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CESTY VÍRY 

JAK SPRÁVNĚ POROZUMĚT ODPUSTKŮM? 

Na začátku listopadu se modlíme za zemřelé, abychom jim získali tzv. 

odpustky. Ale nauka o odpustcích je pro nás dnes těžko srozumitelná. 

Proto by nebylo od věci se trochu nad tímto tématem zamyslet. Vyjděme z 

článku, který vyšel v časopisu Communio 2000/1 jehož autorem je pomocný 

římský biskup Rino Fisichella, který je také profesorem fundamentální 

teologie na papežské univerzitě Gregoriana v Římě. 

Od začátku se snaží, aby náš pohled byl na tuto nauku zaměřen ne z právního 

hlediska, který vyjadřuje terminologie jako „časný trest, částečný odpustek, 

plnomocný odpustek“, ale z úhlu Božího milosrdenství a odpuštění. 

Abychom to lépe pochopili, podívejme se na dějinný vývoj nauky o 

odpustcích. Můžeme říci, že do 7. století mělo odpuštění hříchů spáchaných 

po křtu převážně veřejný charakter. Hříšník, aby byl znovu přijat do 

společenství, tedy aby mu bylo odpuštěno, musel žít kajícím životem a byl 

vázaný k plnění některých tvrdých kajících skutků, které mu byly uloženy 

biskupem. Tedy dnešní rozlišení mezi vinou hříchu a trestem za hřích bylo 

spojeno. A rozhřešení a návrat do života církve nastal až po vykonaném 

pokání. 

Zajímavé je to, že i v této době na této cestě hříšník nebyl sám, byl 

doprovázen modlitbou společenství, prosbami kněží a přímluvami mučedníků. 

Od 7. – 11. století se začíná rozvíjet ušní zpověď, a tedy i soukromé pokání. A 

zde dochází k rozlišení mezi „vinou“ hříchu a „trestem“(nápravou) za hřích, 

který musí být odpykán. Kajícník dostal rozhřešení a potom činil pokání, které 

bylo dáno přesnými tarify za spáchané hříchy (knihy pokání). Po vykonaném 

pokání kajícník věděl, že jeho trest za vykonaný hřích je smyt. 

A právě v 11. století vznikají první odpustky. Biskup, pro prosebnou modlitbu 

Církve, začíná odpouštět v celku nebo v části formy pokání uložené 

kajícníkům kněžími. Zde vlastně vzniká tzv. částečný nebo plnomocný 

odpustek. Dělalo se to pro to, aby uložené pokání mohlo být v přístupnější a 

snadnější formě. 

Od 13. století už je používání odpustků uzákoněno a postupně 

přeformulováno, kdy odpustky přestávají být vázány na formu uloženého 

pokání, protože přestože kajícník chce napravit to, co způsobil hříchem, tak 

pouze vlastním snažením, tedy oním „trestem“ nemůže odstranit všechny 

následky svých hříchů, a proto potřebuje pomoc Církve, která čerpá z lásky 



samotného Pána, z jeho milosrdenství a ze svatosti svých světců a doplňuje, to 

co on není schopen napravit. To je to, co Pavel VI. říká, když těsně po 2. 

vatikánském koncilu vyhlásil dokument Indulgentiarum doctrina, v níž se 

předložilo široké vysvětlení významu odpustků a jejich praxe mezi věřícími: 

„Když totiž věřící získávají odpustky, chápou, že vlastními silami by nebyli 

schopni napravit zlo, které způsobili…“ 

Díky tomuto oddělení od formy pokání, tak je možné tyto odpustky 

vyprošovat nejenom živým, ale také zemřelým. Naši snahou a přímluvou 

církve prosíme Boha, aby odpustil zemřelým jejich hříchy a zahladil jejich 

následky. Od 15. století je tato praxe již oficiálně vykonávána. 

Když bychom se pokusili o jakousi syntézu, tak rozhřešením, které kněz 

nabízí ve jménu Krista a Církve, se odpouští vykonané hříchy, ona vina 

hříchu. Použijeme-li výrok prorokův, tak na ně Bůh více nevzpomíná, hodí si 

je za záda a je od nich vzdálen, jako je vzdálen východ od západu (srv. Iz 

55,7-9). 

