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CESTY VÍRY 

ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

 (Encyklika Jana Pavla II.)  

Jan Pavel II. 

biskupům, kněžím a jáhnům, 

zasvěceným osobám a všem věřícím laikům 

o eucharistii a jejím vztahu k církvi. 

Úvod 

1. Církev žije z eucharistie. Tato pravda nevyjadřuje pouze každodenní 

zkušenost víry, ale v souhrnu v sobě uchovává jádro tajemství církve. Ta pak v 

rozmanitých formách s radostí zakouší, jak se stále naplňuje příslib: „Hle, já 

jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20); v posvátné 

eucharistii se však raduje z této přítomnosti s jedinečnou intenzitou, neboť 

chléb a víno se proměňují v tělo a krev Pána. Když o Letnicích církev, lid 

nové smlouvy, začala své putování k nebeské vlasti,  

Nejsvětější svátost nadále pravidelně doprovázela její dny a naplňovala je 

důvěryplnou nadějí. 

II. vatikánský koncil právem prohlásil, že eucharistická oběť je „zdrojem a 

vrcholem celého křesťanského života“. „Vždyť nejsvětější eucharistie 

obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, našeho velikonočního 

Beránka a živý chléb. Skrze své tělo, Duchem Svatým oživované a oživující, 

dává lidem život“. Proto církev stále upírá svůj pohled na Pána ve Svátosti 

oltářní, v níž odhaluje plné vyjádření jeho nesmírné lásky. 

2. Během Jubilejního roku 2000 mi bylo dáno slavit eucharistii v 

jeruzalémském Večeřadle, tam, kde ji podle tradice poprvé slavil sám Kristus. 

Večeřadlo je místem ustanovení Nejsvětější svátosti. Právě tam vzal Kristus 

do svých rukou chléb, lámal ho a dával učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte 

z toho všichni: toto je moje tělo vydané v oběť za vás“ (srov. Mt 26,26; Lk 

22,19; 1 Kor 11,24). Pak vzal do rukou kalich s vínem a řekl jim: „Vezměte a 

pijte z něho všichni: toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za 

všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná“ (srov. Mk 14,24; 

Lk 22,20; 1 Kor 11,25). Jsem vděčný Pánu Ježíši, že mi dopřál opakovat na 

tomtéž místě, v poslušnosti k jeho příkazu „To konejte na mou památku" 

(Lk 22,19), slova, která on pronesl před dvěma tisíci lety. 

Chápali apoštolové, kteří byli přítomni při Poslední večeři, význam těchto 

slov, jež vyšla z Kristových rtů? Možná ne. Tato slova se plně vyjasnila až na 



konci svatého tridua, to je v údobí od čtvrtečního večera do nedělního rána. V 

těchto dnech se uskutečňuje mysterium paschale (velikonoční tajemství) a také 

mysterium eucharisticum (eucharistické tajemství). 

3. Z velikonočního tajemství se rodí církev. Právě proto se eucharistie, jež 

je par excellence svátostí velikonočního tajemství, stává ohniskem života 

církve. Je to vidět z prvních obrazů církve, které nám předkládají Skutky 

apoštolů: „Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání 

chleba a v modlitbách“ (2,42). „Lámání chleba“ odkazuje na eucharistii. Po 

dvou tisících letech i nadále uskutečňujeme onen prvotní obraz církve. A 

zatímco tak konáme při eucharistické oběti, oči duše se vracejí k 

velikonočnímu triduu: k tomu, co se odehrálo večer na Zelený čtvrtek 

během Poslední večeře a po ní. Ustanovení eucharistie totiž svátostně 

předjímalo události, k nimž došlo krátce nato, počínajíc smrtelnou 

úzkostí v Getsemanech.  

Znovu vidíme Ježíše, jak vychází z Večeřadla a odchází s učedníky, aby 

překročil potok Cedron a vstoupil do Olivové zahrady. V této zahradě je 

dodnes několik prastarých olivovníků. Snad byly svědky toho, co se odehrálo 

v jejich stínu onoho večera, když Kristus v modlitbě zakoušel smrtelnou 

úzkost a „jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve“ (Lk 22,44). 

 Krev, kterou krátce předtím předal církvi jako nápoj spásy v eucharistické 

svátosti, začínala být prolévána; její prolití se pak dokonalo na Golgotě a stalo 

se nástrojem našeho vykoupení: „Kristus přišel jako velekněz budoucích 

hodnot; (…) vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se 

svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení“ (Žid 9,11-12). 

