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EDITORIAL 

Milí farníci, 

Opět v našem životě nastávají změny. Nejen to, že je zimní čas, nejen to, že 

přišlo dušičkové období a počasí, ale také nám občas bude sloužit P. Josef 

Jaroš, saletin, který po dlouhém působení v Polsku může konečně pracovat 

v rodné zemi. Prosím, přijměte ho s láskou. 

P. Jan 

P. S. : Slovo od P. Josefa: 

Pocházím z malé vesničky Červená Píska nedaleko Mělníka. K Saletinům 

jsem byl přijat v roce 2005. Bylo mi tehdy již 28 let. Čas formace, duchovní 

ale i té lidské, jsem strávil v Polsku. Byl to pěkný čas odkrývání kněžského i 

řeholního povolání. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit do Čech, do Bozkova, 

který si Královna Hor vybrala, abychom zde společně zakoušeli její 

přítomnost, ochranu i pomoc, abychom zde uslyšeli její výzvu ke 

každodennímu obrácení.  

 

CESTY VÍRY 

RADUJTE SE A JÁSEJTE, 

 neboť hojná je vaše odplata v nebesích (Mt 5, 12) 

Blahoslavení chudí duchem … 

Blahoslavení plačící … 

Blahoslavení tiší … 

Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti … 

Blahoslavení milosrdní … 

Blahoslavení čistého srdce … 

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj … 

Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost … 

Blahoslavení, protože srozuměli jaký je smysl života; protože šli za Ježíšem; 

protože se přesvědčili, že Boží království má nejvyšší hodnotu. 



 Toto království Boží se pro ně otevřelo už zde na zemi – jako pro 

Zachea a cizoložnici; jako pro Petra a Jana; jako pro Nikodéma a dobrého 

lotra na kříži.  

 Blahoslavení! Protože zažili největší příhodu svého života; protože 

hledali Boha a nalezli opravdové štěstí. Stali se Bohu podobní; tak jak On, 

jsou svatí. 

Těžko můžeme říci, co na nich můžeme obdivovat: různorodost jejich 

charakterů, prostotu nebo výjimečnost, lásku nebo trpělivost, bohatství 

vnitřního života nebo chudobu v jaké žili, slávu a popularitu jedněch nebo 

pokoru druhých. Ale všichni mají jedno společné – žili vždy pro svou dobu. 

Byli to děti své doby, svého národa, své země. Byli dětmi nejen tohoto 

světa, ale i světa Božího. Byli výčitkou pro druhé ve své době, ale také 

odpovídali na lidské touhy i cíle.  

Protestovali proti lidské zvrhlosti a vášním. Když lidé ztráceli pocit 

odpovědnosti, když se neuměli soustředit, byli roztržití, honili se jen za 

příjemnostmi, co přinášelo nudu – objevují se poustevníci a oázy meditace, 

ticha i práce. Představiteli jsou např. sv. Antonín Poustevník, sv. Pachomius 

nebo sv. Benedikt z Nursie. 

V době přepychu, chtivosti, fascinace světem byli potřební lidé, kteří 

by se dobrovolně zřekli dober tohoto světa a svůj zrak a zrak druhých 

nasměrovali k vyšším hodnotám. Tehdy se objevil sv. František z Assisi a 

mnoho jiných s ním. V době pýchy, racionalismu, zahledění se na sebe v době 

nezdravé víry objevili se apoštolové pokory a poslušnosti, jako je sv. Ignác 

z Loyoly. 

V dobách uvolnění morálky, materialismu, vykořisťování a sociální 

nespravedlnosti můžeme vidět ty, kteří se plně obětují pro druhé, jsou apoštoly 

lásky k bližnímu, čistoty a sjednocení s Bohem. Znakem této doby byli 

Vincenc s Pauly, sv. Bratr Albert Chmielowski, Karel de Foucauld,  

sv. Terezie z Lisieux nebo Otec Kolbe. 

Ale ti všichni byli rovněž odpovědí na potřeby ducha. Tou odpovědí 

byl sv. Pavel, který se pro Krista vzdal všeho a uznal to za smetí, hlavně aby 



získal Krista (srov. Flp 3,8). Odpovědí byl sv. Augustin, který napsal: 

„nepokojné je srdce člověka, dokud nespočine v Bohu“. Sv. Benedikt 

s heslem: „modli se a pracuj“. Sv. František s Assisi se slovy: „ Bůh můj a 

všechno moje“. Odpovědí na touhy a tesknotu, hledání velikosti a štěstí – byli 

oni všichni, známí i neznámí, mučedníci i vyznavači, duchovní i laici. 

