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PASTORACE 

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES – 

„OZVĚNY“ 

Během Národního eucharistického kongresu zaznělo mnoho moudrého. 

Předkládáme pár povzbuzujících myšlenek, zaměřených na tajemství 

eucharistie, z odborné přednášky, se kterou vystoupil Mons. Jiří Paďour.. 

Eucharistie z hlediska pastorace 

…Můžeme žasnout nad jemnou a moudrou pedagogikou i psychologií Pána 

Ježíše. 

Každou neděli se křesťané scházejí v kostele a slaví mši svatou, čtou z Písma 

svatého, společně se modlí a dávají pozor na to, co kněz u oltáře dělá. 

„Proč chodíme do kostela?“ Nechodíme tam jako do muzea, na koncert, na 

přednášku, pro zábavu nebo protože musíme. Výrazně jsem si po letech dětské 

víry, mladistvého hledání odpovědí na životní otázky a na to, proč chodíme do 

kostela, všimnul úžasné věci – po proměňování říkáme: „Tvou smrt 

zvěstujeme, Tvé vzkříšení vyznáváme, na Tvůj příchod čekáme, Pane 

Ježíši Kriste.“ 

1. Mluvíme adresně k Pánu Ježíšovi. 

2. „My“ – to jsme my zde společně shromáždění. 

3. Tím, že zde takto jsme, zvěstujeme, že Ježíš Kristus zemřel, 

respektive, že žil. A jak! 

4. Když vyznáváme, že vstal z mrtvých mluvíme k němu a vyznáváme, 

že žije, že je tu s námi a mezi námi a pro nás. Vzkříšený a živý. 

5. Jsme plni očekávání Jeho viditelného příchodu, že se projeví 

zřetelně, konkrétně a účinně. 

On si nás svolává nejrůznějšími způsoby.  

Ten nejobvyklejší je dlouhodobý zvyk. Jakkoli je tento zvyk plodem tradice a 

děje se nenápadně, řadí se k obvyklým reakcím našeho života jako je 

fyziologie, pozdrav, instinktivní reakce různých stereotypů. Je dokladem 

podvědomí i projevem svobodné vůle. Bohužel právě tak se může stát 

utlumujícím, zevšedňujícím a dokonce vyprázdněným zvykem, který dřív 

nebo později umrtví náš postřeh, úctu, víru. 



Je to jedno z nejúžasnějších rozpoložení a zároveň obrovský důvod 

zvlažnělé víry a odpadu. Pravidelnost svěcení svátečního dne je zakotveny 

už ve Starém zákoně. (Ex 20, 8-17; Dt 5,1-2) 

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. (Ex 20, 8-11) Dbej na den 

odpočinku, aby ti byl svatý. (Dt 12,15) 

Když Pán Ježíš ukončil horské kázání, říká: “Nepřišel jsem zrušit Zákon 

ani Proroky.“ Nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. (Mt 5,17-18) Při poslední 

večeři naplnil Zákon a slavení sabatu se proměnilo ve slavení Páně. 

Den Páně, jak byla už za dob apoštolů označována neděle, se v dějinách 

církve vždy těšil jedinečnému postavení, protože svou povahou bytostně 

náleží k samé podstatě křesťanského tajemství. (Dies Domini 1) 

Velikonoce 

…Náš Spasitel při poslední večeři, tu noc, kdy byl zrazen, ustanovil 

eucharistii jako oběť svého Těla a Krve, aby tak po všechny časy, 

pokud nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže, a aby tak své snoubence 

církvi zanechal památku na svou smrt a na své vzkříšení.  

Svátost milostivé lásky, znamení jednoty, pouta bratrské lásky a 

velikonoční hostinu, v níž je požíván Kristus, duše se naplňuje milostí a 

dává nám záruku budoucí spásy. (Benedikt XVI. Sacramentum Caritatis) 

Proto církev věnuje zvláštní péči tomu, aby věřící nebyli přítomni 

tomuto tajemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu 

pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, 

zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu, aby se poučili Božím 

slovem a posilnili hostinou Těla Páně a aby vzdávali díky Bohu. Mají 

přinášet neposkvrněný obětní dar nejen rukama kněze, ale i spolu s ním a 

tím se mají učit obětovat sami sebe. Prostřednictvím Krista mají den ze 

dne dorůstat k dokonalejší jednotě s Bohem i mezi sebou, aby nakonec 

Bůh byl všechno ve všem. 

