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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

v tomto růžencovém měsíci se můžeme těšit na modlitby růžence u kapliček, 

jubilejní 40. koncert Na Poušti, jáhenské svěcení Víta Machka z Tanvaldu, 

Národní eucharistický kongres, misijní neděli, výročí posvěcení kostela, 

přednášku České křesťanské akademie, v říjnu také začíná výuka náboženství 

a papež František nás všechny vybízí k modlitbě za Synodu o rodině.  

Podrobnější informace o těchto akcích najdete v dalších rubrikách. 

Přeji nám všem hezké dny prožité ve vědomí blízkosti Boží a Panny Marie. 

Lenka 

PASTORACE 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA  

KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 18. ŘÍJNA 2015 

Drazí bratři a sestry, 
světový den misií 2015 se bude odehrávat na pozadí Roku 

zasvěceného života, kterýposkytuje podnět pro modlitby a úvahy.  

Jestliže totiž každý pokřtěný je povolán k tomu, aby vydával svědectví pro 

Pána Ježíše a hlásal víru, kterou dostal jako dar, platí to zvláště pro 

zasvěcenou osobu, protože mezi zasvěceným životem a misií existuje silné 

pouto. Následování Ježíše, které bylo v církvi určující pro vznik zasvěceného 

života, odpovídá výzvě vzít na sebe kříž a jít za ním, následovat ho v tom, 

jak se On odevzdal Otci, v úkonech služby a lásky i  ve ztrácení života  

pro  jeho znovunalézání. Protože celý Ježíšův život má misijní povahu, i ti 

muži a ženy, kteří ho následují více zblízka, přijímají úplně stejnou 

charakteristiku. 

Jelikož misijní dimenze náleží k samotné povaze církve, patří 

niterně i ke každé formě zasvěceného života a nelze ji zanedbávat bez toho, 

že by to nezanechávalo prázdnotu, která zdeformuje jeho charisma. Misie 

není proselytismem anebo pouhou strategií; misie patří ke „gramatice“ víry a 

je něčím nezbytným pro toho, kdo začne naslouchat hlasu Ducha, jenž 

člověku našeptává „pojď“ a „jdi“. Kdo následuje Krista, nemůže se nestát 

misionářem a ví, že Ježíš „jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje s 

ním.  Cítí, že živý Ježíš je s ním uprostřed misijního úsilí“ (apoštol. 

exhortace Evangelii gaudium,266). 

 



Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu  a zároveň vášnivou láskou k 

lidem. Když setrváváme v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme 

velikost jeho lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás; a zároveň 

vnímáme, že láska vycházející z jeho probodnutého boku se rozšiřuje na 

všechen Boží lid a na celé lidstvo. Právě v tom rovněž cítíme, že On nás chce 

používat, aby  pronikal  stále blíže k milovanému lidu (srov. tamtéž,268) a 

ke všem, kdo ho hledají s upřímným srdcem. V Ježíšově příkazu „jděte“ 

jsou přítomné všechny scénáře a stále nové výzvy pro evangelizační poslání 

církve. V ní jsou všichni povoláni k hlásání evangelia svědectvím života. A 

zvláště od zasvěcených se požaduje  naslouchání  hlasu Ducha, který je  

vyzývá,  aby šli vstříc velkým misijním perifériím, mezi národy, k nimž se 

evangelium ještě nedostalo. 

Padesáté výročí vydání koncilního dekretu  Adgentes  nás vyzývá, 

abychom znovu četli a meditovali tento dokument, který se stal pro instituty  

zasvěceného života velkým misijním impulzem. 

Pro kontemplativní komunity se objevila v novém světle postava sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše, patronky misií, jakožto inspirátorky niterného spojení 

kontemplativního života s misiemi.  

Pro mnohé řeholní kongregace aktivního života se misijní touha iniciovaná 

Druhým vatikánským koncilem uvedla do života  díky mimořádné misijní 

otevřenosti  ad gentes, často provázené přijímáním bratří a sester 

pocházejících ze zemí a kultur, s nimiž se setkali při evangelizaci, takže dnes 

lze hovořit o širokém mezikulturním charakteru zasvěceného života.  

