž všude zavládlo hluboké mlčení a noc byla 

v půli cesty, tvoje všemohoucí slovo se náhle sneslo jako nelítostný bojovník 

z královského trůnu na nebesích doprostřed země odsouzené k záhubě.“ (Mdr 
18, 14-15) Tím slovem, které sestoupilo na zem, je věčný Syn Boží –Ježíš 

Kristus. On je jediným a konečným slovem Boha k lidem. 

Boží slovo bylo dlouho hlásané, aby je uslyšel a přijal každý člověk. Díky 

odvážnému souhlasu Marie se Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
Bůh vešel do dějin lidstva, stal se jejich součástí, aby je proměnil. Jak píše sv. 

Jan: “To slovo bylo na počátku u Boha a všechno povstalo skrze něho“ 

Abychom uslyšeli Boží slovo, je třeba, abychom v sobě vytvořili přátelský 
prostor svobody, aby Maria s malým Ježíšem byli přijati do našich domovů a 

prostředí, ve kterých žijeme a pracujeme. 

Následujme také postoj sv. Josefa, pěstouna Slova, který vůči neobvyklým 

událostem sám nic neřekl. A jak výmluvné je jeho mlčení a činy popsané 
v evangeliu. 

V našem životě slyšíme mnoho slov, někdy je jich až příliš.Často jsou to slova, 

která nás rozptylují, slova zbytečná, která nepomáhají v odhalování smyslu 
našeho života. 

Je ale Slovo nejdůležitější, ale mnohdy opomíjené v našich povrchních 

jednáních a ve sdělovacích prostředcích. 
Důležitá slova nám připomínají nejčastěji mučedníci a svatí, kteří volají po 

obrácení. Jak dojemné muselo být volání po obrácení Jana Křtitele. 



Díky Božím poslům je Boží slovo ostřejší než dvojsečný meč. A proniká až do 

morku kostí. Odhaluje pravdu také o našem srdci. 
Kéž by Kristus byl naší moudrostí. On nás každý den učí, jak prozíravě 

prožívat další den, abychom každý večer uměli děkovat Bohu za všechno. 

Bůh si nás vyvolil podobně jako Pannu Marii, abychom v Kristu byli svatí a 

neposkvrnění. V knize Leviticus čteme: „Buďte svatí, jako já jsem svatý.“ (Lv 
19,2) 

Pramenem svatosti je pro nás Pán Ježíš, který se pro naši spásu stal člověkem. 

On nás vede na cestu svatosti, pokud přijímáme do svého srdce Jeho slova. 
Dnes jsme v mnoha zemích Evropy svědky odhození Božího slova. Slovo 

přišlo do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.(J1,11) 

Jsme svědky duchovní prázdnoty Evropy. 
Položme si otázky – 

Jakou půdou jsme pro Boží slovo? 

Prožívám dobře další léta svého života? 

Dělám místo pro Boha? 
Chci, aby Ježíšova slova byla světlem na našich cestách? 

Prosme Marii, abychom jako ona byli pozornými posluchači Božího slova.  

Tehdy i naše úcta k ní bude opravdová a hluboká. 
P. Jan 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

POSTNÍ SBÍRKA 

Ž. Brod  9 237,- Kč 

Zásada  4 000,- Kč 

Držkov  1 400,- Kč 

Loučky  1 914,- Kč 

Krásná    435,- Kč 

Celkem  16 986,- Kč 

Děkuji všem za velkorysost. Sbírka bude odeslána prostřednictvím Nadačního 
fondu Modrá rybka na misie do indické školy ve městě Imphal, kterou založil 

český misionář P. Jan Med SDB. 

P. Jan 



PŘEJEME 

V květnu oslaví svá životní jubilea: 

Hana Gromová 

Jana Zelínková 

Ludmila Pleslová 

Růžena Halamová 

Václav Halama 

Petr Plíva 

Pavla Žídková 

Čestmír Tomeš 

Ludmila Infeldová 

Jolana Benešová 

Hana Losová 

Barbora Lakatošová 

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

 

NENECHTE SI UJÍT 

MÁJOVÉ V PŘÍRODĚ 

Letošní malá putování budou slavnostní. Páter Jan odslouží mši svatou 

v přírodě včetně májové pobožnosti. Začátek bude vždy jiný, podle příjezdu 

autobusu. 

