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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

aby nám neskočily dny odpočinku, zkusme zvát Pána Ježíše do všech činností 

během roku, aby nám setkání s ním přinášela radost a nadhled i při plnění 

našich povinností. 

 Pepa a Lenka 

 

PASTORACE 

Drazí farníci,  

 

měsíc září není významný jen tím, že začínáme nový školní rok, ale především 

tím, že si připomínáme výročí zjevení Panny Marie na La Salette ve 

francouzských Alpách. Kdyby nebylo toto zjevení, nebyli bychom ani my - 

Misionáři Saletini. Proto je dobré si tuto událost připomenout. Není to totiž 

významná událost jen pro naši kongregaci, ale i pro všechny věřící a pro celý 

svět. Poselství naší Matky je i po 172 letech stále aktuální, stále z něho 

můžeme čerpat inspiraci pro náš každodenní život, a především pro náš život a 

rozvoj duchovní. 

 Žijeme ve společnosti, která je velmi podobná tehdejší. Maria ve svém 

poselství ukázala, jaká je to společnost: “Do kostela na mši svatou chodí jen 

pár starších žen, ostatní pracují celý den, dokonce i v neděli. V zimě, když 

nemají co dělat, přichází do kostela, aby se vysmívali náboženství.” Je to 

obrázek lidí, žijících bez Boha. Dost podobná situace dnešní době, stačí se 

rozhlédnout. Ale ještě než Maria začala s Melánií a Maximinem hovořit, 

pláče. Je to pláč bezmoci. Bůh touží po životě s každým člověkem, ale 

nechává každému svobodu. Maria hovoří: “Pojďte blíž moje děti, nebojte se.” 

Děti, které se nejprve bály, reagují na její slova a běží k Marii beze strachu. 

Když přišli ke Krásné Paní, jak ji nazvaly, uviděly, odkud vychází to jasné 

světlo. Z kříže, který měla Maria na prsou. Proto, když Maria hovoří: “pojďte 

blíž” má na mysli, abychom se přiblížili k Ježíši Kristu. Je to výzva, abychom 

nežili daleko od Boha, abychom nežili bez Boha, ale abychom se k němu 



přiblížili. Nejde přitom o fyzickou blízkost, ale spíše o duchovní. Nikdo z nás 

nemůže říci, že už je blízko Boha, že to již stačí. Každého dne můžeme být 

Bohu blíž, stále ho poznávat a přeci ne zcela. Maria nám ukazuje směr, 

konkrétní krok v rozvoji našeho duchovního života: “Žít s Bohem, poznávat 

Jeho přítomnost v mém životě - dnes, právě teď.” Právě toto dosvědčil 

Maximin a jeho otec, když jim Maria připomněla situaci z jejich života, na 

kterou již dávno oba zapomněli: “… ale ty jsi Maximine musel vidět zkažené 

obilí, tehdy když jsi se se svým otcem vracel z města, jeden hospodář vám 

ukázal své zkažené obilí …”. Bůh mně neopustil, nejsem mu lhostejný, je 

blízko mě, je přítomen v mém životě. Toto zakusil otec Maximina, když 

uslyšel, že Matka Boží hovořila i o něm. Toto může být zkušenost i každého z 

nás. Toto je ta veliká novina, kterou nám Maria přišla oznámit, připomenout. 

Bůh je blízko když se budím, když vstávám, dělám si snídani, jedu do práce, 

když pracuji, potkávám druhého člověka, nakupuji. Bůh je blízko když … . 

Svatý Augustin, jehož památku jsme si připomněli v úterý 28. 8., to vyjádřil 

slovy: “tys byl uvnitř, když já jsem byl venku a tam jsem tě hledal, tys byl se 

mnou, ale já jsem s tebou nebyl.” 