Právě proto je naléhavě nutné vrátit misijní ideál k jeho centru: k 

Ježíši Kristu;  a k jeho požadavku:  úplně se darovat  při hlásání 

evangelia. V tomto směru nemohou existovat kompromisy: ten, kdo díky 

Boží milosti přijímá misijní poslání, je povolán, aby žil misijního ducha.  Pro 

tyto lidi se hlásání Krista na mnoha perifériích světa stává způsobem,  jak žít 

následování Krista,  a je náhradou za mnohé námahy a strádání. 

Každá tendence odchýlit se od tohoto povolání, i když je doprovázena 

šlechetnými pohnutkami spojenými s mnoha pastoračními, církevními nebo 

humanitárními potřebami, se neslučuje s osobním povoláním od Pána ke 

službě evangeliu.  

Vychovatelé v misijních institutech jsou vyzýváni  jednak  k tomu, aby 

jasně a poctivě  ukazovali  tuto životní a pracovní perspektivu, a stejně tak aby 

byli odborníky na rozpoznávání autentických misijních povolání.  

Obracím se především na mladé, kteří jsou ještě schopni odvážných 

svědectví a obětavých činů, jež často jdou proti proudu:  nenechte si uloupit 

sen o skutečné misii, o následování Ježíše, k němuž bude patřit naprosté 

sebedarování. Ve skrytosti  



svého  svědomí se zeptejte, z jakého důvodu jste se rozhodli pro misijní 

řeholní život, a svou připravenost pro jeho přijetí poměřujte tím, čím  On  je: 

darem lásky pro službu hlásání evangelia;  a pamatujte na to, že  hlásání 

evangelia je, spíše  než potřebou pro ty, kdo ho ještě neslyšeli, nezbytností 

pro toho, kdo miluje svého Mistra. 

Misie dnes stojí před výzvou respektovat potřeby všech národů, aby 

mohly vycházet ze svých vlastních kořenů a zachovávat hodnoty svých 

kultur. Jde o to poznávat a respektovat ostatnítradice a filozofické systémy 

a každému národu a každé kultuře přiznávat právo na to, aby  se  za pomoci 

své vlastní tradice přibližovaly k chápání Božího tajemství a  k přijímání  

Ježíšova evangelia, jež je pro kultury světlem a jejich proměňující silou. 

V rámci této komplexní dynamiky si klademe otázku: „Komu se má 

evangelní zvěst hlásat přednostně?“ Odpověď je jasná a nacházíme ji v 

samotném evangeliu: jsou to chudí, nepatrní, nemocní, ti, jimiž se často 

pohrdá a zapomíná se na ně, ti, kdo nemají nic na oplátku (srov. Lk 14,13-

14). Evangelizace určená přednostně jim je znakem Království, které přinesl 

Ježíš: „Mezi naší vírou a chudými je nedělitelné pouto. Nikdy je 

nenechávejme samotné“ (apoštol. exhortace  Evangelii gaudium,48).  To musí 

být jasné především lidem, kteří se rozhodli pro zasvěcený misijní život; 

slibem chudoby si volí následování Krista v tom, co On upřednostňoval, 

nikoli ideologicky, ale ztotožněním se s chudými tak jako On a životem v 

jejich každodenních těžkých existenčních podmínkách, při němž  se  

zříkají  uplatňování  jakékoli moci, aby se stávali bratry a sestrami těch 

posledních a přinášeli jim radost evangelia a výraz Boží lásky. 

Proto, aby zasvěcení žili křesťanské svědectví a  byli  znamením  Otcovy 

lásky mezi nejmenšími a chudými,  je jejich úkolem  napomáhat  přítomnosti 

věřících laiků  v misijní službě. Už Druhý vatikánský koncil prohlašoval: 

„Laici spolupůsobí v evangelizačním díle církve a účastní se jejího 

spasitelného poslání zároveň jako svědkové i jako živé nástroje“  (Ad 

gentes,41).  Je potřebné, aby se zasvěcení misionáři se stále větší odvahou 

otevírali těm, kdo jsou připraveni s nimi spolupracovat, aby třeba jen  na 

omezenou dobu získali zkušenost na tomto poli.Jsou to bratři a sestry, kteří si 

přejí  sdílet  misijní povolání zasazené  do  křtu. Misijní domy a struktury jsou 

přirozeným místem pro jejich přijímání a pro jejich lidskou, duchovní a 

apoštolskou podporu. 