…Žijte hodně toho povolání, kterým jste povoláni ve vší pokoře, 

tichosti a trpělivosti. Snášejte se navzájem v lásce! Snažte se 

zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. 

…Podivuhodný řád vesmíru je v pronikavém rozporu s nepořádkem, který 

vládne mezi lidskými bytostmi a mezi národy. Jakoby se jejich vzájemné 

vztahy nemohly řídit, leč násilím. Stvořitel přece vtiskl řád i do lidské 

přirozenosti, řád, který svědomí člověka odhaluje a přikazuje 

bezvýhradně ho zachovávat. Jak upravit vztahy, aby směřovaly 

k všeobecnému dobru? 



Nádherně – strhujícím způsobem –  to vyjádřil sv. František ve své závěti: 

„Sám Nejvyšší mi ukázal, jak bych měl uspořádat svůj život podle 

evangelia!“ „Uspořádat“ – dát řád, to odkazuje na řád stvoření, na autora 

řádu. Zatímco slovo „Jahve“odkazuje k samotnému bytí „jsem, který 

jsem“, sanskrt má slovo Baghá znamenající pořadatel. My jsme si zvykli 

užívat slovo „Bůh“, které pochází ze sanskrtu a vyjadřuje tuto dimenzi 

stvoření – řád – uspořádání. Dostáváme se k tomu, proč Pán Ježíš – 

Spasitel a Vykupitel přišel odpustit hřích. 
… 

Oběť  

Eucharistie je podstatně obětním darem. 

A obětní dar, který se nabízí Bohu, se nedá srovnat s žádným 

drahocenným darem, který kupujeme příteli, nebo, což je ještě cennější, 

věcí, která je nám nejdražší. Jak říkáme milovanému členu rodiny: „Dává 

ti to, co mi patří a co mi je dražší než zřítelnice mého oka.“ Nebo: „Jsem 

připraven obětovat za tebe i svůj vlastní život.“ A ještě silněji, když si 

snoubenci říkají: „Odevzdávám se ti“. Tuší totiž, že toto vzájemné 

darování se, které je v lásce spojuje a které budou muset žít po celý svůj 

život, bude vystaveno zkoušce času a bude narážet na neprůhlednost lidí 

v neschopnosti dokonale souznít jeden s druhým prostřednictvím řeči těla 

a ducha. 

Eucharistie je ještě něčím mnohem víc. Je obětním darem, jímž Bohu 

nabízíme vše, čím sami jsme: Svou svobodu, svůj rozum i své srdce, 

zkrátka je to obětní dar, jímž obětujeme samu naši existenci a 

všechno, co působí, že jsme Boží a že jsme spojeni s Boží láskou. 

Když se takto obracíme k Bohu a když mu s Kristem, skrze Krista a 

v Kristu vzdáváme díky, stává se Eucharistie obětním darem a obětí 

zároveň. 

… 

Závěr 

Je třeba: 

1. Obnovovat a prohlubovat úžas z Boží existence a moci v osobním 

vztahu. 

2. Abychom Boha skutečně potřebovali ve své stvořenosti, omezenosti a 

v kajícím duchu hříšníka. 

3. Vědět, že Bůh od člověka očekává život, růst a plody. 



4. Najít způsob sebedarování, které vyžaduje sebepřekonávání, 

sebezápor a inspirované následování Pána Ježíše. 

5. Mít pochopení pro společenství bratří a sester. 

6. Učit se úctě ve všech stupních vztahů – rozeznávat a patřičně uznávat 

hodnoty stvoření, osob i vztahů. 

Je třeba naslouchat, vnímat a uspořádávat mozaiku víry, být pozorný, 

citlivý, trpělivý a důvěřivý k autoritě Církve. 