Svatí odráželi dobu, ve které žili. Současní svatí jsou také lidmi 

z tohoto světa. Odrážejí touhy a cíle, úsilí a problémy. Byli hlasem, který 

upozorňoval na nebezpečí, jaké plyne z očarování vyvolaného pokrokem, 

smyslností a materialismem, sobectvím, kultem těla a peněz, nespravedlností, 

pošlapáním lidské důstojnosti a hodnoty života. 

Zároveň jsou odpovědí na touhy lidských srdcí – pravda a láska, 

svoboda, spravedlnost, opravdový smysl života a lidského štěstí. Jsou to děti 

tohoto světa, ale i světa božího. 

Jsou svatí také i dnes? Jistěže jsou. Nemají svatozář, protože dnes 

hledáme lidí výjimečné bez výjimečnosti, obyčejných a zároveň nezvyklých. 

Lidí, kteří se angažují v tomto světě a zároveň spojených zcela s Bohem. I 

v naší současné společnosti vidím takové svaté. Je to matka, která plní svoje 

závazky s radostí na tváří, s Boží milostí v duši. Je to řemeslník, který si je 

vědom odpovědnosti za sebe i svoji práci. Je to vědec, učitel nebo spisovatel 

vnímající pravdu, dobro, lásku a spravedlnost. Je to apoštol – laik nebo 

duchovní, který na všem a všude zanechává stopy vyšších hodnot. Jsou to lidé, 

kteří sebe i druhé, svět duchovní i materiální posvěcují s Kristem, v Kristu a 

skrze Krista. Jsou podobní sv. Maxmiliánovi Kolbe – očištění ohněm velkých 

bolestí, držící se mocně Boha, kteří nosí v srdci zlato lásky, v duchu kadidlo 

modlitby a v těle myrhu odříkání. 

P. Josef a P. Jan 

 

 

 



PASTORACE 

Evangelium Ježíše je matematikou života 
 

 Kouzlo matematiky je v tom, že pomocí několika vzorců můžeme 

vyřešit tisíce příkladů. Stačí znát vzorce a umět je použít, abychom mohli 

snadno vyřešit i nejtěžší zadání, tak jako se nedobytný trezor rychle otevírá, 

jestliže známe jeho kód.  

 Lidský život je podobný složité sestavě příkladů, někdy velice 

komplikovaných, které se před člověkem den po dnu ukazují. Ale stačí mít v 

ruce několik vzorečků, umět je použít a můžeme tyto příklady snadno a rychle 

vyřešit. Člověk je jako žák, který přináší ze školy každý den nové zadání, 

které musí do druhého dne vypočítat. Někdo tomuto zadání nerozumí a neví 

jak takový příklad vypočítat. Pro někoho jiného je to velice snadné. 

 Nepřátelé Krista k němu neustále přicházeli s příklady, které se nedaly 

vyřešit. Chtěli mu ukázat, že není tak geniální, jak si to o něm všichni mysleli. 

Chtěli ho zkompromitovat, proto mu položili otázku tak, aby mu díky Jeho 

odpovědi mohli zakázat hlásat Jeho matematiku života. Evangelium Ježíše je 

totiž matematikou života. Kdokoliv tato pravidla postřehne, odkryje, že 

neexistuje žádný jiný životní systém, který by byl tak ucelený, jako je 

Evangelium. Napoprvé se může zdát, že je to systém plný protikladů, ale ve 

skutečnosti je to životní koncepce plná logiky. 

 

Past na Krista 
 

 Jestliže důkladně probádáme rozhovory Ježíše s farizeji, saducei a 

zákoníky, odkryjeme tajemství moudrých odpovědí Mistra z Nazaretu. On 

nám dává v každé odpovědi “vzor” potřebný nejen k vyřešení problému, který 

mu podali, ale i tisíce jemu podobných. 

 Otázka: „Náleží platit daň Cézarovi?” je příkladem pasti nastražené 

na Krista. Když odpoví, že náleží, rozhněvá si vlastence. Když odpoví, že 

nenáleží, bude mít problém s Římany. Ježíš neřeší předloženým problémem. 