Misijní instituce a díla církve  jsou plně ke službě těm, kdo neznají 

Ježíšovo evangelium. Pro účinné dosahování tohoto cíle mají zapotřebí 

charismat a misijního úsilí zasvěcených, ale také sami zasvěcení potřebují  

ke své  službě  nějakou strukturu; ta je výrazem péče římského biskupa o to, 

aby byla zaručena koinonia a aby se spolupráce a synergie stávaly integrální 

součástí misijního svědectví. Ježíš stanovil jednotu učedníků jako 



podmínku pro to, aby svět uvěřil (srov. Jan 17,21). Taková konvergence  

není  totéž co právnicko-organizační podřízení institucionálním orgánům 

anebo umrtvení fantazie Ducha, který rodí různost, ale znamená  posílení  

účinnosti  evangelníhoposelství a prosazování oné jednoty úmyslů, jež je 

rovněž plodem Ducha. 

Misijní dílo Petrova nástupce má univerzální apoštolský horizont. K tomu má  

také zapotřebí  mnoha  charismat zasvěceného života, aby  tak  mohlo 

obsáhnout široký  horizont evangelizace a bylo schopno zajišťovat 

odpovídající přítomnost na hranicích  i  v dosažených oblastech. 

Drazí bratři a sestry, vášní misionáře je evangelium. Svatý Pavel mohl 

prohlašovat: „Běda mi, kdybych ho nehlásal“ (1  Kor  9,16).  

Evangelium je pro každého člověka zdrojem radosti, osvobození a spásy. 

Církev si tento dar uvědomuje, a proto ji  nikdy neunaví neustále všem 

hlásat „to, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli“ 
Posláním služebníkůslova  –  biskupů, kněží, řeholníků i laiků  –  je  

uvádět  všechny  bez výjimky do osobního vztahu s Kristem. Na obrovském 

poli misijní činnosti církve je každý pokřtěný povolán, aby co nejlépe, podle 

své osobní situace, prožíval své osobní nasazení. Velkorysou odpověď na 

univerzální povolání mohou poskytovat zasvěcení muži a zasvěcené ženy 

prostřednictvím intenzivního života modlitby a spojení s Pánem i svou osobní 

spásonosnou obětí. 

Panně Marii, Matce církve a vzoru misijního života, svěřuji všechny, kdo 

v každém životním stavu spolupracují při hlásání evangelia  adgentes  

anebo na vlastním území, a ze srdce uděluji každému apoštolské požehnání. 

Ve Vatikánu 24. května 2015, na slavnost Seslání Ducha Svatého 

FRANTIŠEK 

 

 

UPOZORŇUJEME 
 
POZVÁNÍ BISKUPŮ NA NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ 

KONGRES A VÝZVA K MODLITBÁM ZA SYNODU O 

RODINĚ 

Milovaní bratři a sestry v Kristu, 

Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i 

křesťanského života každého z nás.  

K posílení tohoto vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první Národní 

eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země.  



Jeho mottem je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“.  

Nyní se na Vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy 

kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10:30 hodin v Brně na náměstí 

Svobody a následným průvodem s Eucharistií.  

Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit 

a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s 

Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v 

rodinách, farních, diecézních a řeholních společenstvích se všichni 

shromáždíme, abychom uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie je 

skutečně přítomnou, živou Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou 

slavenou v Církvi denně až do konce časů.  

Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem lásky 

Boha k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím darem, jímž zdarma 

sytíme svou duši pro věčný život. Proto je toto dnešní pozvání určeno všem 

věřícím, rodinám, duchovním, řeholním komunitám a hnutím a všem 

dalším společenstvím. Chceme Vás vybídnout k osobní účasti a zároveň 

povzbudit ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání 

Církve jako tajemného Těla Kristova (srov. KKC, 789), které se z Eucharistie 

rodí. 

Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném 

programu najdete na internetových stránkách www.nek2015.cz.  

S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec 

František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma Povolání a 

poslání rodiny v Církvi a současném světě.  

Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou otázku, nakolik ovlivní 

některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým otcem 

Františkem Vás chceme především vyzvat k modlitbě za tuto Synodu. 

Modleme se společně za dary Ducha Svatého pro papeže i všechny 

synodní otce, aby závěry Synody na přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku 

odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem. Srdečně Vám za to 

děkujeme a společně všem žehnáme. 