… 

„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.“ (Ž 

33) 

Kéž zpozorníme v úctě a vděčnosti, kéž aktualizujeme obsahy mše svaté a 

přijímání Těla a Krve Kristovy.  

Ať kdykoli je to možné v ústraní a tichu necháme v hloubi duše zaznít 

„Aleluja“, „Te Deum“ nebo zpěvy z Taizé. 

Mějme smysl pro oběť a buďme obětaví. 

Nesme každý svůj kříž každý den a následujme Ježíše Krista. 

Prožívejme důstojnost i zodpovědnost vyplývající z Nové Smlouvy. 

Posvěťme svět vztahů stylem Eucharistické smlouvy – Smlouvy nové a 

věčné.  

Bože, v podivuhodné Svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej, 

abychom svatá tajemství Tvého Těla a Krve tak uctívali, abychom už nyní 

zakoušeli účinek Tvé výkupné oběti. Jenž jsi živ a kraluješ na věky věků. 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

INFORMACE Z CENTRA NADĚJE A POMOCI 

Do redakce Jakuba přišla prosba o zveřejnění informací o poradně  pro ženy a 

dívky, aby o nabídce této služby vědělo co nejvíce lidí.  

Poradna pro ženy a dívky 

Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje a 

pomoci, (CENAP), kde je nabízeno sociální poradenství postavené na 

křesťanských hodnotách. 



Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám a jejich partnerům 

profesionální a lidský přístup, pro kterou je poradna oblíbená a vyhledávaná. 

Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení různých potíží. Častými 

tématy jsouproblémy ve vztazích partnerských i mezigeneračních, dále 

řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání 

vyčerpání matek při péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny 

podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí a proto také nabízí 

podporu nejen v průběhu těhotenství.  

Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního 

sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a 

problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám. 

Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří 

otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu a 

vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský 

život. Proto je zde pro ně nabízená psychosociální podpora. 

Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém 

a i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve 

společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde 

naopak nabízená pomoc a přijetí.  

Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především 

podporuje rodičovské kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě 

ke křesťanským hodnotám a jejich sebe-přijetí v každodenním životě. 

Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což 

znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti. Věnují 

se jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biologickým, psychickým a 

spirituálním potřebám. 

Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou vesnicích, jejichž obyvatelé 

zažívají hlad a do každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů o 

nasycení, oba rybáři se rozhodnou vesničanům pomoci. Každý ale jiným 

způsobem. První rybář každý den vesničanům vyloví ryby a tak žijí obyvatelé 

vesnice mnoho let v sytosti. Druhý rybář své vesničany naučí rybařit a 

vesničané každé ráno si nachytají ryby sami. I když je to cesta náročnější, 

vesničané výsledně jsou také sytí. Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co se 

stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu. 

Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, aby 

klienti po konzultacích byli schopni vést smysluplný život bez podpory 

poradny. 

Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace 

Centrum naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, 



nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších programů a poradenství, 

které je již nad rámec sociálního poradenství. 

I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele 

Brna. Pro možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254 

891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde 

pro všechny.  

Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim 

blízkým, ráda bych Vás povzbudila v kontaktování poradny. 

Bc. Milada Lázničková DiSwww.cenap.cz 

PŘEJEME 

V listopadu oslaví svá životní jubilea: 

Antonín Pešek 

Jarmila Riegrová 

Kateřina Jakubičková 

Jiří Hanuš 

Jaromír Jiráska 

Josef Pešata 

Jaroslav Kalfus 90let 

Jaroslav Rákos 

Pater Albín 

André Jakubička 

Josef Plesl 

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

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA 

 - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku  

Lucie Juříkové a následnou besedu s ní: “ČESKÁ 

UČITELKA V INDII A JEJÍ NÁVRATY“. 

Setkání bude ve středu 18. listopadu 2015, v aule Sklářské školy v 

Železném Brodě v 18:15. 

