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EDITORIAL 

Do nového školního roku přeji všem mnoho sil, elánu, chuti, radosti, štěstí, 

také pokory a důvěry v dobrého Boha při prožívání těžkostí, zkrátka plnost 

Božího požehnání. 

Lenka 

CESTY VÍRY 

On je náš pokoj (Raniero Cantalamessa OFMCap) 

On je náš pokoj (Ef 2, 14)  

Raniero Cantalamessa OFMCap  

Homilie na Velký pátek 18. dubna 2003 v bazilice sv. Petra  

 

"Představ si, že není ráj, je to snadné, zkus to. Žádné peklo pod námi, nic 

jiného než nebe nad námi. / Představ si, že všichni lidé žijí jen pro dnešek, 

představ si, že nejsou vlasti, není to těžké, uvidíš. Nic, kvůli čemu by se mělo 

zabíjet nebo umírat, a žádné náboženství," zpíval kdysi John Lennon.  

 

Myslím, že od Platona je výrok: "Učiteli starých lidí jsou filozofové, učiteli 

mladých básníci." Dnes, po pravdě řečeno, učiteli mladých nejsou básníci, ale 

zpěváci; není to poezie, ale muzika. Statisíce mladých mají názor na život, 

který je okopírovaný od oblíbeného zpěváka. Slova, jež jsem v úvodu citoval, 

doprovázená podmanivou melodií, jsou pro mnohé něco jako evangelium.  

 

V minulých neklidných týdnech, jež jsme prožívali, ona píseň, jejímž autorem 

je jeden z idolů moderní populární hudby, znovu a znovu zaznívala během 

mírových pochodů a v rozhlasových pořadech. Proto ji nemůžeme nechat bez 

odpovědi. Ježíš si jednou také vzal podnět k svému učení z toho, co zpívali na 

ulicích kluci jeho doby: "Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, 

a vy jste neplakali" (Mt 11, 16-17). Musíme následovat jeho příkladu.  

 

První otázka, kterou si položíme, je tahle: Proč se máme snažit "představovat 

si" něco, co jsme měli až do včerejška na očích? Svět bez ráje a pekla, bez 

náboženství a bez vlasti, bez soukromého vlastnictví, kde se vtloukalo lidem 

do hlavy, aby žili jen pro to, co je zde na zemi. Což to nejsou společnosti, jaké 



všemožně uskutečňovaly totalitní řežimy? Sen tedy není nový, ale probuzení z 

něho bylo otřesné. 

  

"Už žádný ráj, už žádné peklo" – i tato slova nezaznívají ve světě poprvé. 

"Jestliže existuje Bůh, člověk je nula. Bůh neexistuje. Štěstí, slzy radosti! Není 

žádné nebe, není žádné peklo: Nic jiného než země." Tato slova vložil v 

trýznivých letech ateistického existencialismu Jean Paul Sartre do úst jedné 

postavě svého dramatu "Ďábel a dobrý Bůh". 

  

Týž autor však napsal další drama s názvem "Zavřené dveře". V něm hrají jen 

tři osoby, muž a dvě ženy, uváděné do jedné místnosti na krátký okamžik. 

Nejsou tam žádná okna, světlo je na nejvyšší míru rozsvícené a není možno je 

zhasnout, uvnitř je dusivé horko a v místnosti není nic jiného než pohovka. 

Dveře jsou zavřeny, je tam zvonek, ale nezvoní. Oč se tam jedná? Jsou to tři 

mrtví a místo, kde se nacházejí, je peklo. Ve snaze šťárat v životě druhého, se 

jejich duše přede všemi obnažují a provinění, za která se nejvíce stydí, vyjdou 

napovrch a jsou druhými nemilosrdně zneužívána. Jedna z postav říká druhým 

dvěma: "Vzpomínáte: síra, plameny, mříže. Všechno je pitomost. Není 

zapotřebí mříží. Peklo – to jsou druzí." Touto cestou se tedy nedá peklo zrušit; 

je pouze přeneseno na zem. 

  

Avšak ona píseň, kterou jsem uvedl na počátku, má vedle zcestných rad také 

spravedlivou a svatou touhu, kterou nelze nechat padnout do prázdna. 

Poslechněme si jinou píseň o pokoji a jednotě, napsanou před 2000 lety. 

  

"Jen on je náš pokoj, obě dvě části, židy i pohany, spojil v jedno a zboural 

přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil příčinu nepřátelství, která 

záležela v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z 

těch dvou částí jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil 

obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu 

nepřátelství. A pak přišel zvěstovat pokoj vám, kteří jste daleko, i těm, kteří 

byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu" 

(Ef 2, 14-17). 