Dává těm, kdo mu kladou otázku, “vzorec”, díky kterému budou moci vyřešit 

tuto úlohu. Žádá, aby mu ukázali minci, kterou se platí daň a ptá se: „Čí je to 

obraz a nápis?“ Odpovídají: „Cézarův“. Ježíš jim předkládá “vzorec”: „Dejte 
Cézarovi to, co náleží Cézarovi a Bohu dejte to, co náleží Bohu.” Podle tohoto 

vzoru můžeme řešit tisíce problémů týkajících se vztahů věřícího se světskou 

vládou. 

 

Vzory, které dává Kristus 



 

 Můžeme prožít svůj život bez znalosti matematiky, s výjimkou 

několika základních matematických operací jako sčítání, odčítání, násobení a 
dělení. Prohrou by ale bylo žít bez znalosti základních vzorů, které jsou v 

Evangeliu. Proto kdo chce odkrýt krásu a bohatství evangelijního světa, musí 

poznat několik základních “vzorů”, které dává Kristus, a naučit se používat je 

ve svém životě. Je to nelehké umění. Většinou utečou léta práce, než se 

naučíme používat tyto “vzory” z Evangelia bezchybně a rychle v dané situaci 

života. Dokonce i tuto jednoduchou zásadu: „Dejte Cézarovi to, co náleží 

Cézarovi a Bohu dejte to, co náleží Bohu.”, není lehké v praxi používat. 

Musíme se totiž naučit nejen umění rozeznání, co náleží Cézarovi a co náleží 

Bohu. Ale ještě se musíme naučit umění dávat každému to, co mu náleží, a to 

vůbec není tak jednoduché. Ale komu se to podaří, ucítí chuť evangelijní 

svobody, kterou mu nic a nikdo není schopen odebrat. 

        P. Josef 

PŘEJEME 

V listopadu oslaví svá životní jubilea: 

Antonín Pešek  

Jarmila Riegrová 

Kateřina Jakubičková 40 let 

Jiří Hanuš 25 let 

Petra Jelínková  

Jaromír Jiráska  

Josef Pešata 55 let 

Jaroslav Kalfus 

Jaroslav Rákos 

P. Albín  

Iwona Wanacka  

André Jakubička 40 let 

Josef Plesl

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s  



panem doktorem Radkinem Honzákem. 

Na téma stále aktuální: 

EMOCE, JAK JE ZVLÁDNOUT? 

 
středa 15. listopadu 2017 v 18:15.  

Aula sklářské školy - Železný Brod 

 

Z Wikipedie: 
MUDr. Radkin Honzák, CSc. (* 30. března 1939 Praha) je český psychiatr, 

publicista a vysokoškolský pedagog. 

Narodil se v roce 1939. Roku 1962 promoval na Fakultě všeobecného 

lékařství Univerzity Karlovy. Nejprve působil jako sekundární lékař v 

psychiatrické léčebně v Kosmonosech, v roce 1966 začal pracovat v Ústavu 

pro výzkum výživy (mj. výzkum spánku a stresu). 

V současnosti působí jako ambulantní lékař v centrech IKEM (pacienti s 

nezvratným selháním ledvin, transplantační program) a REMEDIS, jako 

sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a jako asistent na 

Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

Specializuje se na na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického 

(biopsychosociálního) přístupu. 

Pravidelně se na svém blogu vyjadřuje k současnému dění a jako autor je 

podepsán pod několika populárně-naučnými knihami o psychologii. V roce 

2014 vyšla kniha rozhovorů Renaty Červenkové s Radkinem Honzákem s 

názvem Všichni žijem´ v blázinci: současnost očima psychiatra. 

Pedagogicky působí na 1. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd UK. 

Mezi své zájmy řadí především lidi a svého psa Bobinu. 

Pro nakladatelství Vyšehrad o sobě říká: 

„Narodil jsem se v Praze a zde jsem za svůj krátký leč bohatý život zažil 

nacistickou okupaci, tři roky demokracie, únorový puč, třídní boj, měnovou 
reformu, pád kultu osobnosti, Pražské jaro, sovětskou okupaci, smrt Jana 

Palacha, jednadvacet let normalizace, pád reálného socialismu a posledních 

více než dvacet let svobody, která sice má své mouchy, ale je tou nejhezčí 

dobou mého života. 