Lucku není potřeba představovat. Měla u nás již dvě přednášky, na poslední 

vznikla spontánní sbírka na školní tabule do „její školy“ pod Himalájemi, 

těsně před jejím odletem tam. A za „pár“ dní jsme již dostali zprávu o úspěšné 

realizaci sbírky a fotografie s dětmi před novými tabulemi.  



I tentokrát to bude další volné pokračování vyprávění očima ženy o 

jejím (ne)obyčejném životě v podhůří Himalájí. O blízkých setkáních, o 

pedagogickém působení inspirované myšlením R. Thákura a Dalajlámovým 

poselstvím.  

V roce 2006 Lucie Juříková (*1978) poprvé vycestovala na roční 

pracovní stáž do jižní Indie (INEX-SDA), a od té doby se do Indie ráda vrací. 

Působila celkem přes tři roky na vzdělávacích projektech v Indii, kde 

vyučovala v komunitě tibetských uprchlíků angličtinu a organizovala 

vzdělávací programy pro děti z různého sociálního prostředí (SOS -Tibetská 

dětská vesnička, Deer Park Institute). Vystudovala Evangelickou teologickou 

fakultu - obor sociální práce na Karlově Univerzitě v Praze.  

A  nasbírala další zkušenosti, o kterých se s námi chce opět podělit. 

Věřím, že opět zaplníme aulu, budeme zvídaví a prožijeme společně 

obohacující chvíle s příjemnou lektorkou. Z jejich zkušeností může mít profit 

každý. Těšíme se na Vaši účast. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

VÍKENDOVKA PRO DĚTI 20. – 21.11. 

Paní Lucie Juříková, která bude mít v rámci ČKA přednášku, přichystala 

program také pro děti. 

Zveme je na faru v Žel. Brodě v pátek 20. 11., kde přespíme do 

druhého dne, a v sobotu se v myšlenkách přeneseme do Indie. 

Paní Lucie přibližuje práci s dětmi takto: „Děti se pod vedením 

lektorky formou vyprávění, otázek, dramatických her a výtvarných cvičení 

přenesou do světa nečekaných přírodních a lidských zvratů, jenž obklopují 

malou Shoni, děvčátko z Bengálska. Práce s magickým příběhem podle 

literární předlohy se snaží citlivě odhalovat dětskému publiku globální 

problémy, vzdálenou kulturu a její bohatství. Zároveň pomáhá dětem odkrývat 

význam lidských vztahů a přírodních cyklů, přibližuje jim pocit ztráty domova 

a umožňuje jim zažít sílu lidského jednání a solidarity.“ 

Společně poobědváme indické jídlo, které si sami uvaříme a v odpoledních 

hodinách budeme končit. 

Lenka 

FÓRUM 

DOPIS OD ANENKY HAVLÍČKOVÉ 

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" !!! 

Dívám se strašně ráda na Maxipsa Fíka. Je to už sice večerníček starý jako 

máma s tátou, ale velmi pokrokový a nepoplatný  své době. Tak např. 

myslivcovi se už tenkrát, když na něj slítla kačena z nebe, točila kolem hlavy 

Evropská unie. - Miluju taky postele a nejvíce ty našich. Mají totiž největší 

mezery mezi matracemi, co znám. A tam se pak vejde věcí!! Když si dám 

záležet, tak tam vecpu v pohodě tři trika, pět sponek a ještě se tam vejdou i 

dvě moje nohy. Sice si pak připadám zaseklá jako "móre", když u nás kopali 

elektrickou přípojku, ale skrýš je to skvělá.  



  Už jsem psala minule, že strašně ráda vařím. Ale nejraději sama. Dokonce 

umím vařit i z vody. No ale občas přitom rozbiju nějaké to nádobí. Malých 

talířků už máme jenom tři. A tak maminka vyhrabala ze svého věna starý, 

komunistický talířky, zabalený ještě v tom bílomodrým papíru, 

potiškěnémslovy SKLO, PORCELÁN,  .... Řeknu Vám. Ten jsem si pustila na 

nohu jenom jednou. Zaprvý se vůbec nerozbil a za druhý už to víckrát 

neudělám. Sviňa jedna kvalitní a k tomu navíc i prasecky těžká. 