1. Putování bude 4. května ke kapličce v Těpeřích. Odjezd od SUPŠS 
v 15:50 hod. Zde se pomodlíme radostný růženec beze mše svaté. 

 

2. Opět v pondělí 11. května u kapličky v Držkově. Odjezd autobusu od 
SUPŠS nebo staré školy v 17:25 hod. 

 
3. Pondělí 18. května u kaple sv. Václava na Dlouhém. Odjezd od 

sokolovny v 17:10 hod. do Smrčí, odtud pěšky na Dlouhý /asi 1 km/. 

 
4. Pondělí 25. května u Panny Marie Bozkovské v Horské Kamenici. 

Odjezd od SUPŠS nebo staré školy v 17:00 hod.  

 
Domů se budeme vracet pěšky.  

 

   Těšíme se na hojnou účast   

       V. Petružálková 

 



Pozvánka místní skupiny ČKA 

 - Český ráj: 

 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s nositelem 

Templetonovy ceny a prezidentem ČKA 

Prof. PhDr. Tomášem Halíkem Th.D.: 

DOPROVÁZET HLEDAJÍCÍ 

v pátek 15. května 2015, 18:15, v KC Kino v Železném Brodě. 

Otce Tomáše Halíka určitě nemusím představovat, neboť nás už mnohokrát 
poctil svou návštěvou a kromě toho je dostatečně mediálně známý. 

Rezervujte si nejen tento večer, ale i následující sobotu. Srdečně Vás zveme i 

na krojovanou svatojanskou pouť, kde bude P. Tomáš Halík v 11h celebrovat 
poutní mši sv. na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, po které bude 

následovat občerstvení poutníků a kulturní program. Těšíme se na Vaši účast. 

 

     Ing. arch. Martin Tomešek 

 

POZVÁNKA NA KROJOVANOU 

SVATOJANSKOU POUŤ NA POUŠTI 

Srdečně zveme na 19. pouť na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti v 
sobotu 16. května 2015. Chceme opět pokračovat v pouti krojované. 

Věříme, že přijdete ještě ve větším počtu v kroji jakékoliv provenience. 
Přispějete tak k velkému obohacení záměru. 

V 11 hodin začíná mše svatá, kterou celebruje P. Tomáš Halík. 

Zazní "Missa Brevis in G major" W. A. Mozarta, zpívá kostelíčkový 
filharmonický sbor za doprovodu hudebního tělesa ZUŠ Turnov, diriguje 
Bohuslav Lédl.  



Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své 
rukodělné výrobky i další různé drobnosti velké hodnoty.  

Skauti opět přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry a 
atrakce, čímž dopřejí rodičům s dětmi alespoň chvíli se soustředěně věnovat 
ostatním lákadlům. 

Odpoledne ve 13:30 zatančí děti krojovaného tanečního spolku Mateřské 
školy Katusice. 

Ve 14h zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším dětem už tradičně loutkovou 
pohádku. 

Součástí poutního dění kolem kostelíčku bude i kejklíř Slávek Nečunajev, 
který přijede až z Českých Budějovic. 

V 15 h XXXIX. benefiční koncert.  

Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava. Svá 
výtvarná díla představí Zdeněk Macháček. Výstava bude mít po vernisáži v 
rámci koncertu své pokračování v Městském muzeu Na Bělišti. 

Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a 
farního areálu, vítáme jakoukoliv formu podpory - ať už dobrotami, vlastními 
rukodělnými pracemi, darovanými výtvarnými díly či jinými dary nebo 
přiložením vlastních rukou k tomuto společnému dílu. Přihlaste se na faře 
nebo v lékárně U Anděla (tel. 483389239, ev. 603871613), E-mailem 
(arch.tomesek.zb@iol.cz), nebo můžete přijít pomoci s přípravou okolí  před 
poutí přímo ke kostelíčku. Vaše podpora nám je potěšením i povzbuzením.  

VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI! 

Každý krojovaný poutník udělá radost nejen nám. 

Městu Železný Brod děkujeme za podporu této akce. 
Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 od 
lékárny U Anděla. 

za organizátory Martin Tomešek 



FÓRUM 

Jak Bůh zasahuje do mého života.  

ůů 

V postní době jsem si dal záležet abych napsal k Velikonocům  příspěvek do 

zpravodaje Jakub. A myslel jsem si, (možná až s trochou neskromnosti) jak se 
mi opravdu povedl. Proto mě zprvu opravdu trochu mrzelo, když mi otec Jan 

vysvětlil, že se tam to mé dlouhé povídání jaksi už nevešlo.  