Ale co nutně nepřináší svátostné rozhřešení, jak se snaží objasnit tridentský 

koncil ve svém dokumentu Decretum de indulgentis (4. 12. 1563), tak je 

odpuštění následků hříchů. Tedy nezůstávají hříchy, nýbrž to, co v nás 

hříchy vytvořily. A to má dopad osobní a dopad na celé společenství. 
Dopad osobní znamená, že hřích nás postupně zbavuje obranyschopnosti a 

síly se mu postavit v určité oblasti. Můžeme mluvit o jakýchsi okolnostech, 

které nás nakonec vždy vedou k vykonání stejných skutků. 

Příklad: Přirovnal bych to k člověku, který měl problém s alkoholismem. 

Prodělal protialkoholní léčení, které bylo úspěšné. Ale pokud se znovu dostane 

do stejného prostředí, tedy okolností (na cestě do práce potká několik hospod, 

dá se zlákat kamarády), tak upadne znovu do stejného problému. 

Dopad na celé společenství spočívá v tom, že hřích je nejen obrácen proti 

Bohu, nýbrž je také skutkem, který rozbíjí církevní společenství. Tento rozměr 

plyne z toho, že jsme křtem začleněni do mystického těla Kristova (srv. Ef 4,4-

6). Pavel VI pokračuje: „Používání odpustků nám kromě toho sděluje, jak 

intimně jsme jedni s druhými spojeni v Kristu a jak nadpřirozený život každého 

z nás může prospívat druhým, aby také oni mohli být snadněji a intimněji 

spojeni s Otcem.“ Můžeme tedy mluvit o jakési sounáležitosti mezi sebou 

navzájem v dobrém i zlém, jak o tom mluví i papež Benedikt XVI. ve své 

encyklice Spe salvi, č. 48: „měli bychom si uvědomit, že člověk není monáda 

uzavřená sama do sebe. Naše existence jsou v hlubokém společenství mezi 

sebou a prostřednictvím mnohotvárných interakcí jsou jedna s druhou spojeny. 

Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo není spasen sám. Do mého života 

neustále vstupuje život těch druhých: ve zlém i v dobrém.“ 

Příklad: Pokračoval bych naším alkoholikem, který když hřeší opilstvím, tak 



svým hříchem ovlivňuje druhé. Rodina má strach, kdy a v jakém stavu přijde, 

co vyvede, komu ublíží. Navíc často bývá v takovýchto rodinách problém s 

penězi, protože je propije. To všechno jsou důsledky jeho hříchu, které 

ovlivňují druhé. 

A právě odpustky chtějí zasáhnout tuto situaci. Chtějí člověka vymanit, 

osvobodit z toho, co hřích v nás vytvořil, z náklonnosti znovu udělat totéž 

a narovnat to, čím jsme ublížili druhým, obnovit duchovní jednotu. 
Když z této perspektivy budeme mluvit o částečném a plnomocném odpustku, 

pak se to bude týkat především mé angažovanosti, mé lásky k druhému nebo 

touhy se sebou něco dělat. 

Kdybychom tedy měli vyjádřit, co odpustky jsou, řekli bychom, že je to 

Boží milosrdenství, které Církev, v síle tajemství Kristova vykoupení a 

její vlastní svatosti, nabízí věřícím, aby zakusili plnost odpuštění až v 

nejzazších důsledcích hříchu. 

Na závěr pan biskup přidává moudrou poznámku ohledně toho, že odpustky 

nejsou jediný způsob, který je nabídnut věřícím k obdržení odpuštění 

následků hříchu. Mezi další prostředky patří slavení Eucharistie, 

přímluvná modlitba, … Není správné tedy ani odpustky absolutizovat, ani je 

ignorovat, protože jejich praxe vede ke skutečnému dobru pro duchovní život. 

Zpracováno podle článku Rino Fisichella: Odpustky a Boží milosrdenství, 

Communio 1/2000, str. 86–95. 

Převzato z webu libocké farnosti. 

PASTORACE 

Zamyšlení indického misionáře 

HOSPODIN NÁS VŠECHNY VYZÝVÁ KE SVATOSTI. 

„Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já 

Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“ (Lv 19,2) 

Pokračování 

Vstupování do věčného života není tak jednoduché.Je to cestování s křížem 

úzkými a klikatými cestami.  

V podobenství o nebeském království Ježíš řekl, že Boží království je jako 

poklad zakopaný do země nebo jako drahocenná perla, kterou hledá 

obchodník. Oba, jak ten, který hledá poklady, tak také obchodník, prodávají 

všechno, co mají, aby získali poklad a perlu. 

http://rkfliboc.cz/


„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. Anebo je království 

nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu 

drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ (Mt 13, 44-46)  

Právě z tohoto důvodu Ježíš pověděl bohatému mládenci, kterého vyzval, aby 

se stal jeho učedníkem:  

„Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít 

poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ (Mt 19, 21) 

Nebylo pro něj jednoduché opustit všechno, protože měl velké bohatství, a 

proto odešel zarmoucený. 

Také dnes je mnohým křesťanům zatěžko odpovědět na Ježíšovu výzvu, aby 

šli za ním, protože mají hodně pozemských dober.  

Jistě také i pro první učedníky Šimona Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana nebylo 

jednoduché odpovědět kladně na Ježíšovu výzvu:„Pojďte za mnou a stanete 

se rybáři lidí.“ (Mk 1, 17)  

Museli odejít od rodičů a blízkých, a také svoje řemeslo a své působiště 

museli opustit. Být s Ježíšem a stávat se mu podobnými se stalo jejich jedinou 

touhou. Žádné odměny v tomto světě jim neslíbil, když je povolal, aby šli za 

ním.  

Jít za Kristem a následovat jej není jen uváděním několika ctností do svého 

života, je to život v neustálém spojení s Ním skrze přejímání Jeho postojů a 

Jeho životního stylu. Sv. Jan říká, že musíme žít jako Ježíš. „Kdo říká, že 

v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ (1J 2, 6) 

Věčný život byl přislíben těm, kteří trvají v Kristu a zachovávají s Ním 

důvěrný vztah. „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu 

Ježíši.“ (Řím 8,1) 

„Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám 

sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.“(Flp 2,6-7) 

Odřekl se sebe, zřekl se všeho.  

Člověk musí právě toto do sebe nasát, aby směřoval za Kristem. Ten, který 

vyznává Ježíše, musí do hloubky rozjímat tajemství vtělení, Jeho život a Jeho 

vykupitelskou smrt na kříži a z tohoto rozjímání čerpat vnitřní sílu, aby se jeho 

život stále více podobal životu Kristovu. 



Právě proto říkám všem svým duchovním dětem, aby četli Písmo sv. a snažili 

se mu porozumět. Zvláště Novému Zákonu a Ježíšovu životu, aby se ho 

naučili následovat. 

Jednou se apoštolové zeptali Ježíše, jakou odměnu dostanou za to, že se všeho 

vzdali a šli za Ním. „Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, až se Syn člověka při 

obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, 

usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A 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.“ “ (Mt 19,28-29) 

Proto Ježíš ve Večeřadle ve Velekněžské modlitbě řekl: „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.“ (J17, 24) 

Jasně řekl, že předá svoje království svým učedníkům: „Já vám uděluji 

království, jako je můj Otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u 

mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.“ 

(Lk 22, 29-30) 

Samozřejmě, že Ježíš svoje učedníky nenechá v tomto světě v pocitu 

beznaděje a opuštěnosti. Podíváme-li se pozorně na život těch, kteří se 

odevzdali Kristu a šli za ním, uvidíme, že na tomto světě dostali hojné 

požehnání.  

Po celý svůj život i přes různé překážky a pády jsem se snažil jít za Kristem. 

Hospodin se o mě vždycky staral, a k tomu využíval ruce jiných osob.  