 Krásná Paní se dále ptala dětí na jejich modlitbu: “Moje děti, modlíte 

se dobře? Je důležité, abyste se modlili každý den, ráno i večer.” Jestliže 

výzvu k modlitbě budeme vnímat ve světle výzvy k přiblížení se k Bohu, 

odkrýváme, že modlitba není něčím, co musím dělat. Modlitba je právě tím 

sblížením se s Bohem, ke kterému Maria vybízí. Modlitba není povinností, ale 

nezbytností. Jestliže se chci sblížit s Bohem, odkrývat ho v různých 

okamžicích mého života, je to bez modlitby nemožné. Když se zamyslíme nad 

touto výzvou k modlitbě, ukazuje se, že jde o něco hlubšího. S Bohem 

začínám den, s Bohem ho končím. Ráno si uvědomuji to, že Bůh je se mnou, 

večer si připomínám ty situace, kdy jsem opravdu cítil a viděl tuto jeho 

přítomnost a děkuji mu za to. Znovu mi Maria ukazuje směr, konkrétní krok v 

mém duchovním životě. Modlitba, která mě činí citlivým k Božímu hlasu, 

jeho přítomnosti. Takové setkávání s Bohem není povinností, ale stává se 

nezvyklou příhodou, která přináší stále nové a nečekané životní situace. Nebo 

lépe, pomáhá nám je vidět. Izraelité si neustále připomínali, co Bůh učinil v 

jejich životě: vyvedl je z otroctví, převedl je Rudým mořem, dával jim chléb, 

maso, staral se o ně na poušti, zavedl je do Nové země. Jako křesťané jsme 

Novým Izraelem. Proto si musíme neustále připomínat, co Bůh učinil v našem 



životě, v mém životě. Nejen kvůli vděčnosti vůči Bohu, ale také abych viděl 

přítomnost - co Bůh činí v mém životě dnes. 

 Důsledkem takto prožívaného vztahu s Bohem jsou nezvyklé věci, 

které se pak dějí v našem životě. Vyjadřují to slova Marie: “Jestliže se lidé 

obrátí, kamení a skály se promění v obilí a brambory se samy zasadí do 

země.” Nejde o obrácení ve smyslu, že věřím v Boha, spíše že věřím Bohu. 

Obrácení, čili tento způsob života s Bohem a v Bohu, ke kterému nás chce 

Maria na La Salette přivést.  

 Přeji nám všem a těm, kteří se setkají s poselstvím Krásné Paní z 

Lasaletty, aby Bůh na její přímluvu proměnil naše, jejich životy. Pramen vody, 

který od 19. září 1846 nikdy nevyschl, nám ukazuje, že Boží dobrota vůči 

člověku se nikdy nevyčerpá. Bůh je stále připraven. Chtějme se z tohoto 

pramene napít a ukazujme ho jiným. “Nuže, mé děti, oznamte to všemu mému 

lidu.” A ještě jednou Maria opakuje: “Nuže, mé děti, povězte to všemu mému 

lidu!” 

P. Josef 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

OBNOVA KAPLE SV. VOJTĚCHA V HUTI  

Vážení čtenáři, dovolte mi podělit se o velikou radost, kterou cítím při 

pohledu na naší kapli v Huti.  

V loňském roce náš Spolek Huť pro život po dohodě s P. Janem Juchou 

započal práce na opravě kaple, která opravdu nebyla chloubou obce. Byla, 

chudinka, zavalená naplavenou zeminou, okapy byly jedna díra, mokré zdi 

žalovaly na nezájem lidí. Pozemek zarostlý a nevábný uprostřed obce, na 

jehož podobu si lidé za mnoho let zvykli, vypadal, jako když patří na jinou 

planetu. A uvnitř kaple, která byla několikrát vykradena, je spadlá část stropu, 

poničený oltář, popraskané a mokré zdivo. V roce 2017 jsme ze skromných 

prostředků, získaných vlastní činností, stihli pořídit nové okapy a ošetřit zbylý 

mobiliář proti červotoči.  



Věděli jsme, že prostředky z našich dobročinných akcí na opravy stačit 

nebudou. Proto jsme se přičinili o propagaci oprav a získali nové prostředky 

od několika dárců. Například bývalí obyvatelé Huti německé národnosti, kteří 

žijí ve městě Neugablonz v Německu, uspořádali mezi sebou finanční sbírku a 

v červenci tohoto roku nás navštívili a předali nám výtěžek. Byli jsme 

překvapení, jak tito vysídlení obyvatelé seniorského věku chtějí pomoci.  