 Pak jsem si ale přečetl poselství Matky Boží z Medžugorje pro nás na postní 

dobu. Řekla to tentokrát nezvykle stručně, ale tak výstižně, až jsem měl pocit, 
že to řekla tentokrát jen pro mě: 

 "Více se modlete a méně povídejte." 

A tak mám velkou radost z toho všeho a také z poznání, jak je kněz opravdu 
dokonalým prostředníkem mezi námi a Bohem a jak nás Bůh skrze jeho ruce 

vede podle své vůle...  ...a  (věřím, že nejen pro mě) zas jen krásné 

 povzbuzení, že ta co se dnes zjevuje světu (v Medžugorje, nebo třeba blíž v 

Dechticích na Slovensku...) aby nám pomáhala  je skutečně Jeho Matkou a 
úžasně nás vede k radostnému životu s Otcem. 

Tomáš Šilhán 

 

PÉŘOVÁ BUCHTA– výborná a jednoduchá na přípravu  

Těsto: 200g hl. mouky 

200g mouč. cukru 
4 vejce 

100ml oleje 

1 kypř. prášek do pečiva 

Pudink: 1l mléka 

 2 vanilkové pudinky 
2 kysané smetany 

2 skořicové cukry

Troubu rozehřejeme na 250°C 

Utřeme vejce s cukrem a přidáme olej a mouku s kypř. práškem. Těsto 

nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný vyšší plech. 

Uvaříme pudink,  ještě horký nalijeme na syrové těsto a dáme do rozpálené 
trouby. Po chvilce zmírníme na 200°C a pečeme ještě 15 minut.  

Upečenou ještě horkou buchtu potřeme kysanou smetanou a hned posypeme 

skořicovým cukrem. 
A po vychladnutí bojujeme, abychom jí nesnědli  hned „naposezení“. 

Dobrou chuť. 

Lenka 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 
nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 
všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Všeobecný: Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o 

trpící bližní, zejména nemocné a chudé. 

Evangelizační: Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním 

prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista. 

Národní: Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení 
času. 

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

veršem z Bible 

1.5. 

1. čt: Gn 1,26-2,3 

Žl:  90(89) 

Ev: Mt 13,54-58 

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz 

Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu. 

2.5. 

1. čt: Sk 13,44-52 

Žl:  98 

Ev: Jan 14,7-14 

Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. 

3.5. 
ne 

1. čt: Sk 9,26-31 
Žl:  22(21) 

2. čt: 1Jan 3,18-24 

Ev: Jan 15,1-8 

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. 
Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, 

odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby 

nesla ovoce ještě více. 

4.5. 

1. čt: Sk 14,5-18 

Žl:  115 

Ev: Jan 14,21-26 

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj 

Otec ho bude milovat; 

5.5. 

1. čt: Sk 14,19-28 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; 
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Žl:  145 

Ev: Jan 14,27-31a 
ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce 

nechvěje a neděsí! 

6.5. 

1. čt: Sk 15,1-6 
Žl:  122 

Ev: Jan 15,1-8 

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve 
vás, proste, oč chcete, a stane se vám. 

7.5. 

1. čt: Sk 15,7-21 

Žl:  96 

Ev: Jan 15,9-11 

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já 

zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 

8.5. 

1. čt: Sk 15,22-31 

Žl:  57 

Ev: Jan 15,12-17 

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život 

za své přátele. 

9.5. 

1. čt: Sk 16,1-10 

Žl:  100 

Ev: Jan 15,18-21 

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve 

než vás. 

10.5. 
ne 

1. čt: Sk 10,25-

26.34-35.44-48 

Žl:  98(97) 

2. čt: 1Jan 4,7-10 

Ev: Jan 15,9-17 

Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás 

a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli 
užitek a váš užitek aby byl trvalý. 

11.5. 

1. čt: Sk 16,11-15 
Žl:  149 

Ev: Jan 15,26-16,4a 

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, 
Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně 

vydá svědectví. 

12.5. 

1. čt: Sk 16,22-34 

Žl:  138 

Ev: Jan 16,5-11 

Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, 

13.5. 

1. čt: Sk 17,15-18,1 
Žl:  148 

Ev: Jan 16,12-15 

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás 
do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze 

sebe, ale bude mluvit, co uslyší. 

14.5. 