  Krom měsíčníku Agrospoj zbožňuju taky už výše zmiňované povídky 

Maxipsa Fíka. A maminka už taky, protože jedině při nich ona dokáže v klidu 

uvařit. Tatínek říká, že jsem zralá na to, abych se stala Fíkoložkou. Tvrdí mi, 

že sleduju Fíka od rána do večera. Ale to se tati, pleteš. Je to totiž od oběda do 

noci. Dřív já totiž nevstávám. 

eH 

 

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

"Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek...." 

Jednoho říjnového víkendu jsme opět navštívili paní Jiřinu Klápšťovou ze 

Železného Brodu, která se roky obětavě starala o pana děkana Kováčika. Ještě 

ve dveřích mi paní Klápšťová začala recitovat jeden z nejznámějších žalmů: 

"Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek...." a pak vyprávěla jak jí tato 

krásná slova v životě pomáhají... Nevěřícně jsem poslouchal s otevřenou 

pusou... ..neboť (jak jsem se vzápětí ujistil), ona vůbec netušila, že mi teď jen 

opakuje - a to skoro doslova - slova Matky Boží z Jejího nejčerstvějšího 

poselství, jak je předala vizionářům v Dechticích na Slovensku před dvěma 

dny - 15. října, a která jsem právě dnešního dne doma četl:  

" ...Mojimželaním je, aby stesa na Ježišaobracali s vierou a dôverou. 

Modlitesa k nemuslovami žalmu: „ Pán je môjpastier, nič mi nechýba....“, a 

Onvo vás rozmnoží vieru a dôveru. Rozjímajte nad týmtožalmom, aby 

stespoznali, akoveľmiste milovaní. S očamiupretými na Ježiša budete kráčať s 

rozjasnenoutvárou, lebo budete vedieť, komu steuverili a komu dôverujete..." 

Náhoda? Možná spíš důvod k zamyšlení, jak nám Duch svatý někdy dává 

dary, o kterých často ani nevíme. Ostatně - i mně se už stalo, že jsem třeba 

známým poslal SMSku se zajímavou myšlenkou z modlitby růžence, a 

následně pak prakticky shodná slova vyslovila Panna Maria v poselství, třeba 

v Medžugorje. Nakonec - vždyť Panna Maria si tyto věty nevymýšlí, ale modlí 

se přece ke stejnému Duchu svatému, ke kterému jednomu stejnému se 

modlíme (nebo máme modlit) my a prosíme, aby v nás přebýval... ..a On 

přebývá... ..a působí... Takto krásně působí...  A toto jsou pro nás pak ty 

nejkrásnější důkazy a povzbuzení na té nejkrásnější cestě s milující Matkou -  



a proto pak s Duchem svatým v nás, bez ohledu na verdikt "odborníků" na 

zjevení či vyšetřující komise. 

Tomáš Šilhán 

OHLÉDNUTÍ 

MODLITBY V PŘÍRODĚ 

Říjnových růžencových modliteb v přírodě se nás zúčastnilo celkem 29. 

Nejpočetnější skupina se modlila u Pešatů v Loužnici. Také zde byl největší 

věkový rozdíl. Od Matičky na Těpeřské jsme si všichni odnesli výslužku v 

podobě koláčků, které upekla paní Žídková. Ještě jsme se sešli u jirkovské 

borovice. 

Těšíme se na další společné modlitby v přírodě. 

V. Petružálková 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

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

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

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

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 

všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Všeobecný: Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi 

lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. 

Evangelizační:  Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho 

mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou. 

Národní: Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z 

důvodu nenávisti a válek. 



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

veršem z Bible 

1.11. 

ne 

1. čt: Zj 7,2-14 

Žl:  24(23) 

2. čt: 1Jan 3,1-3 

Ev: Mt 5,1-12a 

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, 
kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, 
kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož 
duše nebaží po marnosti. 

