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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

 je tu opět říjen, měsíc růžence. Tato mariánská modlitba je modlitbou 

biblickou. Oslovujeme naší Matku Marii, ale zároveň rozjímáme o historii 

naší spásy, o životě vtěleného Slova. Když se modlíme růženec jako bychom 

četli, rozjímali evangelium. Svatý Pavel v listu Římanům píše, že víra se rodí 

ze slova Božího. Snad právě proto nás Panna Maria vzývá k modlitbě růžence 

- aby rostla naše víra a abychom rozvažováním o Božích věcech, o jeho dílech 

v historii spásy uviděli, že Bůh působí také dnes, v mém životě, že je Bohem s 

námi, který nás nikdy neopouští. Kéž by každý ve svém srdci mohl zvolat jako 

Maria: “Velebí má duše Hospodina, že mi učinil veliké věci ten, který je 

mocný. Jeho jméno je svaté”. 

P. Josef 

PASTORACE 

Z KATECHEZE BENEDIKTA XVI. /16. 5. 2012/ 

Jak se stávat silným skrze působení Ducha svatého 

V modlitbě, více než v jiných rozměrech křesťanského života, zjišťujeme, že 

jsme slabí a malí, protože se při ní setkáváme s Bohem, s jeho velikostí, 

všemohoucností, s Bohem, který je našimi smysly nepojmutelný, přesahující 

možnosti našeho lidského poznání. 

Čím více nasloucháme Bohu a vedeme s ním dialog, stává se modlitba 

dýcháním naší duše, tím více pozorujeme také smysl našich omezení nejen 

v konkrétních okamžicích každého dne, ale také v našem vztahu s Pánem. 

Roste v nás potřeba více se mu odevzdat a více mu důvěřovat. V důsledku 

toho zjišťujeme, že „ani nevíme, oč se máme vlastně modlit“ /Řím 8, 26/. Na 

pomoc naší neschopnosti přichází Duch svatý, který osvěcuje naše smysly, 

zapaluje naše srdce a vede naši modlitbu. 

P. prof. Czesz: 

„ Je potřeba uvěřit v moc Ducha svatého, modlit se, aby ta moc ve mně začala 

působit, aby mě naplnil svou mocí. Člověk plný moci Ducha Božího je člověk, 

který dává prostor, aby Duch svatý vedl jeho růst ke svatosti.“ 



Tato slova nás zvou k modlitbě, která by neměla být naším vlastním dílem, ale 

dílem Ducha svatého v nás. To je cesta k tomu, jak se stávat silným podle darů 

Ducha svatého, které jsme dostali. 

Vyzkoušenou pomůckou k takové modlitbě je modlitba růžence. V radostných 

růžencových tajemstvích vidíme, jak často nám Bůh vychází vstříc, abychom 

odkryli jeho působení v našem životě a využili jeho pozvání ke spolupráci 

s ním. V tajemstvích světla stojí za to, všímat si, že Pán Bůh po nás vyžaduje 

jen něco, aby nám dal nekonečně mnoho. Bolestná tajemství jsou příležitostí 

k tomu, abychom díky Duchu svatému pochopili, čeho je schopen Pán Bůh 

z lásky k nám. Že jeho láska jde až do krajnosti. Slavná tajemství nám mají 

pomoci k tomu, abychom odkryli, že Pán Bůh dělá všechno, aby obdaroval 

člověka plností milosti. Přeje si, abychom konečně přijali to, co pro nás 

připravil. 

Kéž rozjímání tajemství života Ježíše a jeho Nejsvětější Matky nás vedou ve 

světle Ducha svatého k posílení naší víry, která se uskutečňuje v lásce. 

Dovolme Duchu svatému, aby se stal naší silou.“ 

přeložil P. Jan 

 

Z KANCELÁŘE 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20  

Budeme se opět scházet na faře v Železném Brodě.  

Začínáme v pondělí 7. října 2019.  

pondělí 14:45 – 15:30 – 1. a 2. třída 

pondělí 16:00 – 17:00 – 6. až 8. třída 

středa  14:30 – 15:30 – 3. až 5. třída 

 

 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 

Druhý rok příprav na přijetí svátosti biřmování začneme v sobotu 5. října 2019 

v 11 hodin na faře v Železném Brodě. Další setkání budou podle možností 

vždy 1. sobotu v měsíci. 

Všechny farníky prosíme o modlitbu za ty naše „mlaďochy“. 

P. Jan  



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

DOPIS OD ROSARIA - NAŠEHO INDICKÉHO 

BOHOSLOVCE 

Drahý Josefe a farnosti, 

hodně milosti a pokoje od Rosaria. Díky za váš dopis a přání.  

V červnu nám začal akademický rok 2019/2020. Měl jsem bohaté prázdniny. 