  

Také zde je představován svět, v němž žije pokoj, jakoby to byla jedna jediná 

věc; avšak cesta k jeho uskutečnění je hodně odlišná. "Zjednal pokoj tím, že 

sám na sobě zničil nepřátelství." Tím, že zničil nepřátelství, a nikoliv 

nepřítele; tím, že je zničil sám v sobě, a ne ve druhých! 

  

V téže době jiný velký muž prohlašoval světu, že nastal mír. V Malé Asii byla 

nalezena mezi kameny jedné mešity kopie proslulého "Seznamu vlastních 



válečních tažení císaře Augusta". V něm se oslavuje "Pax Romana", mír, který 

zavedl ve světě, a definoval jej jako mír, kterého dosáhl prostřednictvím 

vojenských vítězství. Ježíš nevstupuje do problematiky tohoto míru, ale 

zjevuje, že existuje mír jiného druhu. Říká: "Pokoj vám zanechávám, svůj 

pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám" (Jan 14, 27). Také 

jeho mír je "plodem vítězství". Avšak vítězství nad sebou samým, ne nad 

druhými, duchovních vítězství, ne vojenských. "Zvítězil lev z Judova kmene – 

vicit leo de tribu Juda," zvolá kniha Zjevení (Zj 5, 5), ale sv. Augustin 

vysvětluje: "Victor quia victima – vítěz, protože je obětí." Ježíš nás naučil, že 

neexistuje nic, kvůli čemu je třeba zabíjet, ale že je něco, proč umírat.  

 

Cesta evangelia k míru nemá smysl jen v oblasti víry; platí i v politické 

oblasti, platí i pro společnost. Současné uspořádání světa vyžaduje, aby se 

metoda císaře Augusta vyměnila za Kristův způsob. Moderní svědomí 

nepřijímá povolání, jež Vergilius ukazoval svým spoluobčanům: "Tu regere 

imperio populos, Romane, memento! – Uvědom si, že tvým úkolem, Římane, 

je vykonávat vládu nad národy." Každý národ si dělá nárok, aby si vládl sám.  

 

Dnes jasně vidíme, že jedinou cestou k míru je zničit nepřátelství, ne nepřítele. 

(Zničíme snad polovinu obyvatelstva světa, jež není spokojena se svým 

uspořádáním? A jak určit nepřítele v terorismu?) Kdosi vytýkal jednoho dne 

Abrahamu Lincolnovi, že je příliš zdvořilý k vlastním nepřátelům, a 

připomínal mu, že jeho povinností jako prezidenta je spíše je zničit. Ten mu 

však odpověděl: "Copak neničím své nepřátele, když z nich udělám své 

přátele?"  

 

Najde velký prezident Spojených států někoho, kdo se chopí této úžasné 

výzvy? Nepřátelé se ničí zbraněmi, nepřátelství dialogem. Než na něj Církev 

vedená papežem poukázala národům, snaží se uskutečňovat tento program ve 

vztahu k různým náboženstvím. 

  

Avšak dosud jsme se zaměřovali pouze na polovinu křesťanského poselství o 

míru. Jeden současný slogan říká: "Mysli globálně, jednej lokálně." To platí 

především pro mír. Mír se nedělá jako válka. Aby se mohla vést válka, je 

nutno dělat dlouhé přípravy: vytvářet početná vojska, promyslet strategie, 

vytvářet spojenectví, a pak se společně pustit do útoku. Běda, kdo by se chtěl 

pustit do války jako první jen tak na přeskáčku: šel by vstříc jisté porážce.  

 

Mír se vytváří přesně opačně: postupně, je nutno začít hned. Třeba i sám, také 

jen stisknutím ruky. Miliardy kapek špinavé vody nevytvoří nikdy čistý oceán. 

Miliardy lidí bez pokoje v srdci a rodin bez pokoje v jejich rámci nikdy 



nevytvoří lidstvo žijící v míru. Jedno z mírových poselství Jana Pavla II. ke 

Světovému dni míru roku 1984 mělo heslo: "Mír se rodí z nového srdce."  