A tak se můžeme dnes už pochlubit úplně jinou kaplí a lepším místem, kde 

stojí. Podařilo se nám uskutečnit nejdůležitější opravu – sanaci obvodového 

zdiva s opravami základů a odvodnění okolního pozemku. Výkopy na 

některých místech byly až čtyři metry hluboké! V sakristii, která byla zalitá 

bahnem a zeminou, je obnovená původní žulová podlaha, oratoř dostala nová 

okna a dveře a vstup do kaple chrání krásná kovaná mříž. V září budou ve 

vstupu i nové dveře. Nutno podotknout, že kaple je barokní a tak všechny 

nové prvky musí být zhotoveny tak, jako se to dělávalo. A nejen to! Kaple 

dostala také zbrusu nový krásný kabát, který září jako pták Fénix, který 

povstal z popela! Okolo kaple jsou postupně upravovány části pozemku, 

veškeré chodníčky a schody jsou ze žulových kvádrů. Stihla se i přípojka 

elektrického proudu.  

Musím prozradit, že všechny práce probíhají svépomocí, jen kovářské a 

truhlářské práce byly zadány odborníkům. Pochopitelně i výkopové práce při 

sanaci jsme svěřili firmě. Sami tomu nemůžeme uvěřit, co jsme dokázali. Snad 

nám bude dopřáno pokračovat v obnově i dále, uvnitř kaple nás čeká nejeden 

oříšek. A to nejen ten spojený s pracemi, ale hlavně ten finanční. Kolik asi 

bude stát obnova barokního stropu a omítek?  

Přesto si Vás dovoluji pozvat do Huti, přijeďte se podívat – alespoň zvenku! 

Snad se nám bude dařit tak, abych Vás mohla příště pozvat i dovnitř, do naší 

krásné opravené barokní kaple sv. Vojtěcha v Huti.  

Za Spolek Huť pro život 

 Marie Halodová 

 

 



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 

Ludmila Sochorová 

Krystyna Makulová  

P. Miroslav Matenko  

Radek Votoček 

Kateřina Jelínková 

 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

 

FÓRUM 

Milí přátelé, 

považuji za důležité otisknout dopis pro hnutí Modlitby matek, jelikož jsou 

v něm znovu připomenuty informace o obou důležitých peticích, které stále 

probíhají. Je to petice na podporu manželství a petice proti Istanbulské 

smlouvě. Prosím o vaši pozornost a modlitbu v této záležitosti. Lenka 

 

Milé maminky, 

léto končí, ale politické boje o podobu rodiny budou ještě s větší intenzitou na 

podzim pokračovat dál.  Jsou dvě zásadní věci, ve kterých jde teď opravdu o 

hodně, téměř o vše – o podobu rodiny a o její svobodu vychovávat děti veřejně 

podle křesťanských zásad. Manželství podle křesťanů je možné pouze mezi 

mužem a ženou – bohužel v mnoha zemích na západ od nás světské právo tuto 

skutečnost popírá. I v našem Parlamentu leží návrh, který chce, aby se tato 

instituce takzvaně otevřela všem, tedy i osobám stejného pohlaví. Pokud něco 



neuděláme a bude toto schváleno, tak se spolu ještě s ratifikací Istanbulské 

úmluvy, když my budeme stále svým dětem vštěpovat křesťanské učení, 

dostaneme brzy do konfliktu s někým, kdo nás dříve nebo později obviní z tzv. 

diskriminace. Pronásledování křesťanů se bohužel stává reálným scénářem 

Evropy 21. století. Zatím ale pořád můžeme něco dělat. Kromě podpisů petic a 

třeba pokusů získat i podpisy druhých – sousedů, babiček a dědečků 

v domovech seniorů, kolegů v práci můžeme začít psát našim politikům. Těm, 

kteří o tom budou rozhodovat. Aktivisté, kteří prosazují destrukci „našich“ 

hodnot zavalili poslance mnohými dopisy a vytvořili tak dojem, že celá 

veřejnost toto podporuje. Potřebujeme nutně říci, že to není pravda, že jsme 

tady my!  Mámy a tátové, kteří vědí, co je rodina a nesouhlasí s její destrukcí. 