PASTORACE 

Milí přátelé, 

prázdniny jsou mimořádným časem. Pro mnoho z nás je to čas 

dovolených, odpočinku, trávení času jinak. 

I pro náš farní život byl tento čas mimořádný. Mimořádná byla svatba 

Jiřího a Nikoly Hanušových, mimořádný byl křest v nebezpečí smrti pana 

Jindřicha Chmelíka, mimořádný byl také počet křtů. Bylo pokřtěno v našem 

kostele 17 dětí. Mezi ty mimořádné události patří i naše Svatojakubská pouť, 

která letos byla ve znamení krásného jubilea – 60 let kněžství 

železnobrodského rodáka pana děkana Zdeňka Maryšky, v současnosti 

působícího v Sobotce. Naší farnost a faru navštívilo také několik hostů. 



Důležitou akcí pro děti byl tábor v Budislavi u Litomyšle. Je ještě mnoho 

dalších méně významných událostí a to všechno tyto prázdniny naplnilo. 

Nyní už začala další etapa – nový školní rok. V září nás povzbudí 

k prohloubení našeho křesťanského života svátky Narození Panny Marie, 

Povýšení svatého Kříže, svátek svaté Ludmily a Slavnost svatého Václava. To 

jsou jen ty, které slavíme v září. Pak nás čekají tyto události – Národní 

eucharistický kongres, který se bude konat v polovině října v Brně. Koncem 

roku začne Rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem. 

Každý může to všechno prožít jinak. Bez ohledu na to, jak to bude 

prožívat, bude to mít vliv na jeho osobní život a také na život farnosti a 

prostředí, ve kterém žije. Bylo by dobré, aby co nejvíce z nás, dá-li Pán Bůh 

každý, tyto události využil ve svůj prospěch a prospěch ostatních. 

Doufám, že sv. Ludmila a sv. Václav, kteří patří mezi nejvýznamnější 

české a nejen české patrony, budou se za nás přimlouvat a prohloubíme náš 

vztah k Ježíši, který chce, abychom se krmili Jeho Tělem a Krví, a tak 

překonávali různé překážky Jeho mocí a radovali se z toho, že naše jména jsou 

zapsána v nebi. 

P. Jan  

Z KANCELÁŘE 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

v tomto školním roce začne v říjnu. V kostele nebo na faře si můžete 

vyzvednout přihlášky. 

Lenka 

PŘEJEME 

V září oslaví svá životní jubilea 

Marie Halamová 40 let 

Vladimír Uhlíř 

Pavlína Plívová  20 let 

Ondřej Hlava 10 let 

Kryštof Hlava 10 let 

Martin Tomešek 65 let 

Ludmila Sochorová 

Ludmila Václavíková 

Miroslav Mateňko 

Adéla Škaloudová 

Kateřina Jelínková 

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



NENECHTE SI UJÍT 

PODZIMNÍ POUŤ K UCTĚNÍ POVÝŠENÍ 

SVATÉHO KŘÍŽE 

na Krásné u Jablonce nad Nisou 

v neděli 13.září 2015 
13 hod. Koncert smíšeného pěveckého sboru 

Generace Gospel Choir z Liberce 

(kostel sv. Josefa) 

14 hod. Dvě loutkové pohádky studia Štěpána Tučka: 

 Čert ví proč a Na hradě straší 

( stará fara) 

15 hod. Koncert přátel Mgr. Klokočníkové 

( kostel sv. Josefa) 

16 hod. Mše svatá s pobožností ke svátku Povýšení sv. kříže 

(kostel sv. Josefa) 
Budova fary a kostel sv. Josefa budou otevřeny od 12 hod.  
Na faře se nabízí možnost lehkého občerstvení.  
Kittelův dům a muzeum budou otevřeny s možností komentované prohlídky od 10 do 
18 hod.  
Drobná změna programu ED je vyhrazena.  
Římskokatolická farnost Krásná, Matice děk. železbobrodského o.s., Krásnohled o.s. 

 

POZVÁNKA MÍSTNÍ SKUPINY ČKA - ČESKÝ RÁJ: 

Srdečně zveme na zahajovací přednášku zimního semestru  

na téma “BOJ SE ZLEM“ 

a následnou besedu 

s Prof. doc. ThDr. Radimem Pulcem, PhD.,  

emeritním arcibiskupem pražským - vladykou 

Kryštofem. 