 

Jaký to má smysl, kráčet v průvodu a křičet "Mír!!!", jestliže se přitom zvedá 

zaťatá pěst a rozbíjí se výklady? Nelze být ozbrojenými pacificty. A také 

vyvěšovat z okna prapor s nápisem "mír", jaký to má smysl, jestliže se doma 

zvyšuje hlas, tyransky se vnucuje vlastní vůle a budují se zdi záští nebo 

mlčení? Nebylo by lepší v tomto případě vzít ten prapor z okna a vyvěsit jej 

uvnitř?  

 

Ale i my zde shromáždění musíme udělat něco, abychom byli hodni mluvit o 

míru. Ježíš přišel, aby hlásal "pokoj vzdáleným i blízkým". Pokoj s těmi 

blízkými je často obtížnější, než pokoj s těmi "vzdálenými". Ježíš řekl: 

"Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco 

proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým 

bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar" (Mt 5, 23-24). 

  

Za chvíli přistoupíme, abychom líbali Ukřižovaného. Nechceme-li, aby nám z 

kříže Ježíš musel opakovat slova: "Jdi se napřed smířit se svým bratrem…", 

musíme dávat svůj polibek nejen Jemu, který je hlavou, nýbrž i údům jeho 

těla…  

 

V dřívějších dobách se na konci postní doby nebo lidových misií dělal velký 

"oheň marností". Na velkém náměstí se zapálila hranice a každý tam házel 

nástroje neřesti nebo předměty pověr, které měl v domě. Tak tehdy dělali 

hranici marností, my pak udělejme hranici nepřátelství! Vrhněme do náruči 

Ukřižovaného a do řeřavého ohně jeho srdce všechnu nenávist, hněvy, 

rozčilování, závist, rivalitu, každou touhu vyrovnat si účty sami. 

  

"Skrze něho můžeme přistupovat, jedni i druzí, k Otci v jediném Duchu." Ono 

"jedni i druzí" už nejsou jen židé a pohané, jsou to také křesťané a muslimové, 

katolíci a protestanté, klérus a laikové, mužové a ženy, bílí a černí… 

  

To je odpověď evangelia na "sen" oné písně: "Svět bude jako jedno - and the 

world will live as one". Dobře známe, co se namítá: Uplynula dvě tisíciletí od 

té doby, a co se změnilo? Avšak nemylme se. Smířený svět, který se stal 

jedinou věcí, již existuje. A to právě vidí Bůh, když hledí na naši ztrýzněnou 

planetu, On, který objímá svým pohledem minulost, přítomnost i budoucnost.  

 

Platí také pro svět, co František z Assisi říká každému člověku: "Člověk je 

tím, čím je před Bohem, a ničím víc." Svět je tím, čím je před Bohem, a ničím 



víc. A již nyní v očích Boha "už není Žid nebo Řek, už není otrok nebo člověk 

svobodný, už není muž nebo žena; všichni jste jedno v Kristu Ježíši" (srov. 

Gal 3, 28). 

  

Modleme se: Pane Ježíši Kriste, který jsi řekl apoštolům: "Pokoj svůj vám 

zanechávám, svůj pokoj vám dávám," nehleď na naše hříchy, ale na víru své 

církve, hleď na utrpení lidí, hleď na modlitby svého Náměstka, hleď 

především na krev, kterou jsi prolil za nás na kříži. A dej nám jednotu a mír 

podle své vůle. Ty, který žiješ a kraluješ na věky věkův. 

  

AMEN. 

 

PASTORACE 

JAK PROŽÍVAT UTRPENÍ – ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH 

ANTONIETTY MEO 

Přestože zemřela ve věku 6ti let, za celý svůj krátký život ukázala, jak prožívat 

utrpení a přitom zůstat v blízkém vztahu s Kristem. 

Antonietta Meo se narodila 30. prosince 1930 v bohaté a zbožné římské 

rodině. Dívenka, svými nejbližšími nazývaná Nennolinou, byla klidná a 

energická, zbožná a zralejší než děti v jejím věku. 

V roce 1936 si při hře na zahradě rozbila koleno, což jí způsobilo další 

zdravotní potíže. U této téměř šestileté dívky lékaři diagnostikovali zhoubný 

nádor a rozhodli amputovat levou nohu. Obrovské utrpení, která trvala až do 

konce jejího života, snášela s velikou vytrvalostí a obětovala ho mezi jinými 

za duše v očistci a nemocné hříšníky. Toužila odjet na misie. 

Svědectvím hluboké víry a zralosti, s jakou prožívala nemoc, je 160 dopisů, 

které napsala Pánu Ježíši, Duchu svatému a Marii. V dopise, který napsala 

měsíc před smrtí, prosila: „Nejmilejší ukřižovaný Ježíši, já tě velmi miluji. 