Na začátku prázdnin jsem byl poslán do poutního místa jako pomoc pro 

poutníky při slavení svatého týdne o Velikonocích. Předtím jsem byl ve své 

rodné farnosti, tam jsem žehnal domy, kázal v místním kostele a navštěvoval 

rodiny s místním farářem. 13. května tam měli poutní slavnost. V těchto dnech 

jsem byl doma. Všichni členové mojí rodiny jsou doma šťastní a zdraví. 

13. června jsem prožil památný den, přijal jsem jáhenské svěcení od biskupa 

Petera Paula Saldanha, biskupa Mangalore, spolu s devíti dalšími kandidáty, 

kteří pocházejí z různých diecézí Indie. Celá slavnostní ceremonie byla velmi 

krásná. Bylo to svědectví pro mnoho kněží, věřících, farníků, pro příbuzné, 

rodiče, kamarády, dobrodince a mnoho dalších. Studuji již čtvrtým rokem 

teologii. Máme nabídku pastorálních kurzů, které nám mají pomoci v naší 

budoucí kněžské službě. Na konci září moje kněžská formace skončí a pojedu 

zpátky do mé diecéze, kde budu působit jako jáhen a později budu do této 

diecéze ordinován jako kněz. 

Zvláště děkuji Bohu za vás. Jste hmatatelným požehnáním od Boha, jste mojí 

první modlitbou každého dne. Prosím, modlete se stále za mě a za všechny 

kněze. Ať dobrý Bůh je s vámi ve všech vašich dobrých i těžkých chvílích 

života. Přeji vám, abyste měli radost z dobra, těšili se z dobrého zdraví a 

pokoje. 

Díky ještě jednou za to všechno, co pro mě děláte.  

Zůstávám stále vděčný s láskou Rosario Rajulapati   



PŘEJEME  

V říjnu oslaví svá životní jubilea:  

Kamil Jelínek  

Jáchym Pospíšil  

Vladimír Matouš  

Jana Vrbinjaková  

Kamila Slavíková  

Halina Štréglová  

P. Jaroslaw Borucki  

Tomáš Šilhán  

Vladimíra Petružálková  

Josef Baczmanski  

Jana Uhlířová  

Tereza Maryšková  

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.  

 

 

NENECHTE SI UJÍT 

MODLÍME SE RŮŽENEC  

Po čtyři říjnové pondělky se budeme modlit na faře v Železném Brodě vždy 

v 17:30 růženec. Začneme 7. října na Pannu Marii Růžencovou. Dál 14., 21., 

28. Své modlitby věnujeme za nemocné farníky naší farnosti. 

V. Petružálková 

 

 

BENEFIČNÍ KONCERT GOSPEL GENERATION 

se bude konat 6. 10. 2019  od 17 hodin v kostele sv. Jakuba Většího 

v Železném Brodě. Vstupné dobrovolné. 

 



OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK - VZPOMÍNKA NA LA 

SALETTU 

V pondělí 1. července 2019 v 7:30 odjíždíme od fary v Ž. B., jedeme autem 

otce Jana, ten řídil skoro celou cestu, táta, mamka a já. Jedeme přes Prahu, 

Jižní Čechy, Passov. Ve 12:39 přijíždíme na faru saletinů v Sammarei. Vítá nás 

otec Lešek, se kterým obědváme těstoviny s marmeládou, kdo chtěl. Vedle 

kuchyně mají rozložené prkno a žehličku, hned jsem se pustila do žehlení 

košil. 

Za čas přišel i otec Adam a přinesl další košili. Mamka musela pomoct, 

protože jsem pomalá.  

Prohlídli jsme si nádherný kostel. Ten má zvláštnost, za oltářem je původní 

dřevěná kaple, která jediná přežila požár dřevěné vesnice v roce 1619. O její 

střechu se opírala větev jabloně, strom shořel, větev zůstala živá. 

