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EDITORIAL 

PODZIMNÍ ZAMYŠLENÍ. 

Letošní podzim je zvláštní. Ale každý podzim je zvláštní. Tento je zvláštní 

proto, že je můj, osobní, prožívaný právě teď. Současnost patří vždy nám. 

Minulost už nemůžeme změnit, a co bude zítra, to nevíme.  

Podzim je čas sklizně. Po roce, počítaje od setí, přes zimu, jaro a léto, se 

dostáváme k ovoci. A ovoce je to, co je. Zemědělci vědí, že každé období je 

nutné proto, aby sklizeň byla dobrá, bohatá a zdravá. Podzim, to je setí, déšť. 

Zima, to je jakoby sen, očekávání, sníh, mráz, trochu jako smrt. Asi nejtěžší 

období. Jaro je zase časem naděje. Vše se budí k životu, roste. Jakoby 

zmrtvýchvstání. Je to čas nasazení, akce a úsilí. Ale také čas životní síly 

přírody, na kterou nemáme vliv. Ta životní síla proudí sama, nevíme odkud. 

Můžeme ji jenom pozorovat a žasnout. Pak léto. To je zase setrvávání, 

očekávaní, bojování. Slunce, vedra, občas bouřky, lijáky, a třeba také čím dál 

tím častěji i u nás, vichřice, kroupy, apod. Často strach o budoucnost. Vše se 

může stát. Není žádná jistota, nic není samozřejmé. Tak teď právě přichází 

podzim a sklizně.  

Zamysleme se teď chvilku nad sebou a zahleďme se do našeho života. Co 

jsem prožil během tohoto roku od minulého podzimu? A jak jsem to prožíval? 

Dobrý Bůh mi dal čas. Dal mi život. Dal mi milost, dal mi tolik lidi na mé 

cestě, tolik událostí, možností jednat. Dal mi ale také třeba projít úzkostmi, 

těžkostmi, utrpením, zklamáním, dokonce zoufalstvím. Jak jsem prožil zimu 

mého života letos? A jak jsem prožil léto? Co mě naučil covid-19? Co jsem 

cítil u dveří zavřených kostelů? Co jsem cítil, když jsem nemohl na mši sv., jít 

ke svatému přijímání nebo ke smíření?  

Kolik jsem promarnil příležitostí, abych dělal dobro, abych odpustil, nebránil 

se, neodsuzoval. Tváří v tvář zlu tohoto světa jsem důvěřoval, že Bůh má moc 

větší  než vše ostatní? Jaké ovoce přináším Bohu letos na podzim? 

Ať je má odpověď jakákoliv, Bůh je větší, jeho milosrdenství trvá navěky.  

Přeji krásný podzim a vše nejlepší pro vás, pro všechny farníky 

železnobrodské farnosti.  

P. Henryk MS 



CESTY VÍRY 

C. MODLIT SE KORUNKU ZA UMÍRAJÍCÍ 

1. Korunka tiší Boží „hněv“ 

„Tato modlitba je na usmíření mého hněvu,“ říká Ježíš. Tato věta, o níž jsme 

se již zmínili, zní dnes našim uším jako pohoršení. Pokud nás však Bůh 

alespoň trochu miluje a objímá naší ubohost svým nekonečným 

milosrdenstvím, nesnese u svých tvorů sebemenší hřích, který by mohl 

poskvrnit jejich krásu a narušit jejich blaženost. Boží hněv není nic jiného než 

síla jeho lásky, která nestrpí, aby se v jeho tvorech umenšilo štěstí z toho, že 

milují. Čtenáři, který má autentický prožitek Božího milosrdenství, nebude 

zatěžko přijmout tento pojem Božího hněvu, protože je to neodmyslitelná 

součást skutečné lásky.  