V Kristu a Marii, 

Vaši čeští a moravští biskupové 

 

MISIJNÍ NEDĚLE - MISIJNÍ MOST MODLITBY SOBOTA PŘED 

MISIJNÍ NEDĚLÍ VE 21.00 
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší 

kromě pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského 

misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního 

nadšení mnoha lidí.  



MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA „Všechny peníze, které Papežská 

misijní díla sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém 

světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze 

věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně 

odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na 

Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti‚ v každé diecézi, 

farnosti a institutu katolického světa’’, se nesmí použít na jiné účely.“ 
ZAPOJTE SE DO MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY  

V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. Každou předposlední říjnovou neděli za 

Světový den modliteb za misie, který od té doby na celém světě organizuje 

Papežské misijní dílo šíření víry. Tento den modliteb je spojený s finanční 

sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším 

(dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci 

misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby  

v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 17. 10. ve 21.00. Všichni zájemci se 

mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo 

jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření 

radosti evangelia na celém světě. 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

Úterý–15:30 – 16:30 – nejmladší děti -  vede L. Pešatová 

Středa–16:30 – 17:15 – nejstarší děti – vede P. Jan 

Čtvrtek–15:00 – 16:00 – prostřední -  vede L. Pešatová 

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ 

Blíží se měsíc listopad a s ním i modlitby za zemřelé. Prosím, vyplňte 

přiložené lístky a odevzdejte v sakristii kostela. 

P. Jan 

PŘEJEME 
V říjnu oslaví svá životní jubilea: 

Kamil Jelínek 

Jana Vrbinjaková 

Halina Štréglová 60 let 

Jaroslaw Borucki 

Jindřich Stehr 

Tomáš Šilhán 

mamka Petružálková 

Jana Uhlířová 

Tereza Jelínková 

Woďa Vladimír 

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



NENECHTE SI UJÍT 

POZVÁNKA NA XL. KONCERT NA POUŠTI 

Slavíme kulatiny! 

A srdečně všechny zveme na40.koncert Na Poušti.  

Až se tomu nechce věřit, kolikáté že má tato tradice už pokračování! 

V neděli 4. října 2015 ve 14:30 rozezní prostory kostelíčka sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti naši skladatelé pan Bohuslav Lédl s Martinem 

Hyblerem, jejichž hru na klavír i čtyřručně, doprovodí zpěvem Eva Lédlová. 

Koncert proběhne v rámci dnů Evropského kulturního dědictví. 

Součástí koncertu bude vernisáž výstavy obrazů Tomáše Plesla. Výstava pak 

bude mít své pokračování v Muzeu Na Bělišti. 

Kulaté výročí chceme slavit s našimi místními umělci, stejně jako 

jsme začínali před dvaceti lety. Škoda, že se mnozí tehdy vystupující umělci 

nemohou z nejrůznějších vážných důvodu tohoto koncertu aktivně zúčastnit. 

Manžele Lédlovy představovat nemusím, na kostelíčku vystupovali 

mnohokrát. Pan Bohuslav Lédl navíc doprovázel na „pouštních“ koncertech 

na klavír mnoho interpretů jak českých tak i zahraničních. Vždy ke 

spokojenosti jejich i publika. Rovněž Tomáš Plesl na kostelíčku už vystavoval. 

A tak představím aspoň turnovského rodáka Martina Hyblera (*1977). 

Absolvoval skladbu na Pražské konzervatoři (prof. Bohuslav Řehoř), současně 

se věnoval též studiu dirigování (prof. Miroslav Košler). V roce 1999 – 2009 

pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze (Prof. Václav 

Riedlbauch – bakalářské a magisterské studium, Prof. Ivan Kurz – doktorské 

studium).  V roce 2009 na HAMU v Praze úspěšně obhájil a publikoval 

teoretickou disertační práci o orchestraci Dechové nástroje moderního 

symfonického orchestru (nakladatelství Triga).  

Martin Hybler komponuje skladby nejrůznějšího nástrojového 

seskupení (komorní, symfonické) určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu 

scénickou a filmovou. Pro svou stylovu všestrannost a melodický cit je 

vyhledávaným aranžérem. Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i 

populární hudbu a jazz. Jeho díla jsou hrána a premiérována na mezinárodních 

festivalech doma i v zahraničí. Za všechny jmenujme festivaly Pražské jaro, 

Pražské premiéry, MusicOlomoc, SilkSoundRoad v Biškeku nebo festival 

Klagenspuren v Insbruku. Jeho skladby publikují nakladatelství Triga, 

Nakladatelství Čro a EditioBärenreiter Praha. Martin Hybler působí též jako 

dirigent (Turnovské orchestrální sdružení), sbormistr (DPS Carmina Turnov) a 

klavírní improvizátor a doprovazeč při nejrůznějších příležitostech. 