Jak, co a komu psát můžete najít i na stránkách petice v častých otázkách 

www.podporamanzelstvi.cz , případně se nás neváhejte zeptat. Informace o 

Istanbulské úmluvě, najdete na nových stránkách zde: 

http://www.istanbulskaumluva.cz/   Jana Jochová 

Aliance pro rodinu 

www.alipro.cz 

 

V ZÁŘÍ UCTÍME  

SVATOU LUDMILU,  

PRVNÍ ČESKOU SVĚTICI 

Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, 

zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a 

první česká světice. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín 

v roce 921 na příkaz své snachy Drahomíry. 

Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září a na mnoha místech po České 

republice se konají poutě k uctění této významné světice. Mnoho poutníků se 

tak v září vydá na některou svatoludmilskou pouť. Tradičně se pouť koná 

například na Pražském hradě, na Mělníce (odkud podle legend Ludmila 

pocházela), na Levém Hradci (kde s knížetem Bořivojem založila první kostel 

v Čechách) a také na Tetíně. Právě letošní pouť na Tetíně bude výjimečná, 

neboť Svatovítská kapitula na slavnost zapůjčí jednu z nejvzácnějších relikvií 

http://www.podporamanzelstvi.cz/
http://www.istanbulskaumluva.cz/
http://www.alipro.cz/


svatovítského pokladu – lebku svaté Ludmily. Poutníci budou mít možnost 

uctít lebku v barokním kostele svaté Ludmily 22. září. 

Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa, v roce 

2021 si budeme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě z tohoto 

důvodu vznikl na začátku roku 2016 spolek Svatá Ludmila 1100 let. Založení 

iniciovala obec Tetín a zakládajícími členy se staly farnosti Beroun a Roztoky 

a města Roztoky a Mělník – místa, která jsou historicky spjata s působením 

kněžny Ludmily. 

Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče o 

odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké 

veřejnosti, tak aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické 

smrti. Vyvrcholením celého výročí by se měla stát svatoludmilská národní 

ekumenická pouť na Tetín v září 2021. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat! 

www: http://www.svataludmila.cz/cs/ 

Facebook: https://www.facebook.com/svataludmila1100let/ 

Instagram: https://www.instagram.com/svataludmila1100let/ 

Za spolek Svatá Ludmila 1100 let, který vznikl za účelem probouzení zájmu o 

sv. Ludmilu, posílení úcty k této významné světici a také k důstojnému uctění 

1100 let od jejího zavraždění v roce 2021 

Bc. Eliška Švandová, asistentka. 

Svatá Ludmila 1100 let, z.s. 

Za Lužinami 1084/33, CZ 155 00 Praha 5 

t: +420 235 521 822, linka 131 

 

http://www.svataludmila.cz/cs/
https://www.facebook.com/svataludmila1100let/
https://www.instagram.com/svataludmila1100let/


 

"KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY  

PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ" 

Centrum naděje a pomoci otevírá "Kurz symptotermální metody přirozeného  

plánování rodičovství", nabízíme jak odpolední formu ve čtvrtek  

(od 13.9.2018) , tak kurzy v sobotu (od 15.9. 2018).  

 

Kurzy probíhají v prostorách Centra naděje a pomoci na Vodní 13 v Brně.  

Účastníci získají možnost se pro svůj osobní život naučit, jak se  

orientovat v zákonitostech lidské plodnosti. Naučíme Vás, jak se  

spolehlivě vyhýbat početí i co doporučujeme v situacích, když toužené  

miminko nepřichází. V rámci kurzu se též věnujeme informacím o účincích  

různých druhů antikoncepce a dalších hormonů.  

Kurz je určen především pro uživatele STM PPR, nezdravotníky, získané v  

kurzu, jsou důležitá též pro porodní asistentky či lékaře a ty, kdo s  

těhotnými pracují v rámci kurzů předporodní přípravy. Správná orientace  

v záznamu cyklu umožní správně stanovit předpokládaný termín porodu a  

aktuální délku těhotenství.  