Kristova slova sestře Faustyně ostatně napovídají, že korunka má takovou moc 

nad Božím Srdcem, že dokáže „proměnit“ spravedlivého Soudce 

v milosrdného Spasitele: „Mnoho trestů pozdržuji také jedině kvůli tobě; 

zadržuješ mě a nemohu se domáhat spravedlnosti; svou láskou mi svazuješ 

ruce.“ Naše povolání spolupracovat na spáse svých bratří je skutečně veliké!  

2. Korunka dokořán otevírá brány Božího milosrdenství   

Když se korunku modlíme s pokorou a důvěrou, „zadržuje“ rámě Boží 

spravedlnosti a zároveň umožňuje, aby do duší umírajících a ubohých hříšníků 

vnikaly nekonečné proudy Božího milosrdenství. Kristus říká svaté Faustyně: 

„Ty znáš celou propast mého milosrdenství, tak z něj čerpej pro sebe a zvláště 

pro ubohé hříšníky. Spíše by nebe a země pominuly, než by se důvěřující duši 

nedostalo mého milosrdenství.“ Ostatně svatý Jakub říká totéž, když 

povzbuzuje křesťany těmito slovy: „Tak mluvte a tak jednejte jako lidé, kteří 

mají být souzeni podle zákona svobody. Neboť soud bez milosrdenství pro 

toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem“ (Jak 

2,12-13).  

3. Poskytujeme „paliativní péči“ skrze milosrdenství 

Některá lékařská pracoviště úspěšně rozvíjejí paliativní péči pro těžce 

nemocné. Všechno, co jim může přinést úlevu v jejich utrpení, má být přijato 

s vděčností. Nejde o to, abychom zaujali místo těch, kdo zcela kompetentně 

zajišťují paliativní péči, ale věříme-li v Boží milosrdenství, jsme přizváni 

poskytovat „paliativní péči“ skrze milosrdenství, totiž skrze péči o duši 

nemocného s Božím milosrdenstvím právě v hodině jeho smrti. Snad bychom 



se mohli modlit korunku spolu s nemocným. Neumožňuje-li to jeho osobní 

situace, můžeme se za něj v tichosti modlit modlitby srdce. Až přijdeme do 

nebe, budeme překvapeni, kolik zemřelých nám bude děkovat za naši zjevnou 

či nezjevnou duchovní pomoc a kolika zemřelým jsme naopak svou 

přímluvnou modlitbu zůstali dlužni. Chceme-li se o tom přesvědčit, přečteme 

si slova svaté Faustyny: „Náhle jsem v duši uslyšela hlas: „Pomodli se tu 

korunku, kterou jsem tě naučil.“ Běžela jsem pro růženec a klekla si u 

umírající a začala jsem se s veškerou vroucností ducha modlit tu korunku. 

Umírající náhle otevřela oči a podívala se na mě a nestihla jsem se pomodlit 

celou korunku a ona už se zvláštním klidem zemřela. … Pán mi dal poznat, že 

tato duše dosáhla milosti, kterou mi Pán přislíbil“.  

 

D. KORUNKA VE SLUŽBĚ VŠECH MODLITEBNÍCH ÚMYSLŮ 

Pán Ježíš sestru Faustynu opakovaně žádá, aby se modlila korunku za 

umírající a za duše v očistci. Upozorňuje však, že tato modlitba není 

vyhrazena jen tomuto konkrétnímu účelu. 

1. Kristovy „přísliby“ spojené s modlitbou korunky 

Zbožnost a duchovní život by se neměly omezovat na plnění náboženských 

povinností. Mějme pokorné srdce, abychom dokázali brát vážně přísliby 

spojené s korunkou. V Deníčku se o tom velmi slavnostním tónem píše: 