Vždycky mi dával všechno, co jsem potřeboval pro můj osobní život i pro 

hlásání evangelia. Když jsem 21. 12. 2012 onemocněl, nebyl při mně nikdo 

z mých příbuzných a spolubratří z kongregace, ani žádný jiný Ind, kteří by se 

o mě postarali. Ale mnohé moje duchovní děti, dobrodinci, modlitební 

bojovníci přišli, aby se o mě postarali. To oni se stali mými matkami a otci, 

bratry a sestrami. Opustil jsem svůj otcovský dům, příbuzné, spolubratry, 

abych hlásal Boží království na Západě a Pán mi dal stokrát více, než slíbil.  

V Markově evangeliu Ježíš kromě hmotného požehnání slibuje také 

pronásledování:„není nikoho…aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu 

s pronásledováním stokrát více domů, bratří a sester, matek, dětí i polí a 

v přicházejícím věku život věčný.“(Mk 10, 30). Samozřejmě od doby, kdy jsem 

svěřil svůj život do Ježíšových rukou a odevzdal jsem se práci pro Jeho 

království, zakusil jsem také různá utrpení a pronásledování. 

O. James Manjackal MSFS /Misionář sv. Františka Saleského/ 

 



PŘEJEME 

V listopadu oslaví svá životní jubilea: 

Toník Pešek 5let 

Jarmila Riegrová 

Kateřina Jakubíčková 

Jiří Hanuš 

Petra Jelínková 40 let 

Jaromír Jiráska 80 let 

Josef Pešata 

Jaroslav Kalfus 

Jaroslav Rákos 

P. Albín 40let 

Ywona Wanacka 45 let 

André Jakubička 

Josef Plesl

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

SYNDROM VYHOŘENÍ VZTAHŮ a SYNDROM 
PRÁZDNÉHO HNÍZDA 

Setkání rodin a manželských párů proběhne 

v neděli 20. listopadu 2016 od 17:00 ve farním sále. 

 

Setkání povede paní pastorační asistentka bohnické farnosti 

paní Mgr. Marie Böhmová,která se touto problematikou dlouhodobě a 

úspěšně zabývá, a to nejen v rámci své domovské farnosti. 

Všichni, nejen ti, kdo se pravidelně scházejí, jsou  srdečně zváni. 

 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 

akademie - Český ráj: 
Srdečně zveme na přednášku, autorské čtení, a besedu  

s Mgr. Alenou Ježkovou, PhD. 

na téma "Karel IV. a jeho Praha",  

s promítáním fotografií Jiřího Chalupy. 

Středa 23. 11. 2016 v 18:15, aule sklářské školy v Železném Brodě. 

 



Poslední přednášky Mgr. Gottfríeda se zúčastnila i paní Ježková. Moc se jí 

líbila, a tak hned začerstva jsme se spolu domluvili na pokračování v 

„Karlovské“ tématice, ale z jiného soudku - pohledem spisovatelky. Součástí 

přednášky bude i autogramiáda knih, včetně nové publikace Karel IV. a jeho 

Praha, která právě přichází na předvánoční trh. 

Doufám, že paní spisovatelka přiveze dostatečné množství svých knih, aby 

pokryla zájem z publika. 

Nejslavnější pražský rodák Karel IV. je oslavován jako císař a král. Ale jak jej 

viděli jeho současníci, dvořané, řemeslníci, kupci a poutníci? Jakými 

schopnostmi vynikal, když v „temném“ středověku dokázal nastavit pravidla 

pro své poddané, aby pracovali podle jeho představ? Můžeme se od něj učit i 

dnes? A jaká byla Praha v jeho době, to neobyčejné velkoměsto, které udávalo 

tón celé Evropě? Pojďme se projít místy, kde se Karel IV. narodil, kde bydlel a 

kam chodíval odpočívat, provázeni zápisy ze starých kronik i naší vlastní 

představivostí. Objevíme věci hmotné i skryté, které Praze dávají 

neopakovatelný genius loci. 

Mgr. Alena Ježková, PhD. (*1966). 

Spisovatelka a publicistka, autorka dvou desítek úspěšných publikací pro děti 

a mládež i pro dospělé. Zabývá se zejména popularizací české historie. K 

jejím nejznámějším titulům patří Praha babka měst, Staré pověsti české a 

moravské, Příběhy českých knížat a králů, Prahou kráčí lev, Strážci pražských 

ulic a Tichá srdce I. a II., ... 