Setkání bude ve středu 30. září 2015, v aule Sklářské školy 

v Železném Brodě v 18:15. 

Těšíme se na Vaši bohatou účast a zvídavé dotazy. 

Ing. arch. Martin Tomešek 



FÓRUM 

JIZERSKÉ HORY 

Letošní léto jsem trávila hlavně ve Vlastiboři na 

chalupě. V těch vedrech tam bylo fajnově. Sdružení zdrav. postižených 

pořádalo v srpnu výlet do Jizerských hor. Mamka měla všechno na starosti, 

bylo nás 43, někdo nepřišel ani se neomluvil. Ráno v Brodě pršelo, ale na 

parkovišti na Jizerce už ne. Někdo šel na Bukovec, někdo na Jizerku a já ve 

skupině do Orle. U pralouky je nástěnka s obrázky vzácných rostlin a květin, 

které tu rostou.  

Díky hůlkám se mi šlo dobře, ale přes kořeny s kopečka jsem šla moc 

pomalu, mamka mi stihla vždycky natrhat hrst borůvek. Byly tam i brusinky. 

Dost unavená jsem došla do Orle, kde ostatní už dlouho čekali. Ve 

staré sklárně je udělaná hospůdka a mamka mi objednala palačinku s jahodami 

a se smetanou. Měli velký výběr jídel, někdo měl pirogy, někdo zelňačku. 

Zpátky jsme šli kus po stejné cestě a pak uhnuli na Jizerku. To už bolely nohy 

i ostatní. Ušli jsme asi 8 km. V autobuse jsem hned usnula a na rozhlednu 

Štěpánku nešla. Na Příchovicích jsem ještě navštívila s mamkou kostel sv. 

Víta a v hospodě U Čápa si dala zmrzlinu s borůvkovým přelivem a 

šlehačkou. 

Na rozhlednu Maják a Cimrmanovo muzeum jsem už nechtěla. 

Autobus nás v pořádku přivezl po půl šesté do Brodu, a tak jsem stihla i 

večerní mši svatou. 

Jelo s námi i 12 farníků a pár šlo taky do kostela v Brodě. Počasí nám 

vyšlo a každý mě chválil, že jsem to zvládla, bylo to moc pěkné, druhý den mě 

bolelo v kolenu a lýtka. 

Aťka   

OHLÉDNUTÍ 

FARNÍ TÁBOR 

Díky podpoře, kterou jsme pociťovali, že nám skrze modlitby posíláte, 

proběhl letošní tábor radostně a bez úrazu a všechny děti jsme mohli 

v pořádku předat rodičům. 

Již podruhé jsme tábořili v krásné východočeské krajině v Budislavi u 

Litomyšle. Ve vedrech děti využívaly chladivé vody místních rybníků. Téma 

táborové hry se odvíjelo od příběhů Asterixe a Obelixe. Kačka, Evča, Ludvík a 

Mišo s dětmi hráli hry, zpívali, běhali, povídali si, chodili se koupat, zkrátka 

starali se o děti od rána do rána. Každý den v 7:00 hodin pro nás P. Jan sloužil 



mši svatou a kupodivu i některé děti se i v tuto ranní hodinu mše svaté 

dobrovolně zúčastnily. Já s Pepou jsem v tichu a klidu místní kuchyně vařila. 

Když takto na tábor vzpomínám, opět se, stejně jako v minulých letech, 

podivuji tomu, jak jsme v této „tlupě“ pookřáli, načerpali novou sílu, radost a 

chuť do dalších dnů. 

Lenka    

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 rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé 

lidi. 

Evangelizační: Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou 

hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým. 

Národní: Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé 

poznání. 

 

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

veršem z Bible 

 

1.9. 1. čt: 1Sol 5,1-6.9-11 

Žl:  27 

Ev: Lk 4,31-37 

Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a 
buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako 
pancíř a naději na spásu jako přilbu. 

2.9. 1. čt: Kol 1,1-8 

Žl:  52 

Ev: Lk 4,38-44 

Řekl jim: „Také ostatním městům musím 
zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem 
byl poslán.“ 

3.9. 1. čt: Kol 1,9-14 

Žl:  98 

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, 
abyste plně, se vší moudrostí a duchovním 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=9&r=2015


Ev: Lk 5,1-11 pochopením poznali jeho vůli. 