Chtěla bych být při tobě na hoře Kalvárii. (…) Dej mi sílu snášet tato utrpení, 

které jsem obětovala za hříšníka. „ 

Jak píše portál Aleteia, některé dopisy Antonietty byly adresovány Ježíši: 

„Milované Dítě Ježíši, ty jsi svaté, ty jsi dobré. Pomoz mi, uděl mi milost a 

vrať mi nohu. Jestli nechceš, staň se vůle tvá.“ 



Když papež Pius XI. přečetl jeden z dopisů této dívenky, poslal za ní delegaci 

s požehnáním. V noci Božího narození roku 1936 Nennolina přijala první 

svaté přijímání a za několik měsíců svátost biřmování. Poslední dopis Ježíši 

trpící dívka napsala těsně před svou smrtí, ale s ohledem na zhoršující se 

zdravotní stav, ho nedokončila. Poslední slova tohoto dopisu jsou: „Tvoje 

malá holčička tě moc líbá.“  

Když umírala, vyznala mamince: „Za několik hodin zemřu. Ale nebudu už 

trpět. A neměla bys plakat. Měla bych žít ještě několik dní, ale svatá Terezie 

od Dítěte Ježíše pověděla: „Stačí!“ “ 

Zemřela 3. července 1937. 

O pět let později začal její beatifikační proces. Ale tehdy církev ještě 

nedovolovala blahořečení tak mladých osob, protože to bylo možné jen u dětí, 

které zemřely mučednickou smrtí. Později církev tento zákaz zrušila a tak se 

tato dívka může v brzké době stát nejmladší blahoslavenou. 

P. Jan   

  

EKONOMIKA 

Vyúčtování kasičky na květiny 

Počáteční stav k 21. 8. 2016  653,- 

Z kasičky 26 3. 2017   897,- 

Z výletu 24. 6. 2017   120,- 

Z kasičky 6.8. 2017   900,- 

Celkem       2.570,- Kč 

 

Vydání: advent + vánoce 2016  470,- 

 Velikonoce 2017  500,- 

 Čistidla, pouť, květiny  1.367,- 

Celkem    2.337,- Kč 

Konečný stav k 13. 8. 2017 = 233,- Kč 

Doklady mám k nahlédnutí u sebe doma. 

V. Petružálková 



UPOZORŇUJEME 

FATIMSKÉ JUBILEUM 

Česká biskupská konference na svém zasedání schválila 

program Fatimského jubilea. Celému jubileu Fatimy je věnován zvláštní 

význam nejen v ČR, ale zejména po celém světě. Připojte se k národní pouti 

do Fatimy nebo přijďte na program putování milostné sochy Panny Marie 

z Cova d´Iria ve Fatimě v katedrálách českých i moravských diecézí a na 

poutních místech.  

LITOMĚŘICE - KATEDRÁLA SV. ŠTĚPÁNA - pátek 22. 9. 2017  

10:00 hod. - slavnostní přivítání milostné sochy Panny Marie Fatimské – 

modlitba a pozdravy hostů  

10:30 hod. Pontifikální mše sv. – J.E. Mons. Jan Baxant, koncelebrují kněží 

litoměřické diecéze  

12–14 hod. Osobní ztišení v modlitbě a meditaci – poselství Fatimy  

14:00 hod. Modlitba sv. růžence – promluva na téma Fatima naše naděje  

Zasvěcení – svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  

Zakončení slavnosti modlitební cestou se sochou Panny Marie Fatimské 

(Dómské náměstí) / Te Deum a svátostné požehnání.  

 

PŘEJEME 

V září oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Zdeněk Kučera 

Vladimír Uhlíř 

Pavlína Plívová 

Zbyněk Votoček 

Ondřej Hlava 

Kryštof Hlava 

Ludmila Václavíková 

Martin Tomešek 

Krystyna Makulová 60 let 

Bohumila Kopalová 85 let 

Miroslav Matenko 45 let 

Radek Votoček 

Kateřina Jelínková 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka na XLIV. koncert Na Poušti 

Srdečně zveme na 44. benefiční koncert Na Poušti.  

V neděli 10. září 2017 ve 14:30 se rozezní prostory kostelíčka sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti hudbou a zpěvem světových i českých, starých i 

soudobých skladatelů. 

Vystoupí: Eva Lédlová – soprán,  

Jaroslav Patočka – baryton, 

Bohuslav Lédl – klavír.  