„Pánův příslib: „Duše, které se tuto korunku budou modlit, obejme mé 

milosrdenství v životě, ale zvláště v hodině smrti.““ 

Někteří katolíci přiznávají, že je občas přepadne strach ze smrti, a považují se 

proto za špatné věřící. Za prvé se nemáme obviňovat, když se nám to stane, a 

za druhé, pro duše, které snadno zneklidní, může být velmi uklidňující, opřou-

li se o Kristovy přísliby, které jsme právě zmínili. Ježíš totiž přisuzuje velikou 

váhu slovům, jimiž nám slibuje, že nás v hodině naší smrti navštíví svým 

pokojem. Proč tedy nedůvěřujeme? Proč se bojíme předem? V této chvíli jsou 

s námi Maria i Ježíš a budou s námi i „v hodině naší smrti“! Kristus říká svaté 

Faustyně: „Má dcero, vybízej duše k modlitbě té korunky, kterou jsem ti 

předal. Když se jí budou modlit zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše 

pokojem a hodina jejich smrti bude šťastná. Napiš pro zarmoucené duše: až 

duše uvidí a pozná velikost svých hříchů, až se před jejím zrakem otevře celá 

propast ubohosti, do které se ponořila, ať nezoufá, ale ať se s důvěrou vrhne 

do náruče mého milosrdenství jako dítě do objetí milované matky. Tyto duše 

mají přednostní právo … na mé milosrdenství.“ 

 



 

2. Máme se modlit korunku na všechny úmysly … ale podle Boží 

vůle! 

Ačkoli á tato korunka zvláštní schopnost přivolat velkým hříšníkům 

milosrdenství v hodině jejich smrti, náš Pán řekl sestře Faustyně, že tento 

skromný nástroj se hodí pro všechny modlitební úmysly. Faustyna o tom 

vypravuje: „Dnes mě probudila velká bouře, hrozný vítr a déšť, jakoby byla 

průtrž mračen, každou chvíli udeřil blesk. … Uslyšela jsem tato slova: 

„Pomodli se tu korunku, kterou jsem tě naučil, a bouře přestane.“ Hned jsem 

se začala modlit tu korunečku a ani jsem ji nedokončila a bouřka náhle 

přestala.“ Ale pozor, abychom tento modlitební prostředek neužívali tak trochu 

jako zaklínadlo. Nejlepší způsob jak této nástraze uniknout je podržet její 

charakter křesťanské modlitby, jenž spočívá v odevzdanosti do svaté Boží 

vůle. Pán ví, co je pro nás za všech okolností dobré: „Skrze ni vyprosíš 

všechno, bude-li to, oč prosíš, shodné s mou vůlí.“ A na jiném místě čteme: 

„Poznala jsem, že se duše musí zříci jednání na vlastní pěst, aby v ní Bůh 

mohl působit; jinak v ní Bůh svou vůli neuskuteční.“  

II. SOUD V LÁSCE A PRAVDĚ 

Písmo jasně říká: „je lidem určeno, že musí jednou umřít, a pak (nastane) 

soud“ (Žid 9,27). Církev si tedy nic nevymýšlí, když učí, že každý bude muset 

na sklonku života stanout před „soukromým soudem“. „Na sklonku svého 

života budete souzeni podle lásky,“ říká svatý Jan od Kříže. Tato věta se nám 

líbí, ale dokážeme v hloubi svého srdce spojit lásku, o níž je řeč, s myšlenkou 

na soud nad námi samotnými? 

PASTORACE 

Z MODLITBY RŮŽENCE SE RADUJE NEBE I ZEMĚ 

Modlitba růžence je tradiční modlitbou, kterou se křesťané modlí již dlouhá 

staletí. Pomáhá nám prožívat Ježíšovo vykupitelské dílo. Růženec je v určitém 

slova smyslu souhrnem celého evangelia. Když rozjímáme jednotlivá 

tajemství, ponořujeme se do života Ježíše a Marie a tehdy se na nás v celé 

hojnosti vylévají spasitelné milosti. 

Růženec je složen z křížku, medailky a 59 kuliček. Na křížku se modlíme 

„Věřím v Boha“, na první kuličce „Otče náš“, na 3 následujících se modlíme 

za víru, naděli a lásku, na další kuličce „Sláva Otci“ a „Otče náš“, kterým 

začíná rozjímání o jednotlivých tajemstvích. Na deseti následujících kuličkách 



se modlíme „Zdrávas, Maria“ a na konec desátku „Sláva Otci“. Každá kulička 

„Otčenáše“ je zároveň pro modlitbu „Sláva Otci“. Na této kuličce obyčejně 

přidáváme fatimskou modlitbu „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň 

nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého 

milosrdenství nejvíce potřebují“. Na závěr modlitby růžence se modlíme 

„Zdrávas, Královno“. 