Mnozí frekventanti našich přednášek ji už znají, tak přemlouvání k účasti 

myslím je úplně zbytečné. 

Srdečně zveme i ostatní, kteří ji ještě neznají, je to skvělá příležitost ji poznat 

a odnést si příjemné zážitky i nové vědomosti. Těšíme se na společný večer s 

Vámi.     Ing. arch. Martin Tomešek 

 

Spolek zdravotně postižených připravuje  

ODPOLEDNE V BOZKOVĚ.  

Bude to ve středu 9. listopadu 2016 odjezd od SUPŠS ve 12:00 hodin, jízdné 

40,- Kč. 
Je objednaná prohlídka jeskyní (není povinná), zajdeme si pro vodu k léčivé 

studánce, vyjdeme na ochoz kostelní věže… Máme poslední možnost projít 

bránou milosrdenství, nežli bude na mnoho let uzavřena. 

Odpoledne zakončíme posezením v bozkovské dřevěnce.  

Přihlášky přijímá V. Petružálková 721 026 030. 



OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

Letošní rekondiční pobyt v Mariánských Lázních měl největší počet 

účastníků. Jelo nás 46 a mamka zajistila návštěvu některých památek. Celý 

týden nám svítilo sluníčko a bylo teplo. Cestou tam jsme navštívili nádherný 

klášter, o kterém teď něco napíšu. O dalších budu psát příště. 

MARIÁNSKÁ TÝNICE 

Proboštství je komplex řádu cisterciáků a kostela Zvěstování P. Marie, který 

byl vystavěn kolem r. 1650. Roku 1785 bylo proboštství zrušeno a celý 

komplex pomalu propadal zkáze až do roku 1919, kdy byl opraven. Nově byly 

budovy opravovány na konci 20. století. Dnes je Mariánská Týnice pojmem 

pro všechny znalce barokní architektury a uvnitř je expozice se sbírkami 

gotického a barokního umění.  Sbírka litinových kamen z 2. poloviny 18. a 19. 

století, selská bytová kultura, loutková divadla a další exponáty. Klášterní 

areál vybudoval stavitel Santini. Na dveřích galerie je napsáno: Vono to 

baroko je dobrý pro voko. (Jan Werich)   

Aťka  

HISTORICKÉ OKÉNKO 

PRAVOŇ PROUSEK A DRŽKOV 

Pravoň Prousek se narodil v roce 1921 v Praze. Jako dítě jezdil na prázdniny 

k dědečkovi a babičce do Držkova. Obvykle v doprovodu maminky a staršího 

bratra. Jen jednou,jak vzpomínal, byl tam bez maminky, protože to léto 

ošetřovala svoji matku. Vzpomínky z těchto klukovských let byly vždy silné a 

vázaly se na trojici Zbyněk /bratr/, Pravoň a Radim/bratranec/.  

Později Pravoň některé prázdniny trávil jinde. Jak bylo zvykem, dostal se na 

handl nejen do Sudet, ale i do Francie. V době jinošské se hodně věnoval 

sportu, hokeji v klubu RG Smíchov /Reálné Gymnázium/, košíkové v barvách 

Ringhoffer – Tara , ostatním sportovcům YMCA. Kamarádství z těchto dob 

mu zůstalo na celý život. Podle vyprávění jeho rodičů, školu nebral jako 

nejdůležitější věc v životě. Přes to byl v roce 1939 zapsán na architekturu 

v Praze. 



Po uzavření vysokých škol pracoval v různých profesích u firmy Ringhoffer-

Tara a jejích filiálkách i mimo Prahu. Před hrozbou totálního nasazení jej 

pravděpodobně ochránila péče barona Ringhoffera, který se tak snažil pomoci 

dětem všech svých zaměstnanců. Práce v oblasti zásobování a obchodu 

Pravoně pravděpodobně předurčila k další životní dráze. 