Je na co se těšit, umělci přednesou své skladby, a taková příležitost se 

běžně nenaskýtá. Proto využijte tuto nabídku a přijďte v co nejhojnějším 

počtu. Když nám svatý Jan dopřeje ještě i pěkné počasí, máme krásné nedělní 

odpoledne zajištěno. 

I my se už teď těšíme se na Vaši účast. Program bude upřesněn na plakátech. 

Za organizátory Martin Tomešek 

 

INFORMACE K MODLITBÁM V PŘÍRODĚ 

Říjnové modlitby patří Panně Marii Růžencové.  

V předvečer tohoto svátku v úterý 6. října pojedeme autobusem do Loužnice, 

dojdeme na zahradu k Pešatovým, /za každého počasí/, kde se pomodlíme 

společně s pánem domu u jejich sošky., odjezd 13:25, zpět z Loužnice 15:17. 

Bude-li už most v provozu, nastoupíme na Malém náměstí, jinak u SUPSŠ.  

Na druhý růženec vyjedeme k matičce na Těpeřské v pondělí 12.10. sraz na 

Malém náměstí v 15:30. 

Třetí modlitba bude v Jirkově u sošky Panny Marie Bozkovské u borovice.  

V pondělí 19.10. jedeautobus opět z Malého námětí či SUPŠS. Zpět z Jirkova 

ve 14:41, nebo pěšky.  

Za velké nepřízně počasí se pomodlíme u sv. Josefa na farní zahradě. 

Těším se na hodně účastníků.   V. Petružálková 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ VÍTA MACHKA 

„Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!“ (Žalm 91, 2) 

S vděčností za dar povolání a v úžasu nad velikostí Boží důvěry v člověka 

Vám oznamuji, že skrze vkládání rukou a modlitbu otce biskupa Jana Baxanta 

přijmu  v sobotu 10.10.2015 v 10 hod. v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích 

jáhenské svěcení. 

Srdečně všechny zvu na tuto slavnost a prosím o modlitbu.  

       Vít Machek 

Pozvánka místní skupiny ČKA 

 - Český ráj: 
Srdečně zveme na přednášku  

paní VĚRY SOSNAROVÉ 

 a následnou besedu s ní: “19 LET V GULAGU“. 

Setkání bude ve středu 21. října 2015, v aule Sklářské 

školy v Železném Brodě v 18:15. 



Před přednáškou bude příležitost k zakoupení knížky jejích vzpomínek Krvavé 

jahody. Děsivé svědectví o deportaci ve čtrnácti letech spolu s devítiletou 

sestrou Naďou a jejich ruskou matkou, petrohradskou emigrantkou Ljubou 

Mělkinovou z Brna do Sovětského svazu. Doplatily na to, že jejich matka po 

bolševické revoluci v roce 1917 opustila s českými legionáři válkou a hladem 

zmítané Rusko a našla nový domov v Československu. Tím se ocitla na černé 

listině zrádců, ruští důstojníci NKVD ji v květnu 1945 zatkli v jejím 

brněnském bytě i s oběma dcerami. Se zajatými německými vojáky šly pěšky 

až do Mikulova, kde je po měsíci čekání nahnali do dobytčáků a odvezli na 

Sibiř. 

V nápravném pracovním táboře zažívají nekonečné hrůzy stalinského teroru, 

které matka nepřežije. Do Československa se vrací až po devatenácti letech. 

Pozadí dramatu života a smrti vykresluje 20. Století jako střet nacionalismů, 

degeneraci lidských ideologií a světových válek. 

V době komunistického režimu nesměla o svém případu s nikým mluvit. Pod 

pohrůžkou vězení a deportace na Sibiř podepsala slib mlčenlivosti. Paní Věra 

Sosnarová je jedna z posledních žijících pamětnic u nás. Sestra Naďa již 

zemřela, ale Věra jezdi vyprávět svůj životni příběh nejen po celé republice, 

ale i do zahraničí. Jsme moc rádi, že zavítá i k nám. A další den se svým 

osudem seznámí ještě i studenty gymnázia v Turnově. 