1. čt: Sk 1,1-11 

Žl:  47(48) 

2. čt: Ef 1,17-23 

Ev: Mk 16,15-20 

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 

všemu tvorstvu. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude 
spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen. 

15.5. 

1. čt: Sk 18,9-18 

Žl:  47 
Ev: Jan 16,20-23a 

Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. 
Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. 

16.5. 

1. čt: Řím 8,31-39 

Žl:  69(68) 

Ev: Mt 10,17-22 

Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale 

kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 

17.5. 
ne 

1. čt: Sk 1,15-26 

Žl:  103(102) 

2. čt: 1Jan 4,11-16 

Ev: Jan 17,11b-19 

Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi 

mi dal, aby byli jedno jako my.- Posvěť je 

pravdou; tvé slovo je pravda. 
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18.5. 

1. čt: Sk 19,1-8 

Žl:  68 

Ev: Jan 16,29-33 

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně 

pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já 
jsem přemohl svět.“ 

19.5. 

1. čt: Sk 20,17-27 

Žl:  68 

Ev: Jan 17,1-11a 

život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného 

pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše 

Krista. 

20.5. 

1. čt: Sk 20,28-38 

Žl:  68 

Ev: Jan 17,11-19 

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je 

zachoval od zlého. 

21.5. 

1. čt: Sk 

22,30;23,6-11 

Žl:  16 

Ev: Jan 17,20-26 

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se 

mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, 

kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před 
založením světa. 

22.5. 

1. čt: Sk 25,13b-21 

Žl:  103 

Ev: Jan 21,15-19 

„Následuj mne!“ 

23.5. 

1. čt: Sk 28,16-31 
Žl:  11 

Ev: Jan 21,20-25 

Utíkám se k Hospodinu. 

24.5. 
ne 

1. čt: Sk 2,1-11 

Žl:  104(103) 

2. čt: Gal 5,16-25 

Ev: Jan 15,26-

27;16,12-15 

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, 

shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, 

zdrženlivost. Ti, kdo náležejí Kristu Ježíši, 
ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. 

25.5. 

1. čt: Sir 17,20-28 

Žl:  32 

Ev: Mk 10,17-27 

„Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo 

mají bohatství!“ 

26.5. 

1. čt: Sir 35,1-15 

Žl:  50 

Ev: Mk 10,28-31 

„Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil 
dům nebo bratry ... pro mne a pro evangelium, 

aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s 

pronásledováním stokrát více domů nebo bratří 

...a v přicházejícím věku život věčný. 

27.5. 

1. čt: Sir 36,1-19 

Žl:  79 

Ev: Mk 10,32-45 

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 

sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ 

28.5. 

1. čt: Sir 42,15-26 

Žl:  33 

Ev: Mk 10,46-52 

„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 

29.5. 

1. čt: Sir 44,1-13 

Žl:  149 

Ev: Mk 11,11-25 

Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co 

proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v 
nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“ 
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30.5. 

1. čt: Sir 51,17-28 

Žl:  19 

Ev: Mk 11,27-33 

Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v 

srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! 

31.5. 
ne 

1. čt: Dt 4,32-40 

Žl:  33(32) 

2. čt: Řím 8,14-17 

Ev: Mt 28,16-20 

Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.... 

 Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce 
světa. 

 

Svátky a slavnosti v květnu: 
1.5. Dělník sv. Josef 

3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba 

8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 

14.5. Nanebevstoupení Páně, Svátek sv. Matěje, apoštola 

16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 

24.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

30.5. sv. Zdislava 

31.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

 
FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Biblické hodiny budou každou středu. 

Májová putování budou v pondělí 4. 5. ,11. 5., 18. 5., 25. 5. 

2. 5. /sobota/ 12:00 Bohoslužba v Ž. Brodě  na zahájení 

motorkářské sezóny 

4. – 7. 5. 

 /pondělí až čtvrtek/ 

 Nebudou mše svaté 

8. – 10. 5.  Víkendovka pro děti, 

Vratislavice 

12. 5. /úterý/ 18:00 Mše sv. v Ž. Brodě za ochranu lidského 

života 

15.5. /pátek/ 18:15 Přednáška ČKA ve sklářské škole 

16.5.  Pouť na Poušti 

30. 5. 11:00 Pouť ve Bzí, mši sv. celebruje vojenský 

kaplan P. Petr Šabaka 
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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 
Pešatovénebo 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 