Brzy po válce se rozhodl odjet do světa. S velmi dobrou znalostí němčiny, 

francouzštiny a angličtiny to tehdy nebyl problém, a tak v roce 1946 odjel a 

dorazil až do Argentiny. Tam se postupně dostal na pozici, my bychom dnes 

řekli, „pracovník zahraničního obchodu“. Opět se věnoval sportům a také 

společnosti. Vlivem únorových událostí v Československu se stal cizincem a 

rodiče v Praze mohl navštívit až v roce 1955. Od té doby se do vlasti vracel již 

pravidelně. Přitom nikdy neopomněl navštívit Držkov a okolí.  

Jako obchodník pracoval v Argentině i Uruguaji. V roce 1958 se oženil 

s Monique Reyniér, Francouzkou, která se do Argentiny dostala již na počátku 

války. V následujících letech se přestěhoval do Španělska. V San Sebastianu je 

pak mohli navštívit Pravoňovi rodiče a další příbuzní či známí 

z Československa. Také odtud nebylo daleko do Francie, a tak se později 

přestěhovali do manželčiny vlasti. 

Do povědomí naší rodiny se dostalo přímořské městečko St. Jean-de-Lus jako 

vzdálené, ale pohostinné místo. Pravoň nadále pracoval ve Španělsku 

v každodenní dojezdové vzdálenosti. Jeho práce vyžadovala časté a vzdálené 

obchodní cesty. Svoji obchodní činnost ukončil odchodem do důchodu v roce 

1981. O to více se začal věnovat své rodině a hlavně svému oblíbenému 

sportu. Byl špičkovým amatérským hráčem golfu, organizoval golfová setkání 

seniorů a také byl kvalifikovaným rozhodčím. V té době se také více věnoval 

četbě, uspořádal svůj archiv fotografií a filmů, znovu začal hrát na klavír a stal 

se dobrým znalcem Mozartova díla. 

Kamarádi z mládí mu byli vším. Když byl jeho nejbližší přítel z hokejového 

teamu Bohumil Modrý postižen v roce 1950 komunistickou perzekucí, 

podporoval jeho rodinu. S ostatními se vídal, zval je k sobě. Po obnově YMCy 

v devadesátých letech se pravidelně účastnil tábora seniorů a přispěl 

k soudržnosti této skupiny. Z celé této party se dožil nejvyššího věku.  

Při častějších návštěvách po sametové revoluci zjistil, že některé věci je 

potřeba podpořit. Zvláště v počátcích nového státu. Přispěl na rozvoj Výboru 

Olgy Havlové. Český golf podpořil nejen příspěvkem, ale též pozváním a 

zavedením několika hráčů do prostředí francouzských klubů. Při návštěvách 

Držkova viděl, že ne některé více či méně potřebné věci se dostane až později. 

Proto se rozhodl podpořit opravy hřbitova a kostela. Ač sám nebyl praktikující 

křesťan, v rodině své manželky považoval víru za projev svobody ducha. 



Pravoň Prousek zemřel ve Francii dne 16. května 2016 ve věku nedožitých 95 

let. Zemřel v péči své manželky Monique, hospodyně Marie a jejich přátel. 

Dopřejme mu, aby v klidu spočinul v tomto koutě české země, jemu tak milé. 

V Držkově 13. října 2016. 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 
Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

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

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

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

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

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

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Všeobecný: Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni 

úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku. 

Evangelizační: Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve 

prospěch společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti. 

Národní: Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o 

jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží 

lásce. 

 

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

veršem z Bible 

1.11. 

1. čt: Zj 7,2-4.9-14  

Žl:  24(23)  

2. čt: 1Jan 3,1-3  

Ev: Mt 5,1-12a  

Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož 
duše nebaží po marnosti. Ten přijme požehnání 
od Hospodina, odměnu od Boha, svého 
spasitele. 

2.11. 

1. čt: Mdr 3,1-9 

Žl: Žl 116 
Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro 
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, 
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2. čt: Řím 8,14-23 

Ev: Mt 25,31-46 
pro mne jste udělali.' 

3.11. 1. čt: Flp 3,3-8a 

Žl:  105 

Ev: Lk 15,1-10 

A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že 
jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade 
všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a 
pokládám to za nic. 

4.11. 

1. čt: Flp 3,17-4,1 

Žl:  122 

Ev: Lk 16,1-8 

Pán Ježíš Kristus  promění tělo naší poníženosti v 
podobu těla své slávy silou, kterou je mocen 
všecko si podmanit. 