Využijte tuto příležitost potkat se ještě se svědkem této neblahé minulosti. 

Těšíme se na Vaši bohatou účast a dotazy. 

Ing. Arch. Martin Tomešek 

DRAMATICKÁ DÍLNA PRO VŠECHNY DĚTI, CO SI RÁDY HRAJÍ 

Srdečně zveme děti na tvořivou dramatickou dílnu. 

Dílnu povede Lucie Juříková, vystudovala obor sociální práce a 

pastorační činnost na Univerzitě Karlově. Dílna čerpá z jejího 

dlouhodobějšího pedagogického působení v Indii. Podrobnější informace 

předám rodičům a dětem na náboženství. 

Lenka 

FÓRUM 

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

Národní eucharistický kongres. 

 Jiříček s maminkou jdou po ulici a z radnice právě vycházejí ženich s nevěstou. 

Jiříček se ptá: "Mami, proč je ta paní celá v bílém?" A maminka se snaží vysvětlovat: 



"Protože dnešek je nejšťastnějším dnem v jejím životě." ...  "..a  mamííí.. ..a proč je ten 

pán co ji drží za ruku celý v černém??" 

         ...na tento vtip si vzpomenu vždy, když mi někdo říká abych se oženil. A 

vzpomněl jsem si na něj také, když se před časem v tisku objevily senzační spekulace 

o tom, že Ježíš byl ženatý.(?) 

Když se Ježíše ptali, kdo bude mít v nebi ženu, se kterou se postupně jako s vdovou 

oženilo více bratrů, Ježíš odpovídá, že v nebi takové věci nejsou. Proč? Na to by 

možná nejlépe odpověděli třeba ti, kteří tam (třeba v klinické smrti) už nahlédli. Nebe 

- to je moře Boží lásky a v něm se doslova topí andělé a stejně tak i lidské duše - bez 

ohledu na pomíjivé pozemské pohlaví (a ubohou lásku tělesnou s tím spojenou). A z 

tohoto moře absolutní a dokonalé Lásky se zrodil Ježíš - a tak tato Láska přišla na svět 

mezi nás... Naivní a hloupé snahy "oženit Boha" mi proto připadají asi jako kdyby 

někdo, kdo se topí v sudu s dobrým vínem, křičel: "Žízním! Podejte mi honem 

sklenici vody!" 

    Nic proti ženitbě na tomto světě - vždyť Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. 

Dnes to však vypadá, že moderní člověk z této rovnice vyškrtl právě toto první, 

podstatné a nejdůležitější. Zapomněl na Boha... na kostel..... ..a tak žije většinou 

daleko od této Lásky. Nezná ji. Vždyť pohled na vyprazdňující se kostely na jedné 

straně a třeba na statistiku rozvodovosti na straně druhé to říká nejvýmluvněji, bez 

nutnosti dalšího komentáře. 

                Snad nebude blížící se první Národní eucharistický kongres v České 

republice posměváčkům připomínat spíš plenární sjezd ÚV KSČ... Já věřím, že četné 

modlitby a oběti s tím spojené darují a vyprosí u Boha mnohým lidem tuto obrovskou 

milost - že pochopí a poznají, že svatostánek v tom studeném kostele (kam se nám 

často ani trochu nechce), není nic jiného, než zas jen dvířka do toho již zmíněného 

"moře lásky" -  k Ježíšovi, který každého z nás miluje nesrovnatelně víc, než ta 

nejbáječnější manželka... manžel... ..a své Srdce  každému z lidí skrze ruce kněze při 

každé mši svaté znovu a znovu doslova podává a nabízí. 

Tomáš Šilhán 

OHLÉDNUTÍ 

DVĚ VZPOMÍNKY NA LÉTO 

Nastal podzim. Konečně zapršelo, i houby rostou. Ráda se však vrátím 

k horkému létu dvěma vzpomínkami. 

Na druhou pouť do Bozkova vyšlo několik poutníků z Brodu. My 

nepěší jsme se vztyčenou hlavou jen hleděli. Za zpěvu mariánské písně vešli 

do kostela naši unavení poutníci. S křížem v rukou Mirek Lamač dovedl 

poutníky před oltář, kde čekající pater Kryštof přivítal, poděkoval, ocenil cestu 

v horku a požehnal všem železnobrodským. Zakrátko vstoupil do kostela 

početnější průvod, ze kterého žehnal všem otec biskup Jan Baxant.  