Koncert se uskuteční v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.  

Jeho součástí bude i vernisáž výstavy obrazů s krajinnou tématikou Lucie 

K. Švitorkové. (Výstava pak bude mít své pokračování v Muzeu Na Bělišti.) 

Je na co se těšit. Proto využijte tuto nabídku a přijďte. Bude-li ještě i pěkné 

počasí, je krásné nedělní odpoledne zajištěno. A když bude pršet – tak 

v kostelíčku neprší.    

za organizátory Martin Tomešek 

 

 

Podzimní pouť k uctění Povýšení svatého kříže 
na Krásné u Jablonce nad Nisou 

v neděli 17. 9. 2017 
 
     13.30 koncert v kostele sv. Josefa: 

 

MARIÁNSKÉ HUDEBNÍ ROZJÍMÁNÍ 
Pořad, v němž mají diváci možnost posoudit, jak si s kompozicí nejznámější 

mariánské modlitby poradili ve svém díle hudební skladatelé napříč staletími 

od baroka po současnost. 

 

Kromě skladby Ave Maria od G. Cacciniho, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda,  

F. Schuberta, A. Dvořáka a mnohých dalších autorů  

zazní také díla 

M. A. Charpantiera, J. Clarka a J. S. Bacha 



interpretovaná na hoboj či zobcové flétny.  

 

varhany nebo klavír - Vilém Valkoun, 

zpěv - Dagmar Čemusová 

hoboj a zobcové flétny - Václav Zelenka 
  

       na staré faře : 
 

14.30 v patře - pohádkové divadélko pro děti : 

Štěpán Tuček – Čert ví proč , 

 Šípková Růženka 

14,30 v přízemí - pro dospělejší a dospělé:  

tématická přednáška ke Kittelovsku,  

historickým souvislostem doby J.J.A.E.Kittela a jeho rodiny: 

PhDr. Jiří Sajbt - Muzeum Českého ráje v Turnově 
  

     kostel sv. Josefa: 

 

16,00 mše svatá s pobožností ke svátku Povýšení sv.kříže 

celebrant P.Mgr. Jan Jucha M.S. 
 

Fara a kostel sv. Josefa budou otevřeny od 12hod. do 17hod. 

Na faře se nabízí možnost lehkého občerstvení. 

Drobná změna programu ED je vyhrazena. 

Římskokatolická farnost Krásná, 

Matice Děkanství železnobrodského 

 

OHLÉDNUTÍ 

ZA SVATÝMI DO BUDISLAVI 

 

V pondělí 7. srpna se na farní zahradě sešli naši nejmenší farníci a jejich 

kamarádi z blízkého i dalekého okolí a společně se vydali na 

dobrodružnou cestu za českými světci do divokého středověku. Každý 

den se čtyři čtyřčlenná družstva seznámila s životopisem jednoho 

českého světce, který jim pomocí scénky zprostředkovali vedoucí. 

Největší úspěch měl sv. Vojtěch v podání otce Jana, který svojí roli vzal 

zodpovědně a představil sv. Vojtěcha už od plenek. Děti viděly 



udatného a nebojácného Václava i spanilou Anežku, poustevníka 

Prokopa a uzdravovatelku Zdislavu. 

   Chlapci si první den vysloužili dřevěné meče se štíty a učili se 

šermířskému umění, dívky zase dostaly středověký šat a naučily se 

středověkému kruhovému tanci. Děti si vyzkoušely, jak to měl dříve 

těžké oráč na poli a jak dlouho trvá upéci kuře na vlastnoručně 

vytvořeném ohništi. 

   Všichni členové družstev ukázali svoji odvahu, vytrvalost a kreativitu, 

kterou uplatnili ve vymýšlení večerníčku, a že se bylo na co dívat. 

   V neposlední řadě patří veliký dík pastorační asistentce Lence a otci 

Janovi za záštitu celého tábora a všem vedoucím, kteří do všech 

činností šli naplno. 

   Těšíme se na příští tábor. 

Pavla Grajová, roz. Žídková 

 

/pozn. redakce: Bez Pavlínčina skvělého kuchařského umění by se  

ztratila veškerá táborová pohoda./     

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: Farnosti ve službě misiím 

Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry 

a svědectví lásky. 



Národní: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží 

lásku (EG, č. 81). 

 

ČTENÍ Z LITURGICKÝCH TEXTŮ 

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

veršem z Písma svatého 
1. 9. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři 

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

tedy, protože neznáte den ani hodinu. 