5.11. 

1. čt: Flp 4,10-19 

Žl:  112 

Ev: Lk 16,9-15 

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle 
svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. 

6.11. 
ne 

1. čt: 2Mak 7,1-14 

Žl:  17 

2. čt: 2Sol 2,16-3,5 

Ev: Lk 20,27-38 

Bratři, modlete se za nás, aby se Boží slovo dále 
šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u 
vás, a abychom byli osvobozeni od lidí 
zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. 
Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od 
zlého. 

7.11. 

1. čt: Tit 1,1-9 

Žl:  24 

Ev: Lk 17,1-6 

Mějte se na pozoru! Když tvůj bratr zhřeší, 
pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. 

8.11. 

1. čt: Tit 2,1-14 

Žl:  37 

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.“ 

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, i 
kdyby se kácela země, i kdyby se hory řítily do 
hlubin moře. 

10.11. 1. čt: Flm 7-20 

Žl:  146 

Ev: Lk 17,20-25 

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, 
kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, 
jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k 
nim patří, jenž navěky zachovává věrnost. 

11.11. 

1. čt: 2Jan 4-9 

Žl:  119 

Ev: Lk 17,26-37 

Připomínám to přikázání, které máme od 
počátku: abychom milovali jedni druhé. A to je 
láska: žít podle Božích přikázání 

12.11. 1. čt: 3Jan 5-8 

Žl:  112 

Ev: Lk 18,1-8 

Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým 
vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i 
když jim s pomocí prodlévá? 

13.11. 
ne 

1. čt: Mal 3,19-20a 

Žl:  98 

2. čt: 2 Sol 3,7-12 

Ev: Lk 21,5-19 

Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se 
stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí 
bezbožnosti; den, který přijde, je spálí - praví 
Hospodin zástupů - že po nich nezůstane kořen 
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ani větev. Ale vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde 
slunce spravedlnosti, které má záchranu na 
svých křídlech 

14.11. 

1. čt: Zj 1,1-4;2,1-5a 

Žl:  1 

Ev: Lk 18,35-43 

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

15.11. 1. čt: Zj 3,1-6.14-22 

Žl:  15 

Ev: Lk 19,1-10 

Vím o tvých skutcích, jsi vlažný,  nejsi horký ani 
studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem 
bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A 
nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. 

16.11. 1. čt: Zj 4,1-11 

Žl:  150 

Ev: Lk 19,11-28 

Všechny čtyři bytosti jedna jako druhá měly po 
šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A 
bez ustání dnem i nocí volají: „Svatý, svatý, svatý 
Hospodin, Bůh všemohoucí, ten, který byl a 
který jest a který přichází. 

17.11. 1. čt: Zj 5,1-10 

Žl:  149 

Ev: Lk 19,41-44 

Čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena 
před Beránkem a zpívali novou píseň: „Jsi hoden 
přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi 
byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech 
kmenů, jazyků, národů a ras 

18.11. 1. čt: Zj 10,8-11 

Žl:  119 

Ev: Lk 19,45-48 

Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam 
prodávali, a řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude 
domem modlitby,‘ ale vy jste z něho udělali 
doupě lupičů.“ 

19.11. 1. čt: Zj 11,4-12 

Žl:  144 

Ev: Lk 20,27-40 

A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve 
vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina 
‚Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a 
Bohem Jákobovým‘. 

20.11. 
ne 

1. čt: 2Sam 5,1-3 

Žl:  122 

2. čt: Kol 1,12-20 

Ev: Lk 23,35-43 

On/Bůh/ nás totiž vytrhl z moci temnosti a 
převedl do království svého milovaného Syna. V 
něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. 

21.11. 

1. čt: Zj 14,1-3.4b-5 

Žl:  24 

Ev: Lk 21,1-4 

Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě 
drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že 
tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. 

22.11. 

1. čt: Zj 14,14-20 

Žl:  96 

Ev: Lk 21,5-11 

Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se 
nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu 
a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. 
Nechoďte za nimi. 

23.11. 

1. čt: Zj 15,1-4 

Žl:  98 

Ev: Lk 21,12-19 

„Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože 
všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé 
cesty, Králi národů. 