Druhý den v pondělí 17.srpna přišlo 26 osob na mši svatou k soše 

Matičky hor do Horské Kamenice. Prožitek je opět nezapomenutelný. Ovečky 



na protější louce, kaštany už před dozráním, varhánky a paní Věra 

Hlubůčková, ba i jedna drzá vosa ochutnala mešní víno. Pater Jan Jucha 

posvětil přinesené byliny a květiny. Po mši jsme se občerstvili přinesenými 

dobrotami. Díky pane Sochore, že máte sochu na svém pozemku a staráte se o 

ni.       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: Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní 

podobou otroctví. 

Evangelizační: Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby 

s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě čekají.  

Národní: Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými 

hospodáři duchovního i hmotného bohatství.  

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

veršem z Bible 

1.10. 

1. čt: Neh 8-12 

Žl:  19 

Ev: Lk 10,1-12 

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

2.10. 

1. čt: Ex 23,20-

23a 

Žl:  91 

Ev: Mt 18,1-5.10 

Toto praví Hospodin: „Hle, já posílám před tebou 

anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, 

které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď 

vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše 

věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže 

však budeš poslouchat jeho hlas a dělat všechno, co 

mluvím, budu nepřítelem tvých nepřátel a 

protivníkem tvých protivníků. Proto můj anděl půjde 

před tebou.“ 

3.10. 

1. čt: Bar 4,5-12.27-

29 

Žl:  69 

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, 

kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a 
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Ev: Lk 10,17-24 ten, komu by to Syn chtěl zjevit. 

4.10. 
ne 

1. čt: Gn 2,18-24 

Žl:  128(127) 

2. Čt: Žid 2,9-11 

Ev: Mk 10,2-16 

Na počátku při stvoření však ( Bůh ) ‚učinil ( lidi ) 

jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, 

připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk‘. 

5.10. 

1. čt: Jon 1,1-

2,1.11 

Žl: Jon 2 

Ev: Lk 10,25-37 

Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl 

mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu 

prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej 

také tak.“ 

6.10. 

1. čt: Jon 3,1-10 

Žl:  130 

Ev: Lk 10,38-42 

Král dal v Ninive rozhlásit: „Lidé ani zvířata, skot ani brav 

ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do 

žíněné suknice a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se 

odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. 

Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého 

planoucího hněvu a nezahyneme.“ 

7.10. 

1. čt: Jon 4,1-11 

Žl:  86 

Ev: Lk 11,1-4 

A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme 

každému, kdo se proviňuje proti nám. 

8.10. 

1. čt: Mal 3,13-20 

Žl:  1 

Ev: Lk 11,5-13 

Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce 

spravedlnosti se zdravím na paprscích. 

9.10. 

1. čt: Jl 1,13-15;2 

Žl:  9 

Ev: Lk 11,15-26 

Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou 

neshromažďuje, rozptyluje. 

10.10. 

1. čt: Jl 4,12-21 

Žl:  97 

Ev: Lk 11,27-28 

Jejich krev prohlásím za nevinnou, nikoho nenechám 

bez trestu. Hospodin přebývá na Sijónu. 

11.10. 
ne 

1. čt: Mdr 7,7-11 

Žl:  90(89) 

2. Čt: Žid 4,12-13 

Ev: Mk 10,17-30 

Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme 

k moudrosti srdce. 

12.10. 

1. čt: Řím 1,1-7 

Žl:  98 

Ev: Lk 11,29-32 

Mužové ninivští povstanou na soudu s tímto 

pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po 

Jonášovu kázání – a hle, zde je více než Jonáš. 

13.10. 

1. čt: Řím 1,16-25 

Žl:  19 

Ev: Lk 11,37-41 

Boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze 

totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o 

jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale 

nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, 

nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich 

scestná mysl se ocitla ve tmě. 

14.10. 

1. čt: Řím 2,1-11 

Žl:  62 

Ev: Lk 11,42-46 

Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají 

nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Ty však, 

kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají 

nepravosti, očekává hněv a trest. 

15.10. 