Každý den v týdnu se modlíme jinou část růžence. V pondělí a v sobotu 

radostný růženec, v úterý a v pátek bolestný, ve čtvrtek světla a ve středu a 

v neděli slavný. 

K rozjímání růžence můžeme použít úryvky Písma svatého, která tato 

tajemství přibližují, nebo jiná rozjímání. Růžencová modlitba je modlitbou 

biblickou, protože tyto modlitby, které se v růženci modlíme, jsou vzaty 

z Písma svatého. Modlitba „Otče náš“ (Lk 11,1-4; Mt 6,9-13) je modlitbou, 

kterou Ježíš naučil své apoštoly a je vzorem každé modlitby křesťana. 

Každému z nás jsou dobře známé 3 invokace /výzvy/: „Jméno Tvé, Království 

Tvé, vůle Tvá“, které jsou jádrem této modlitby. Kromě toho Ježíš poukazuje 

na 3 nejdůležitější potřeby člověka: chléb, odpuštění, duchovní svoboda. 

Modlitba „Zdrávas, Maria“, kterou se modlíme po modlitbě „Otče náš“, je 

jakoby dovětkem a rozjímáním nad uvedenou trojí výzvou Spasitele. 

„Zdrávas, Maria“ je začátek andělského pozdravu při Zvěstování. Slova (Lk 1, 

28), která opakujeme v této modlitbě, řekl jménem Boha posel z nebe 

archanděl Gabriel. Když se takto modlíme, velebíme Boha v jeho 

nejspanilejším stvoření, ve kterém se nejdokonaleji plní slova z Modlitby 

Páně. Víme, že Maria svým životem zcela posvětila Boží Jméno. Uvedla do 

své duše a do svého života Boží království a také zcela vyplnila Boží vůli. 

Druhá část modlitby „Zdrávas, Maria“ je modlitbou církve. Tato část říká o 

potřebě přímluvné modlitby Panny Marie v nejdůležitějších chvílích života. 

Tato druhá část dokonale vyjadřuje biblického ducha, ducha chudých v duchu, 

lidí chudých jako Maria. Ona celou svou důvěru vložila do milosti Boha a 

neměla v životě žádné jiné zabezpečení než oporu v Něm. Po celá staletí byla 

modlitba „Zdrávas“ věrným opakováním evangelního pozdravu Gabriela a 

Alžběty. Teprve ve 13. století bylo k těmto biblickým větám přidáno jméno 

Ježíš. Tímto jménem byla tato modlitba obohacena, protože v jejím centru 

začalo být slovo Ježíš, nejdůležitější jméno, o kterém sv. Pavel řekne: „Aby se 

před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno.“. Druhá část modlitby 

„Zdrávas, Maria“ vznikla teprve ve 14. století, kdy v Evropě řádil mor. Tato 

část nese stopy hrůzy tehdejších dnů: „nyní i v hodinu smrti naší“. Tyto dvě 

skutečnosti „nyní“ a „hodina smrti“ pohromadě zachycují těžké dny epidemie, 

a proto jsou si tak blízko. Lidé hledali záchranu, utíkali se k Marii.  

Obě dvě modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas, Maria“ vyjadřují naši víru a 

pomáhají nám velebit Boha. Není smyslem diskutovat, co je důležitější, „Otče 



náš“ nebo „Zdrávas, Maria“ protože neexistuje žádné soupeření Boha a 

blahoslavené Matky. „Zdrávas je jakoby mariánským opakováním modlitby 

Páně a odříkáváním slov andělského pozdravu je prosbou o přímluvu Panny 

Marie, aby nám pomohla stát se účastníky nadcházejícího Božího Království, 

o což prosíme v modlitbě „Otče náš“. 