4.9. 1. čt: Kol 1,15-20 

Žl:  100 

Ev: Lk 5,33-39 

„Můžete chtít, aby se hosté na svatbě 
postili, když je ženich s nimi? Přijdou však 
dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v 
těch dnech, se budou postit. 

5.9. 1. čt: Kol 1,21-23 

Žl:  54 

Ev: Lk 6,1-5 

I vás/Ježíš/nyní s ním/s Otcem/ smířil, když 
ve svém pozemském těle podstoupil smrt, 
aby vás před Boží tvář přivedl svaté, 
neposkvrněné a bez úhony 

6.9. 

ne 

1. čt: Iz 35,4-7a 

Žl:  146(145) 

2. čt: Jak 2,1-5 

Ev: Mk 7,31-37 

Což nevyvolil Bůh právě chudé v očích 
světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici 
Království, které slíbil těm, kdo ho milují? 

7.9. 1. čt: Kol 1,24-2,3 

Žl:  62 

Ev: Lk 6,6-11 

Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: Je dovoleno v 
sobotu činit dobře, či zle, život zachránit, či 
zahubit?“ 

8.9. 1. čt: Mich 5,1-4a 

Žl:  13(12) 

Ev: Mt 1,1-16.18-23 

Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul 
dobrem, opěvovat budu jméno nejvyššího 
Pána. 

9.9. 1. čt: Kol 3,1-11 

Žl:  145 

Ev: Lk 6,20-26 

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, 
hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí 
na pravici. K tomu směřujte, a ne k 
pozemským věcem. 

10.9. 1. čt: Kol 3,12-17 

Žl:  150 

Ev: Lk 6,27-38 

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte 
milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, 
pokoru a trpělivost. 

11.9. 1. čt: 1Tim 1,1-14 

Žl:  16 

Ev: Lk 6,39-42 

Může vést slepý slepého? Nepadnou oba 
do jámy? 

12.9. 1. čt: 1Tim 1,15-17 

Žl:  113 

Ev: Lk 6,43-49 

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého 
srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává 
zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. 

13.9. 

ne 

1. čt: Iz 50,5-9a 

Žl:  116(114) 

2. čt: Jak 2,14-18 

Ev: Mk 8,27-35 

"Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, 
vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by 
chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však 
svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, 
zachrání si ho." 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=9&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=9&r=2015


14.9. 1. čt: Nm 21,4b-9 

Žl:  78(77) 

2. čt: Flp 2,6-11 

Ev: Jan 3,13-17 

Tak Bůh miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věčný. 

15.9. 1. čt: Žid 5,7-9 

Žl:  31 

Ev: Jan 19,25-27 

Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní 
stojí učedník, kterého měl rád, řekl matce: 
„Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl 
učedníkovi: „To je tvá matka“. 

16.9. 1. čt: 1Tim 3,14-16 

Žl:  111 

Ev: Lk 7,31-35 

jáhnové mají být čestní, ne dvojací v řeči, 
ne oddaní vínu, ne ziskuchtiví. Právě tak 
ženy v této službě mají být čestné, ne 
pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. 

17.9. 1. čt: 1Tim 4,12-16 

Žl:  111 

Ev: Lk 7,36-50 

...ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v 
chování, v lásce, ve víře, v čistotě. 

18.9. 1. čt: 1Tim 6,2c-12 

Žl:  49 

Ev: Lk 8,1-3 

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, 
trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry, 
abys dosáhl věčného života, 

19.9. 1. čt: 1Tim 6,13-16 

Žl:  100 

Ev: Lk 8,4-15 

Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když 
rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, 
bylo pošlapáno a ptáci je sezobali. 

20.9. 

ne 

1. čt: Mdr 2,12-20 

Žl:  54(53) 

2. čt: Jak 3,16-4,3 

Ev: Mk 9,30-37 

Moudrost shora je však především čistá, 
dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná 
milosrdenství a dobrých skutků, ne 
obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o 
pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož 
plodem je spravedlnost. 

21.9. 1. čt: Ef 4,1-7.11-13 

Žl:  19(18) 

Ev: Mt 9,9-13 

Žijte způsobem hodným toho povolání, 
které jste dostali: buďte přitom všestranně 
pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se 
navzájem v lásce a horlivě se snažte 
zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni 
poutem pokoje. 