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

bude odňato i to, co má.  

3. 9. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 

mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo 

však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.  

4.9. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím 

z jeho úst. A říkali: „Což to není syn Josefův?“ ... Řekl: „Amen, 

pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti.“  

5.9. Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl 

doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Na všechny padl úžas 

a říkali si navzájem: „Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje 

nečistým duchům a oni vyjdou!“  

6.9. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. 

Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a 

obsluhovala je.  

7.9. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi.“ 

Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.  

8.9. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 

Abraham měl syna Izáka...  

9.9. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. 

Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na 

nemocných.  

10.9. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o 

jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva 

nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.  

11.9. Zákoníci a farizeové si na Ježíše dávali pozor, uzdravuje-li v 

sobotu, aby měli proč ho obžalovat.  



12.9. Zvolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také 

nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra 

Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, 

Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Jakubova a Jidáše 

Iškariotského, který se pak stal zrádcem.  

13.9. Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo 

nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní 

pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou 

nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako 

proklaté pro Syna člověka.  

14.9. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  

15.9. Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, 

řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: 

„Hle, tvá matka!“  

16.9. Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě 

poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.  

17.9. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl 

vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli 

mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven.  

18.9. ...poslal k němu setník své přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj 

se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto 

jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha 

bude zdráv...“  

19.9. Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal 

mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce.  

20.9. Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? 

Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe: ‚Hráli jsme 

vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste neplakali.‘  

21.9. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.  

22.9. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou 

zvěst o Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků.  

23.9. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé 

zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je sezobali...  

24.9. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden 

hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici…  

25.9. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a 

kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.  

26.9. Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho 

jednají.  



27.9. Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny 

démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a 

uzdravovat.  

28.9. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 

mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo 

však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.  

29.9. Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly Boží 

vystupovat a sestupovat na Syna člověka.  

30.9. ...řekl svým učedníkům: „Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: 

Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ Oni však tomu slovu 

nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt.  

Významné svátky v září 

8. 9. Svátek Narození 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 budou v září každou středu opět po mši svaté. 

 

10. 9. /neděle/ 

Svátek Narození 

Panny Marie 

  8:30 

 

10:00 

 

14:30 

Mše sv. za ochranu lids. života od početí do 

přirozené smrti 

Pouť v Bozkově - celebruje Prelát J.M. can. 

Mgr. Karel Havelka 

Koncert Na Poušti 

16. 9. 10:00 Pobožnost svatých schodů na Krásné 

17. 9.  Pouť na Krásné 

19. 9.  Výročí zjevení Panny Marie na La Salettě 



22. 9. 10:30 Pontifikální mše sv. v litoměřické 

katedrále sv. Štěpána a svěření diecéze 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie  

24. 9.  Sbírka na Charitu 

24. 9. 10:00 La Salettská pouť v Bozkově – Mons. Mgr. 

Jan Baxant, biskup litoměřický udělí svátost 

biřmování 

28. 9. /čtvrtek/ 

Slavnost  

sv. Václava 

13:00 Mše sv. v Loužnici u zvonice sv. Václava 

Mše sv. v Držkově nebude 

 

 
S ÚSMĚVEM     
 

Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči do kostela. Když 

jednou viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá kalich, pošeptal 

mamince do ucha: "Až umeje nádobí, tak půjdeme domů, viď." 

Co všechno může zaznít při bohoslužbě: 

…sedí po krabici Otce… 

…ty jediný jsi sprchovaný… 

…trpěl pod polským pirátem (event. pod koňským pirátem)… 

…i proto, šrotovnice naše (rozuměj – i protož, orodovnice naše)…… 

I některé písně mohou doznat zajímavých změn – např. oblíbená 

cyrilometodějská: 

…Cyril a Metod kázali nám z pásu, 

ochranu škytli v církve svaté mlůně (co je to mlůna, mami?), 

učili národ z natí ctnosti k rasu… 

V originále: …Cyril a Metod kázali nám spásu, 

ochranu skytli v církve svatém lůně, 

učili národ znáti ctnosti krásu… 

Nebo se při křížové cestě dozvíme, že Pán Ježíš zemřel 

„i za tajné hříchy oblíbených hrobů“ 

– rozuměj obílených…



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi nebo Lence Pešatové 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz, a to 

vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 

Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 483 389 223, 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farabrod@volny.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha MS 

Více o nás a o naší farnosti:www.saletini.cz 
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