Pracoval jsem jako psychiatr v léčebně, ve výzkumném ústavu, jako 
nemocniční konziliář, v ambulanci, v manželské poradně, v AT ordinaci, ve 

svépomocných pacientských organizacích, v několika redakcích, ve zdravotní 



škole, na lékařské fakultě i v postgraduálním vzdělávání. Všude jsem byl rád a 
kupodivu téměř největší uspokojení jsem našel v zaměstnání, které jsem 

původně nechtěl vzít.“ 
 

Dílo (výběr): 

Psychické změny a poruchy při interních chorobách. Avicenum, Praha 1985. 

Jak se dobře cítit mezi lidmi (s Vladimírou Novotnou). SPN, Praha 1987. 

I v nemoci si buď přítelem. Avicenum, Praha 1989. 

Bolest z psychosomatického pohledu. Maxdorf, Praha 1993. 

Krize v životě, život v krizi (s Vladimírou Novotnou). Road, Praha 1994. 

Strach, tréma, úzkost a jak je zvládat. Maxdorf, Praha 1995. 

Komunikační pasti v medicíně: praktický manuál komunikace lékaře s 

pacientem. Galén, Praha 1997. 

Deprese: depresívní nemocný v nepsychiatrické ordinaci. Galén, Praha 1999. 

Komunikace v lékárně (s Lenkou Práznovcovou). Panax, Praha 2000. 

Úzkostný pacient. Galén, Praha 2005. 

Základy psychologie (kolektiv autorů). Galén, Karolinum, Praha 2006. 

Jak se asertivně prosadit (s Vladimírou Novotnou). Grada, Praha 2006. 

Babičku potrkal jelen, aneb, Co tomu říkáte, doktore? Galén, Praha 2012. 

Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému: zásady komunikace a 

práva pro praktické dětské lékaře (se Zuzanou Candigliotou). Liga lidských 

práv, Brno 2012. 

Jak přežít léčení: veselé čtení o bolestech. Jan Vašut, Praha 2013. 

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření. Vyšehrad, Praha 2013. 

Svépomocná příručka sestry: psychothriller. Galén, Praha 2015. 

Psychosomatická prvouka. Vyšehrad, Praha 2017. 

Těšíme se na obohacující večer a setkání s Vámi a s panem profesorem. 

Ing. arch. Martin Tomešek  

  

FÓRUM 

AŤČIN SLOUPEK - REKONDICE ZA 6 DNÍ 

1. října jsem zase jela do Mariánských Lázní. Otec Jan nás odvezl i s kufrem 

k sokolovně, odvezl i další farníky. Letos mamka sehnala úplně plný autobus a 

měla na starosti 49 lidí. 10 jich bylo z Jablonce a 2 z Turnova. Cestou do 

Mariánek mamka objednala prohlídku zámku Manětín. Kvůli objížďkám a 

uzavřenému mostu jsme se tam nedostali. V hotelu na nás čekali s opožděným 



obědem. Po ubytování jsme šli do vířivky a sauny. Ráno po rozcvičce, měření 

cukru a tlaku byla snídaně. Co si kdo vzal a snědl. To bylo každý den. Také 

jsme jeli 3x do hotelu Krakonoš do solné jeskyně. Vystřídaly se tři skupiny po 

16 osobách. Krásná byla procházka v přírodní rezervaci Kladská (830 m n. 

m.). Po ní byla prohlídka japonské zahrady a posezení v lunaparku. Taky jsem 

i tancovala. Mši svatou jsem navštívila 3x, dopoledne i na večer a zapálila 

svíčku. Každé dvě hodiny hrála fontána, večer byla barevná. Blízko fontány je 

nová socha Petra Hapky. Ten složil i hudbu pro fontánu. Ta socha má hlavu 

Petra Hapky a místo těla je prohnutá klávesnice na výšku. Obědy a večeře 

jsme si vybírali ze třech jídel a předkrmů. Zmokli jsme jen 2x a taky jsem opět 

jela s mamkou lanovkou od solné jeskyně. Také jsme vystoupaly spolu 

s mamkou 100 schodů na rozhlednu Hamelika. Pokračování příště. 

      Aťka 

OHLÉDNUTÍ 

Letos při návštěvě kostela Nanebevzetí Panny Marie 

v Mariánských Lázních jsem objevila zarámovaný text, který mě zaujal. Visí 

v zádveří bočního vchodu.     