2.11. 1. čt: Mdr 3,1-9 

Žl: Žl 116 

2. čt: Řím 8,14-23 

Ev: Mt 25,31-46 

Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo 
byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože 
popřává svým vyvoleným lásku a smilování. 

 

3.11. 1. čt: Řím 12,5-16a 

Žl:  131 

Ev: Lk 14,15-24 

Máme rozličné dary podle milosti, která 
byla dána každému z nás 

4.11. 1. čt: Řím 13,8-10 

Žl: 112 

Ev: Lk 14,25-33 

Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého 
otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a 
sester, ano i sám sebe, nemůže být mým 
učedníkem. 

5.11. 1. čt: Řím 14,7-12 

Žl:  27 

Ev: Lk 15,1-10 

Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, 
silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece 
staneme před soudnou stolicí Boží. 

6.11. 1. čt: Řím 15,14-21 

Žl:  98 

Ev: Lk 16,1-8 

Jsem přesvědčen také já o vás, bratří moji, že i 
vy jste plni dobroty, naplněni veškerým 
poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu 
jeden druhému. 

7.11. 1. čt: Řím 16,3-

9.16.22-27 

Žl:  145 

Ev: Lk 16,9-15 

Já vám pravím: I nespravedlivým 
mamonem si můžete získat přátele; až 
majetek pomine, budete přijati do věčných 
příbytků. 

8.11. 

ne 

1. čt: 1Kral 17,10-16 

Žl:  146(145) 

2. čt: Žid 9,24-28 

Ev: Mk 12,38-44 

Kristus vešel do samého nebe, aby se teď 
staral o naše záležitosti u Boha. 

9.11. 1. čt: Ez 47,1-12 

Žl:  46(45) 

2. čt: 1Kor 3,9-17 

Ev: Jan 2,13-22 

Bůh je naše útočiště a síla, osvědčil se jako 
nejlepší pomocník v nouzi. Proto se 
nebojíme. 

10.11. 1. čt: Mdr 2,23-9 

Žl:  34 

Děkuje snad pán svému služebníku, že udělal, 
co mu bylo přikázáno?  
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Ev: Lk 17,7-10 Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo 
přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, 
učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.“ 

11.11. 1. čt: Mdr 6,1-11 

Žl:  82 

Ev: Lk 17,11-19 

Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno 
deset? Kde je těch devět? 

12.11. 1. čt: Mdr 7,22-8 

Žl:  119 

Ev: Lk 17,20-25 

V Moudrosti je duch myslící a svatý.Je dechem 
Boží moci, čirým výronem slávy Všemohoucího; 
proto nic poskvrněného se do ní nevloudí. 

13.11. 1. čt: Kol 3,12-17 

Žl:  103 

Ev: Mt 25,31-46 

Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte 
ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte 
Bohu Otci. 2 

14.11. 1.čt: Mdr 18,14-19,9 

Žl:  105 

Ev: Lk 18,1-8 

Ježíš jim vypravoval podobenství, aby 
ukázal, jak je třeba stále se modlit a 
neochabovat 

15.11. 

ne 

1. čt: Dan 12,1-3 

Žl:  16(15) 

2. čt: Žid 10,11-18 

Ev: Mk 13,24-32 

Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť 
a pak se navždycky posadil po Boží pravici. 
Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti 
jednou provždy ty, které posvětil. 

16.11. 1.čt:1Mak 1,10-64 

Žl:  119 

Ev: Lk 18,35-43 

Když se slepec přiblížil, Ježíš se ho otázal: 
„Co chceš, abych pro tebe učinil?“ On 
odpověděl: „Pane, ať vidím.“ 

17.11. 1.čt:2Mak 6,18-31 

Žl:  3 

Ev: Lk 19,1-10 

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co 
zahynulo.“ 

18.11. 1.čt:2Mak 7,1-31 

Žl:  17 

Ev: Lk 19,11-28 

/Z podobenství/Zavolal si deset svých 
služebníků, dal jim deset hřiven a řekl jim: 
‚Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.‘ 

19.11. 1.čt:1Mak 2,15-29 

Žl:  50 

Ev: Lk 19,41-44 

Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby 
Nejvyššímu! Až mě potom budeš v den soužení 
volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat. 