Ve 14:30 odjíždíme dál, u Mnichova je veliký liják a kroupy, 18:45 přijíždíme 

na další faru v bavorské obci Engerazhofen. Čekají na nás opět saletini, oba se 

jmenují otec Robert. Povlíkáme postele a máme studenou večeři, sýr šunku, 

preclíky – ty velké, bavorské. V noci je strašná bouřka a liják, celou noc bijou 

zvony na kostele čtvrt, půl, třičtvrtě a celou. Ráno v 6 znějí naplno, je to 

tradiční budíček pro vesnici. Otcové ještě spí, my si děláme snídani. V 8:00 se 

loučíme a vyrážíme směr Švýcarsko. Bereme naftu a kupujeme dálniční 

známku pro vstup do Švýcarska. Svítí sluníčko, ale u st. Galenu začíná pršet a 

spustil se liják, kroupy, jedeme krokem. Vidíme jezera Bodamské, Lucernské, 

Ženevské a krásné Alpy, je na nich sníh. Za Ženevou přijíždíme do Francie a 

2x platíme mýto 13 a 6 euro. Čeká nás ještě 300 km, táta se střídá s otcem 

Janem za volantem. Já prý každou chvíli spím, po úzké silnici za Grenoblem 

stoupáme po cestě Napoleonově. U cíle naší cesty jsou ovečky, kozy s ostrýma 

rohama a po silnici se pohybuje svišť. Jsme v cíli, je 18:20, 1762 metrů nad 

mořem. Po ubytování je večeře – losos se zeleninou a těstoviny, jogurt, 

tiramisu. Ve 20:45 je bohoslužba se svíčkovým průvodem, protože prší, je 

průvod jen v bazilice. Já tam ale nejsem, šla jen mamka. 

Pokračování příště.       Aťka   



 

 

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 úmysl: Misijní jaro církve  

Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a 

oceánů.  

Národní úmysl:  

Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o 

tom, že Bůh stačí pro naplnění života. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

 

1.10. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. 

2.10. Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, 
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nevejdete do království nebeského. 

3.10. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

4.10. Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u 

vás (Chorazim a Betsaido), dávno by byli seděli v žíněném šatě, 

sypali se popelem a činili pokání. 

5.10. 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. 

6.10. 

ne 

Vybízím tě: oživ zase plamen Božího daru, který ti byl dán. Vždyť 

Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale (ducha) síly, lásky a 

rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána. Ten 

drahocenný, (tobě) svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, 

který v nás bydlí. 

7.10. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. 

8.10. „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. 

9.10.  Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka; který byl vzkříšen z 

mrtvých. 

10.10. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 

otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a 

kdo tluče, tomu bude otevřeno. 

11.10. Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, 

rozptyluje. 

12.10. Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. 

13.10. 

ne 

Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď 

tvé království. Náš denní chléb nám dávej každého dne. A odpusť 

nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se 

proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení. 

14.10. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka 

tomuto pokolení. 

15.10. Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné 

hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, 

nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a 

hle, všechno vám bude čisté. 
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16.10. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi 

kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť 

soudíš, ale činíš totéž. Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš 

Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud. 

17.10. 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. 

18.10. "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby 

poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi 

vlky. 

19.10. 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. 

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

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

21.10. „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk 

má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ 

22.10. Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Buďte jako lidé, kteří 

čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, 

až přijde a zatluče na dveře. 

23.10. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 

toho nenadějete. 

24.10. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v 

Kristu Ježíši, našem Pánu. 

25.10. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá 

dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Jak ubohý jsem 

to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu 

buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! 

26.10. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako 

oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný 

člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 

27.10. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože 
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ne jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. 

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, 

pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše 

smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. 

28.10. Ježíš vyšel na horu, aby se modlil, a celou noc strávil v modlitbě s 

Bohem 

29.10. Čemu se podobá Boží království a k čemu je přirovnám? Je jako 

hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady; vyrostlo, je z 

něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. 

30.10. Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, 

jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá 

nevyslovitelným lkáním. 

31.10. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se 

přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k 

dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 

rozhodnutí. 

 

Odpovědi na otázky kvízu: 1.b); 2.a); 3.a); 4. b). 

 

 

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 

15.10. sv. Terezie od Ježíše 

16.10. sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 

18.10. Svátek sv. Lukáše 

 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=10&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=10&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=10&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=10&r=2019
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=10&r=2019


 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou každou středu.  

6. 10. /neděle/ 17:00 Koncert Gospel Generace v kostele sv. 

Jakuba v Žel. Brodě 

12. 10. /sobota/ 18:00 Ve Bzí mše svatá za ochranu lidského 

života od početí do přirozené smrti 

20. 10. /neděle/  Misijní neděle – sbírka na misie 

27. 10. /neděle/  Výročí posvěcení kostela 

 

Kvíz 

1.Komu podle tradice předala Panna Maria růženec? 
a) Sv. Františkovi  b) sv. Dominikovi   

2.Panně Marii Růžencové je přičítáno vítězství v  
a) bitvě u Lepanta r.1571- nad tureckou námořní flotilou  b) křížové 

výpravě r. 1231 

3.Svátek Panny Marie Růžencové slavíme 
a) 7. 10.  b) 17. 10. 

4.Jak se jmenovala a v kolika letech vstoupila sv. Terezička do kláštera? 
a) sv. Terezie z Avily ve Španělsku vstoupila na Karmel v 19 letech  
b) sv. Terezie Martinová z Lisieux  ve Francii vstoupila na Karmel v 15 

letech 
 



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, 468 22 Železný Brod, tel: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 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: farnost.zelezny.brod@dltm.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.farnostzeleznybrod.cz 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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