Neměli bychom zapomenout, že modlitba  „Zdrávas“ je také christocentrická. 

Modlitba „Sláva Otci“ je střelným aktem, velebením Boha v Trojici jediného a 

také rozvinutím trinitární formule řečené kdysi Ježíšem, když posílal své 

apoštoly (Mt 28,19). Modlitba „Věřím v Boha“ je formulací víry. Je to 

apoštolské vyznání víry, protože je souhrnem víry apoštolů a symbolem křtu. 

Také samotné znamení kříže a slova, která se při něm vyslovují, jsou trinitární 

formulací, používanou již od počátku při udělování křtu a pak odříkávané při 

začátku každé modlitby. Znamení kříže na začátku růžence je začleněním se 

do dlouhé tradice modlitby církve a je vyznáním víry v Nejsvětější Trojici. 

Růženec je modlitbou, ze které se radují nebesa i země. Když se takto 

modlíme, stáváme se svědky víry, kteří vidí a zakoušejí, jak tajemství spásy 

postupně vrůstají do tajemství našeho života. Uskutečňuje se zázrak našeho 

sjednocení s Kristem. Zakoušení na sobě, jak ústní modlitba je spojena se 

srdcem a myslí a slévá se v jedno velebení Boha. Pravidelně praktikovaná 

přetváří náš všední život, činí jej milým Bohu. Tehdy se stává životem 

s Ježíšem a Marií, ve kterém toužíme ve všem vyplnit Boží vůli. Takto 

praktikovaná modlitba růžence se stává modlitbou pokorné prosby a 

programem hojného života v milosti nejen pro nás, ale i pro celé společenství 

církve. 

Zpracováno dle: ks. Stanislaw Groň SJ – Poslaniec Serca Jezusowego 

pazdziemik 2003       

Z KANCELÁŘE 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Výuku náboženství začínáme první týden v říjnu. Bude se vyučovat na faře. 

Příprava na biřmování pro obě skupiny bude také na faře a plánujeme 

víkendové soustředění. 

7. třída – úterý 13:30 

3. -5. třída – středa 13:00  

6.-8. třída –  středa 14:30 

příprava na 1. sv. přijímání – čtvrtek 14:00 

 



Prosíme zájemce o výuku náboženství, kteří se ještě nepřihlásili, přihlaste se 

na tel. č. : L. Pešatová 732867310.   

UPOZORŇUJEME 

ŘÍJNOVÉ MODLITBY RŮŽENCE 

Je měsíc Panny Marie Růžencové, proto se budeme každé pondělí společně 

modlit růženec v kostele sv. Jakuba v Železném Brodě.  

Mimobrodští, modlete se, prosím, s námi na dálku. 4., 11., 18., 25. října 

v 17:30. 

4. 10. za lásku a odpouštění v rodinách 

11. 10. za mládež, ať hledá a nachází pravé životní hodnoty  

18. 10. za nová kněžská povolání, aby Pán projevil svou moc a vzbudil 

uprostřed nás nové hlasatele evangelia 

25. 10. za kněze, ať hledají a nacházejí mocnou oporu u Pána Ježíše 

V. Petružálková 

PŘEJEME 

V říjnu oslaví svá životní jubilea:  

Kamil Jelínek  

Jáchym Pospíšil  

Vladimír Matouš  

Anička Maliková 

Kamila Slavíková  

Halina Štréglová  

P. Jaroslaw Borucki  

Tomáš Šilhán  

Vladimíra Petružálková  

Wojtek Juščik 

Josef Baczmanski  

Jana Uhlířová  

Tereza Maryšková  

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží 

ochranu a mnoho lásky.  

 
Blahopřejeme  



manželům Uhlířovým  

k 55. výročí svatby.   

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka na LI. koncert Na Poušti  

a vernisáž výstavy. 

Srdečně zveme na 51. benefiční koncert Na Poušti.  