24.11. 

1. čt: Zj 18,1-2.21-23;19,1- A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho 
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3.9a 

Žl:  100 

Ev: Lk 21,20-28 

města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly 
jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi 
a Bůh nezapomněl na jeho viny. 

25.11. 

1. čt: Zj 20,1-21,2 

Žl:  84 

Ev: Lk 21,29-33 

Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je 
blízko království Boží. 

26.11. 

1. čt: Zj 22,1-7 

Žl:  95 

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.“ 

27.11. 
ne 
 

1. čt: Iz 2,1-5 

Žl:  122(121) 

2. čt: Řím 13,11-14 

Ev: Mt 24,37- 44 

Veďme počestný život jako ve dne; ne v 
hodováních a pitkách, ne v necudnostech a 
prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale 
oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo 
tak, že by to vyvolávalo žádosti. 

28.11. 

1. čt: Iz 2,1-5 

Žl:  122 

Ev: Mt 8,5-11 

Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, 
abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen 
slovo, a můj sluha bude uzdraven. 

29.11. 

1. čt: Iz 11,1-10 

Žl:  72 

Ev: Lk 10,21-24 

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, 
kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a 
ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“ 

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. 

 

Svátky a slavnosti v měsíci listopadu: 

1.11. Slavnost Všech svatých  

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

13.11. Svátek sv. Anežky České 

20.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

27.11.1. adventní neděle 

 

Z myšlenek Jana Pavla II.: 

„Bůh se rozhodl pro strašlivé riziko svobody. Pomáhá ale naší svobodě, jež 

nachází své završení v lásce. Láska v sobě zahrnuje všechny dary Ducha 

Svatého, především pak „bázeň Boží“, počátek veškeré moudrosti. „Bázeň 

Boží“ nespočívá v třesení se před Boží všemocností, jak tomu bylo 

v tragédiích 17. století. „Bázeň Boží“ je spíš starost, abychom neublížili 

dítěti.“ 

 

„Lidský život je absolutní hodnota, úzce spojená s Boží stvořitelskou mocí. Je 

nemanipulovatelný.“ 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=25&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=11&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=11&r=2016


 

„Svoboda je míra lásky, jíž jsme schopni.“ 

 

Čeho je dnes třeba se obávat? 

„ Všeho, co nepřichází od Boha a co se tváří jako prorok.“ 

„Nejhorší není otevřená negace Boha, ale pokušení žít tak, jako by Bůh 

neexistoval.“ 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou večtvrtek 10. 11., ve středu 16. 11., 

ve čtvrtek 24. 11. a ve středu 30. 11. 

1. 11. /úterý/ 

Slavnost Všech 

svatých 

18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

2. 11. 

Vzpomínka na 

všechny věrné 

zemřelé 

  8:00 

18:00 

Mše sv. na úmysly sv. Otce 

Mše sv. za farníky, po ní průvod na hřbitov a 

tam modlitba za zemřelé 

9. 11. /středa/   8:00 Mše sv. v Žel. Brodě ráno, večerní nebude 

10. 11. 18:00 Mše sv. za ochranu lidského života od početí 

až do přirozené smrti – Žel. Brod  

13. 11. /neděle/  

 

 

10:00 

Den Bible, sbírka na šíření Bible, pro Českou 

biblickou společnost a České katolické 

biblické dílo 

V Bozkově zakončení Roku Milosrdenství 

20. 11. 

Slavnost Krista 

Krále 

 

 

17:00 

Sbírka na pojištění diecéze 

Na Krásné po mši sv. posezení na faře 

Setkání rodin a manž. párů na faře v Žel. 

Brodě  

23. 11. 18:15 Přednáška ČKAna téma "Karel IV. a jeho 

Praha" -Mgr. Alena Ježková, PhD.   

V aule sklářské školy v Železném Brodě. 

25. 11. 17:00 Mše sv. v Žel. Brodě na poděkování a 

požehnání všem, kteří se aktivně zapojují do 

církevní hudby a zpěvu,  

po mši sv. Cecilská – setkání na faře  



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 Jucha MS 

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