22.9. 1. čt: Ezd 6,7-

8.12b.14-20 

Žl:  122 

Ev: Lk 8,19-21 

Kněží i ostatní se do jednoho očistili. 
Všichni byli čisti. Zabíjeli velikonočního 
beránka. I jedli Izraelci, kteří se vrátili z 
přesídlení, i každý, kdo se k nim připojil a 
oddělil od nečistoty pohanů v zemi, aby se 
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dotazoval Hospodina, Boha Izraele. 

23.9. 1. čt: Ezd 9,5-9 

Žl: Tob 13 

Ev: Lk 9,1-6 

Učedníci se vydali na cestu, chodili od 
vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou 
zvěst a uzdravovali. 

24.9. 1. čt: Ag 1,1-8 

Žl:  149 

Ev: Lk 9,7-9 

Někteří lidé říkali, že Jan vstal z mrtvých, -
Herodes řekl: „Jana jsem přece dal stít. Kdo 
to tedy je, že o něm slyším takové věci?“ 

25.9. 1. čt: Ag 1,15b-2,9 

Žl:  43 

Ev: Lk 9,18-22 

Řekl jim Ježíš: „A za koho mne pokládáte 
vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího 
Mesiáše.“ 

26.9. 1. čt: Zach 2,5-15a 

Žl: Jer 31 

Ev: Lk 9,43b-45 

Všichni žasli nad velikou Boží mocí. On však 

řekl svým učedníkům: „Slyšte a dobře si 

pamatujte tato slova: Syn člověka bude 

vydán do rukou lidí.“ 

27.9. 

ne 

1. čt: Nm 11,25-29 

Žl:  19(18) 

2. čt: Jak 5,1-6 

Ev: Mk 9,38-48 

Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste 
Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o 
svou od-měnu. 

28.9. 1. čt: Mdr 6,9-21 

Žl: 1Kron 29 

2.čt:1Petr 1,3-6;2,21-

24 

Ev: Mt 16,24-27 

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi 
svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl 
svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj 
život pro mne ztratí, nalezne ho. 

29.9. 1. čt: Dan 7,9-14 

Žl:  138(137) 

Ev: Jan 1,47-51 

Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s 
nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn 
člověka, došel až k starci velikého věku, 
přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, 
sláva a království, a sloužily mu všechny 
národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc 
věčná, a ta nepřestane, jeho království 
nebude zničeno. 

30.9. 1. čt: Neh 2,1-8 

Žl:  137 

Ev: Lk 9,57-62 

„Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, 
není způsobilý pro království Boží.“ 
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Svátky a slavnosti v měsíci září 

8.9. Svátek Narození Panny Marie 

12.9. Jména Panny Marie 

14.9. Svátek Povýšení sv. Kříže 

15.9. Panna Maria Bolestná 

16.9. sv. Ludmila 

28.9. Slavnost sv. Václava 

29.9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny se budou konat každou středu kromě středy 30. 9., kdy bude 

přednáška ČKA. Biblická hodina bude proto ve čtvrtek 1. 10. 

 

Ve středu 30. 9. bude mše sv. v Ž. Brodě už v 17:30 hod.  

 

 

3. 9. /čtvrtek/ 18:00 Mše svatá v Železném Brodě za požehnání 

dětem do nového školního roku 

6. 9. /neděle/ 10:00 Pouť ke Královně Hor v Bozkově, slouží 

generální vikář P. Th. Lic. St. Přibyl PhD. CSsR 

12. 9. 10:00 Diecézní pouť rodin do Jablonného v Podještědí 

13. 9. /neděle/ 16:00 Mše sv. – Podzimní pouť na svátek Povýšení sv. 

Kříže na Krásné   

13. 9.   Sbírka na Charitu 

20. 9. /neděle/  Lasalettská pouť 

28. 9. /pondělí/ 10:00 

 

14:00 

18:00 

Slavnostní mše sv. v kostele sv. Václava 

 Pasekách n. Jizerou 

Bohoslužba u kapličky sv. Václava v Loužnici 

Mše sv. v Žel. Brodě 

 

30. 9. /středa/ 17:30 

18:15 

Mše sv. v Železném Brodě 

Přednáška ČKA v aule Sklářské školy – Boj se 

zlem, přednáší vladyka Kryštof 



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 

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

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 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 