O státním svátku 28. října 2021 ve 14:30 zazní v prostorách kostelíčka sv. 

Jana Nepomuckého na Poušti nejen hudba, ale ta bude obohacena i o 

významnou složku vizuální. Ve světové premiéře bude uvedeno  

nové hudební dílo Bohuslava Lédla – balet „O svaté Ludmile“.  

Součástí koncertu bude vernisáž výstavy k 1100. výročí smrti sv. Ludmily.  

Výstava bude mít později pokračování v Městském muzeu na Bělišti.  

 

za organizátory Martin Tomešek 

 

FÓRUM 

AŤČIN SLOUPEK 

Mamčin bratr – strýc Tomáš měl hospodu v Těpeřích v sokolovně. Chodila 

jsem mu tam pomáhat. Nejlepší byly taneční večery, to jsem i tancovala. 

Jednou v zimě jsem šla s babičkou pěšky přes Chlístov. Bylo plno sněhu a na 

zemi ležel svazek klíčů. Babička je vzala, a že je donese do nejbližšího 

domku, když jel traktor. Babička mě vysadila na mantinel ze sněhu a šla 

s klíčema. Když se vrátila, nemohla mě vydolovat. Já se propadla do sněhu a 

měla z toho legraci. Babička jen řekla: „Ach, ty seš ale bagoun.“ Ptala jsem se, 

co je to bagoun a babička řekla: „Takový velký prase.“  

Strejda Tomáš má od roku 1998 hospodu v Brodě v domě, kde bydlí. Někdy 

jdu s mamkou mu pomoct do kuchyně. Babička říká, že umím balit příbory 

lépe než ona, nebo škrábu brambory a utírám nádobí. 

V červenci roku 1999 po ošklivé příhodě se zloději, jsem jela na týden do 

Krkonoš na Pomezní boudy. V Brodě bylo parno a tam jen dva dny, potom 



přišly mlhy, venku nebylo vidět, tak jsem hrála ping pong. Ten mě naučila 

babička ještě v Novém Městě. I když bylo dost jídla, dvakrát denně jsem měla 

hypo, tak jsem nemohla na delší túry. Ale musím říct, že na Sokolské boudě 

měli prima poháry.  

Při první dovolené ve Španělsku jsem se seznámila s Toníčkem Maryškou a 

Vláďou Plíhalem. Stali se z nás kamarádi a dodnes si píšeme a hoši občas 

přijdou ke mně na pobytí. To je vždycky veselo. Povídáme a povídáme.  

Od té doby, co jsem členkou Sdružení zdravotně postižených, chodím 

s mamkou do ručních prací a každý jarmark, posvícení, masopust … bývám 

ve stánku. Prodávám naše výrobky. Loni jsme byli i na 1. pouti na Krásné. Se 

Sdružením jezdíme na jednodenní výlety – zámek Humprecht, Kost a do 

Sobotky. Jindy zase do Prahy do hradních zahrad, a také Karlštejn. Jednou mi 

Ježíšek přinesl fotoaparát, naučila jsem se fotit a mám několik albumů fotek. 

Taky mi jednou Ježíšek dal mobil a na rozdíl ob mé mamky s ním umím 

zacházet. 

Pokračování příště.     Aťka    

  

DALŠÍ DOBROTA Z MÁJOVÝCH PONDĚLÍ 

HRABĚNČINY ŘEZY dle paní Huškové z Držkova 

50 dkg polohr. mouky 

30 dkg cukru moučky (1/2 do sněhu) 

25 dkg Hery nebo másla 

4 žloutky 

kypřící prášek do pečiva 

Vypracujeme těsto, asi na ¼ těsta dáme do mrazáku, ostatní vyválíme na nízký 

pekáč. Na těsto dáme jablka, nebo ořechovou nádivku, nebo tvaroh. Ušleháme 

sníh ze 4 bílků a 15 dkg cukru. Sníh dáme na jablka a na to nastrouháme ¼ 

těsta z mrazáku. 