ODCHÁZÍŠ? 

  Pán Bůh tě svým požehnáním provázej! 

  Matka Boží tě ochraňuj! 

  Svatí andělé stůjtež při tobě! 

  Přijď zase 

  navštívit svého Boha a Pána! 

  Čeká na tebe, aby ti poradil,  

  aby tě potěšil a posílil, aby ti pomohl. 

  S pánem Bohem – na shledanou. 

 

Mnohokrát jsem v tomto kostele byla. Vždycky však hlavním 

vchodem po schodišti. Protože stárnu, svolila jsem Aťce, že půjdeme 

parkem po rovině bočním vchodem, aby nohy nebolely. 

 



     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! 

Evangelizační: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a 

skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, 

kteří patří k jiným náboženstvím. 

Národní: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality (EG, č. 

208). 

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

veršem z Písma svatého 

 

1.11. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. 

2.11. Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

3.11. Spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned 

i v den sobotní? 

4.11. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 

bude povýšen. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=11&r=2017
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=11&r=2017


5.11. 

ne 

Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude 

ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

6.11. Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani 
příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by 

se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, 

chromé a slepé. 

7.11. Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla 

hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, 

vše už je připraveno.‘ A začali se jeden jako druhý vymlouvat... 

8.11. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 

9.11. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, 

jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i 

s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly 

zpřevracel. 

10.11. Synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než 

synové světla. 

11.11. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v 

nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. 

12.11. 

ne 

Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři 

nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte 

tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

13.11. Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

14.11. Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 

‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.‘ 

15.11. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; 

zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad 

námi!“ 

16.11. Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný 

ze dnů Syna člověka, ale nespatříte. 

17.11. Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, a 

druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, a 

druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude přijat, a druhý 

zanechán. 

18.11. Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu 

dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? 

19.11. 

ne 

Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu 

bude odňato i to, co má. 

20.11. Ježíš se ho otázal: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ On odpověděl: 

„Pane, ať vidím.“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ 
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21.11. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. 

22.11. Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven. Řekl mu: ‚Správně, 

služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš 
vládnout nad deseti městy.‘ 

23.11. „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! 

24.11. „Je psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby,‘ ale vy jste z něho 

udělali doupě lupičů.“ 

25.11. Lidé přítomného věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří byli hodni 

dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani 

nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít, neboť jsou rovni andělům a 

jsou syny Božími, poněvadž jsou účastni vzkříšení. 

26.11. 

ne 

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek - praví Pán, Hospodin. 

Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, 

posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě.  

    Co se pak týká vás, moje stádo - tak praví Pán, Hospodin - budu 

soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly." 

27.11. 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. 

28.11. 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. 

29.11. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší 

hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy. 

30.11. 'každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen'.  

    Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak ( v něj ) 

mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak ( o něm ) však mohou 

uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli posláni. 

 

 
Svátky a slavnosti v listopadu: 
 

1.11. Slavnost Všech svatých  

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

11.11. sv. Martin 

13.11. Svátek sv. Anežky České 

18.11. Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 

21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

22.11. sv. Cecílie 
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26.11. Slavnost Ježíše Krista Krále 

30.11. Svátek sv. Ondřeje 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou ve vždy středu, kromě 15. 11.,  

místo toho bude v úterý 14.11.  

 

  1. 11. /středa/ 

Slavnost Všech 

svatých 

18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

  2. 11. 

Vzpomínka na 

všechny věrné 

zemřelé 

18:00 Po večerní mši sv. průvod na hřbitov a tam 

modlitba za zemřelé 

15. 11. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA ve Sklářské škole – Emoce, 

jak je zvládnout – MUDr. R. Honzák CSc. 

24. 11. 18:00 Mše sv. za živé a zemřelé členy chrámového 

sboru, po mši sv. přátelské posezení na faře - 

Cecilská 

26. 11. Slavnost 

Krista Krále  

 

 Sbírka na pojištění diecéze 

 

Dva právníci šli na večeři. Poručili si každý kávu a vytáhli sendviče. 

Přiběhla servírka a povídá: "Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní 

potraviny!" 

Oba právníci se na sebe jen podívali, pokrčili rameny a vyměnili si sendviče. 



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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