20.11. 1.čt:1Mak 4,36-59 

Žl: 1Kron 29 

Ev: Lk 19,45-48 

Je psáno: ‚Můj dům bude domem 
modlitby,‘ 

21.11. 1.čt:1Mak 6,1-13 

Žl:  9 

Ev: Lk 20,27-40 

V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. 
Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , 
neopouštíš, Hospodine. 
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22.11. 

ne 

1. čt: Dan 7,13-14 

Žl:  93(92) 

2. čt: Zj 1,5-8 

Ev: Jan 18,33-37 

Tomu, který nás miluje, který nás obmyl od 
našich hříchů svou krví a udělal z nás 
královský národ a kněze Boha Otce, tomu 
bud' sláva a vláda na věčné věky! Amen. 

23.11. 1.čt:Dan 1,1-20 

Žl: Dan 3 

Ev: Lk 21,1-4 

Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala 
víc než všichni ostatní.Neboť ti všichni dali dary 
ze svého nadbytku, ona však ze svého 
nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa. 

24.11. 1. čt: Dan 2,31-45 

Žl: Dan 3 

Ev: Lk 21,5-11 

Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste 
se: neboť to musí nejprve být, ale konec 
nenastane hned. 

25.11. 1.čt:Dan 5,1-6-28 

Žl: Dan 3 

Ev: Lk 21,12-19 

Všichni vás budou nenávidět pro mé 
jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. 
Když vytrváte, získáte své životy. 

26.11. 1.čt:Dan 6,12-28 

Žl: Dan 3 

Ev: Lk 21,20-28 

Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa 
lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl 
před ním shledán čistý. 

27.11. 1. čt: Dan 7,2-14 

Žl: Dan 3 

Ev: Lk 21,29-33 

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy 
nepominou. 

28.11. 1. čt: Dan 7,15-27 

Žl: Dan 3 

Ev: Lk 21,34-36 

Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste 
měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude 
dít, a mohli stanout před Synem člověka. 

29.11. 

ne 

1. čt: Jer 33,14-16 

Žl:  25(24) 

2. čt: 1Sol 3,12-4,2 

Ev: Lk 21,25-36 

Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více 
lásku jednoho k druhému i ke všem lidem 

30.11. 1. čt: Řím 10,9-18 

Žl:  19(18) 

Ev: Mt 4,18-22 

Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci 
věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš 
spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, 
vyznání ústy vede ke spáse. 

 

Svátky a slavnosti v listopadu: 

 
1.11. Slavnost Všech svatých 

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

11.11.sv. Martin 

13.11. Svátek sv. Anežky České 
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22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále,sv. Cecílie 

30.11. Svátek sv. Ondřeje 

29.11.začátek adventní doby - 1. neděle adventní 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Biblické hodiny se budou konat ve středu 4. 11., 11. 11., 25.11. a ve čtvrtek 

19.11. 

 

2.11. /pondělí/  Po večerní mši sv. bude v Ž. Brodě průvod na 

hřbitov a tam modlitba za zemřelé 

18. 11. /středa/  Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

20.-21. 11.  Víkendovka pro děti na faře v Ž. Brodě 

22. 11./neděle/  Slavnost Ježíše Krista Krále, sbírka bude na 

pojištění diecéze 

27. 11./pátek/ 17:00 Mše sv. v Ž. Brodě, po ní Svatocecilské setkání 

na faře 

29.11.  1. adventní neděle 

 

 

S ÚSMĚVEM    

Vždy, když dávám večer děti spát, přemýšlím, jestli je mám 

“uložit“ anebo „uložit jako“.  

Učitel hudby varuje žáka: „Jestli mě budeš dále takhle zlobit, tak 

namluvím tvé matce, že máš velký talent.“ 

Baví se dva sklerotici a jeden říká: „Ty, už jsem normálně 

zapomněl, jak se jmenuješ!“ A druhý na to: „To nevadí, na kdy to 

potřebuješ vědět?“



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 