Nádivka: jablka + rebarbora – nakrájíme na kostičky, přidáme skořici, cukr, 

pečeme zvolna. 

Dobrou chuť! 

  



OHLÉDNUTÍ 

Před patnácti lety 17. září byla neděle. Neděle však 

neobyčejná. Při ranní mši svaté posvětil P. Jaroslaw 

Borucki  sochu Piety v kostele sv. Jakuba v Železném Brodě. 

Na večerní mši svatou jsem šla s Aťkou a virózou plná očekávání. Aťka měla 

křtiny a přijala první svaté přijímání z rukou otce Boruckého. Bílý pléd od 

paní Halamové, za kmotřičku má paní Zdislavu Bohuslavovou. Pastorační 

asistentka Veronika Havlinová a Jenda Pešatů doplnili obřad hrou na kytary a 

František Soldát vše nafotografoval. Na agapé v restauraci U Tomáše přivedl 

ministrant Toník Maryšků otce Jaroslawa, který se divil, jaké dosud 

neobjevené uličky má Brod. 

Aťka, konzumentka telenovel, ve kterých uctívají Pannu Marii Guadalupskou, 

se jednou zeptala, jak vypadal její křest. Zastyděla jsem se a začala jednat. 

Nikdy není pozdě! Po patřičné přípravě určil otec Jaroslaw toto datum. Zřejmě 

chtěl Bůh, aby si křest uvědomila a vychutnala jako dospělá.  

V tento nedělní večer jsme obě byly přijaté mezi zdejší farníky a pro otce 

Boruckého to byla poslední mše svatá v Železném Brodě. Pozítří odjel do 

Francie. 

     V. Petružálková     

HISTORICKÉ OKÉNKO 

KAPLE SV. VOJTĚCHA V HUTI 

Milí přátelé. 

Dovolte mi, po nějaké době, seznámit Vás s postupem prací při opravě kaple 

sv. Vojtěcha v Huti a podělit se s Vámi o velkou radost, kterou prožíváme. 

Již v minulém vstupu jsem psala o velkém úsilí členů Spolku Huť pro život, 

kteří svou činností získávají finanční prostředky na opravu již zmíněné kaple. 

Jak jsem již psala minule, od počátku oprav, které započaly v roce 2017, se 

nám podařilo zcela opravit vnější plášť kaple. Proběhly velmi náročné sanační 

práce v terénu, kaple získala nové okapy, dveře, kovanou mříž do vstupního 

otvoru, nátěr fasády a v neposlední řadě novou střešní krytinu z břidlice. Byl 

zakoupen nový zvon, který zde chyběl. Protože kaple byla během prací 

prohlášena kulturní památkou, všechny práce musely probíhat po konzultacích 



s památkáři. Členové spolku upravili i okolní pozemek a osázeli ho okrasnými 

keři. Zvenku naše kaple působí pěkně, čistě, doslova září v centru obce. 

V letošním roce konečně došlo i na to hlavní, na opravy interíéru, který 

opravdu vypadal velmi neutěšeně. Byla zde spadlá část stropu, vlhké zdivo jen 

pomalu vysychá a podlaha připomíná mlat. První bylo potřeba opravit a 

zrestaurovat strop, jehož část chyběla. Výše rozpočtu na opravu stropu byla 

závratná, ale díky p. Janu Juchovi byla získána dotace od Ministerstva kultury, 

od Libereckého kraje a i náš spolek uspěl se žádostí o dotaci na Obci Pěnčín. I 

spolek získal svou činností finanční prostředky, které použije k doplacení 

částky za opravu stropu. 

A teď k té velké radosti, kterou prožíváme: samozřejmě restaurátor odvedl 

výbornou práci, dnes již nikdo nepozná, kde chyběla část stropu. Na celý strop 

byla po očištění starých nátěrů navrácena výmalba v původní barevnosti. Ale 

to velké a radostné překvapení se skrývalo na stropě presbytáře, pod několika 

vrstvami nátěrů. Restaurátoři zde odkryli původní fresku, která se malovala 

přímo do vlhké omítky. Dá se tedy předpokládat, že je stáří této fresky shodné 

s výstavbou kaple, tedy roky 1748 – 1749.  Freska samotná má podobu tzv. 