1. čt: Řím 3,21-

30a 

Žl:  130 

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;  

jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí 

vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby 
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Ev: Lk 11,47-54 svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo 

věří. 

16.10. 

1. čt: Řím 4,1-8 

Žl:  32 

Ev: Lk 12,1-7 

Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich 

hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá 

hřích.‘ 

17.10. 

1. čt: Řím 4,13.16-

18 

Žl:  105 

Ev: Lk 12,8-12 

Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, 

k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 

Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před 

Božími anděly 

18.10. 
ne 

1. čt: Iz 53,10-11 

Žl:  33(32) 

2. Čt: Žid 4,14-16 

Ev: Mk 10,35-45 

Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít 

soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl 

vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se 

nedopustil hříchu. Přistupujme proto s důvěrou 

k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a 

nalezli milost, kdykoli potřebujeme po-moci. 

19.10. 

1. čt: Řím 4,20-25 

Žl: Lk 1 

Ev: Lk 12,13-21 

A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou 

chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není 

jeho život zajištěn tím, co má.“ 

20.10. 

1. čt: Řím 5,12-21 

Žl:  40 

Ev: Lk 12,35-38 

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí 

ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na 

dveře. 

21.10. 

1. čt: Řím 6,12-18 

Žl:  124 

Ev: Lk 12,39-48 

Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece 

není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. 

22.10. 

1. čt: Řím 6,19-23 

Žl:  1 

Ev: Lk 12,49-53 

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život 

věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

23.10. 

1. čt: Řím 7,18-25 

Žl:  119 

Ev: Lk 12,54-59 

Pravím: Hospodine, tys můj úděl, držím se tvých slov. 

O shovívavost tě prosím celým srdcem, smiluj se nade 

mnou, jak jsi řekl. 

24.10. 

1. čt: Řím 8,1-11 

Žl:  24 

Ev: Lk 13,1-9 

Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se 

nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo 

žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 

25.10. 
ne 

1. čt: Jer 31,7-9 

Žl:  126(125) 

2. Čt: Žid 5,1-6 

Ev: Mk 10,46-52 

Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Bud‘ dobré 

mysli, vstaň, volá tě!“ 

26.10. 

1. čt: Řím 8,12-17 

Žl:  68 

Ev: Lk 13,10-17 

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět 

propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, 

v němž voláme: Abba, Otče! 

27.10. 

1. čt: Řím 8,18-25 

Žl:  126 

Ev: Lk 13,18-21 

I my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů 

Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce 

přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. 

28.10. 

1. čt: Ef 2,19-22 

Žl:  19(18) 
Ježíš vyšel na horu, aby se modlil, a celou noc strávil 

v modlitbě s Bohem. 
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Ev: Lk 6,12-19 

29.10. 

1. čt: Řím 8,31b-

39 

Žl:  109 

Ev: Lk 13,31-35 

Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na 

pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí 

od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, 

pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? 

30.10. 

1. čt: Řím 9,1-5 

Žl:  147B 

Ev: Lk 14,1-6 

Otázal se jich: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, 

nebo ne?“ 

31.10. 

1. čt: Řím 11,1-

2a.11-12.25-29 

Žl:  94 

Ev: Lk 14,1.7-11 

Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se 

ponižuje, bude povýšen.“ 

Svátky a slavnosti v říjnu: 
1.10.  sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

2.10.  sv. andělé strážní 

4.10.  sv. František z Assisi 

7.10. Panna Maria Růžencová 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Od 6. 10. Do 9. 10. Mše sv. nebudou – P. Jan je na exerciciích. 

Od 15. 10. Do 17. 10. Mše sv. nebudou – P. Jan je na NEKu 

Biblická hodina se bude konat29. 9. /úterý/, 14. 10., 29. 10.  

 

1.10. /čtvrtek/ 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

4. 10. /neděle/ 14:30 40. Koncert Na Poušti 

6. – 9. 10.  Mše sv. nebudou 

15. – 17. 10.  Mše sv. nebudou 

17. 10. /sobota/  

21:00 

Národní eucharistický kongres v Brně 

Misijní most modlitby 

18. 10.  Misijní neděle, sbírka na misie 

21. 10. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy – 19 let 

v gulagu – paní Sosnarová 

25. 10.  Výročí posvěcení kostela 

28. 10. /středa/  Mše sv. nebude 

 
 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=10&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=10&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=10&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=10&r=2015


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 