Božího oka, je zcela neporušená a má jemné pastelové barvy. Tento objev byl 

velkým překvapením i pro pracovníky památkového ústavu. 

Ještě zdaleka není hotovo, čekají nás stěny uvnitř kaple a podlaha, vše bude 

jistě fyzicky i finančně náročné. Ale jsem moc ráda, že to ohromné úsilí 

malého vesnického spolku vyústilo do úžasného díla, které může vidět každý, 

a které bude i budoucím připomínat, jak důležité je objevovat a znovuoživovat 

minulost, naší historii. 

Halodová 

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 

Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a 

svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání. 

 

Národní úmysl: 

Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali 

výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na 

misie. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.10. 

Kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal 

2.10. 

Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do 

království nebeského. 

3.10. 

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách 

4.10. 

„Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ 

On mu řekl: viz Lk10,27 

5.10. 

Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ 

6.10. 

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

proviňuje proti nám. 

7.10. 

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu 

bude otevřeno. 

8.10. 

V tebe, Hospodine, nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se 

dotazují po tvé vůli , neopouštíš, Hospodine. 

9.10. 

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. 

10.10. 

Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce 

11.10. 

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. 

12.10. 

Hospodinovu věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření 

světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. 

13.10. 

Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá 
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život věčný. 

14.10. 

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Budeš-li mít, Hospodine, na 

zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku? 

15.10. 

Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě 

uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! 

16.10. 

Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. 

17.10. 

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho 

milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu. 

18.10. 

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

dělníky na svou žeň. 

19.10. 

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

svého pána, 

20.10. 

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

nenadějete. 

21.10. 

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, 

našem Pánu. 

22.10. 

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? 

23.10. 

Pán řekl vinaři: ‚Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a 

nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?‘ 

24.10. 

Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země. Kdo sejí v 

slzách, žnout budou s jásotem. 

25.10. 

Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha 

usmrcujete hříšné činy, budete žít. 

26.10. 

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, 

která má být na nás zjevena. 

27.10. 

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. 

28.10. 

Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm i vy jste budováni působením Ducha v 

Boží příbytek. 

29.10. 

Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od 

tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým 

lidem a tvůj Bůh mým Bohem. 

30.10. 

Hospodine, Pane a Králi všemohoucí! V tvé moci je všecko a nikdo ti 

nemůže odolat, když ty chceš někoho zachránit. 

31.10. 

Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha 

svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své 

síly! 
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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. Markéta Maria Alacoque 

18.10. Svátek sv. Lukáše 
28.10. Svátek sv. Šimona a Judy 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou každou středu . 

3. 10. /neděle/  17:00 Dobročinný koncert Gospel v kostele sv. 

Jakuba v Žel. Brodě 

4. 10. /pondělí/ 17:30 Modlitba růžence za lásku a odpouštění 

v rodinách 

7. 10. /čtvrtek/ 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě za nová kněžská povolání 

10. 10. /neděle/ 16:00 Mše svatá na Krásné za ochranu lidského 

života od početí do přirozené smrti 

11.10. /pondělí/ 17:30 Modlitba růžence za mládež 

18. 10. /pondělí/ 17:30 Modlitba růžence za nová kněžská povolání 

24. 10. /neděle/  Den modliteb za misie 

Sbírka na misie  

25. 10. /pondělí/ 17:30 Modlitba růžence za kněze 

28. 10. /čtvrtek/ 14:30 51. koncert Na Poušti 

31. 10. /neděle/  Výročí posvěcení kostela v Žel. Brodě 

1. 11. /pondělí/  

18:00 

Slavnost Všech svatých  

Mše sv. a po ní průvod na hřbitov 

2. 11. /úterý/  

  8:00 

12:00 

18:00 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Mše svaté v Žel. Brodě 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        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