Informace a přihlášky jsou na http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr   

MUDr. Lázničková  
 (pozn. red.- Na stránkách této organizace, která je svou činností zaměřena na 

podporu úcty k životu, podporu manželství a rodiny a jako jediná v České 

republice poskytuje poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství 

na profesionální úrovni, je možno nalézt mnoho užitečných informací a také 

obchůdek s publikacemi pojednávajícími nejen této 

důležité problematice.)  

OHLÉDNUTÍ 

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM VÝLETEM 

O pouti do Koclířova byla v letním dvojčíslí fundovaná zpráva od P. Josefa. 

Ráda bych přidala pár „světských“ postřehů. 

Cestu tam jsme vyplnili modlitbou růžence a s otcem Josefem přímluvami 

k Panně Marii Fatimské. 

Přijati jsme byli jako VIP delegace. Sám mons. P. Dokládal při kázání vyslovil 

Ž. Brod a řekl, že je tradicí, navštíví-li svatý otec některou zemi, tak do roka 

http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr


přijede skupina z té země do Vatikánu. Mons. P. Dokládal loni v červenci 

navštívil se sochou Panny Marie Fatimské Bozkov a Broďáci byli přítomni, 

proto si myslel, že opětujeme návštěvu. Venku u sousoší jsme si to vysvětlili. 

Paní recepční nás přišla přivítat k autobusu a po obědě s námi šla do kostela 

sv. Filomény. Čistý kostelík, kde se slouží mše svaté pouze od května do října, 

má mimo jiné překrásnou vyřezávanou kazatelnu. Kolem kostela jsou na 

hřbitovní zdi pamětní desky mecenášů a dalších významných osob – ty 

nejstarší patří německým spoluobčanům. Na dveřích kostela je napsáno:  

Vítej farníku, nebo poutníku, chytni za kliku. 

Kdo se s dobrým srdcem béře, 

Tomu jsou otevřeny dvéře. 

Společnou modlitbou jsme zakončili návštěvu poutního místa v Koclířově u 

Svitav – národní centrum hnutí Světového apoštolátu Fatimy v ČR.  

Po duchovním nasycení nás čekala svačina v autobuse. Ten den bylo Zdenky, 

paní Vrchovská upekla k svátku báječný koláč, ke kterému přidala další plech 

tradiční bublaniny paní Mlejnková. 

Zazpívali jsme si mariánské písně a šťastně dojeli domů. 

Panno Maria Fatimská, díky za krásný den, otče Josefe, dík za doprovod. 

Manželům Novotným dík za bezpečnou jízdu. 

V. Petružálková  

 

 

 

FARNÍ TÁBOR – MISIONÁŘI V BUDISLAVSKÝCH MOŘÍCH 

 

Od 6. do 11. srpna jsme se ve hrách pomocí „budislavské lodi“ přesouvali 

v čase a prostoru za některými vybranými misionáři. Seznamovali jsme se 

s jejich dobrodružnými životy a snažili jsme se něco z jejich života prožívat na 

vlastní kůži. Začali jsme patronkou misionářů sv. Terezičkou a pokračovali sv. 

Pavlem, jezuitou Františkem Xaverským, prvním salesiánským misionářem 

Janem Caglierem, sv. Matkou Terezou a končili jsme františkánem sv. 

Maxmiliánem Kolbem. Také nás navštívila žijící misionářka sr. Vojtěcha, která 



pracovala dlouhá léta v Estonsku. Po celou dobu nad námi bděl náš saletinský 

misionář P. Jan. 

Obětavá šéfkuchařka Káťa nám vařila jídla, která jsou typická pro oblasti 

tehdejších misií. Po výtvarné stránce nás vedla nedostižná výtvarnice Anička. 

Chodili jsme se koupat do blízké přehradní nádrže, kde se o zdatné plavce 

bedlivě staralo duo Jan - Pavel. Odborný pedagogický dozor prováděl kapitán 

Pepa, ovšem pod přísným dozorem Pavly a Lenky.   

Děkujeme za duchovní podporu, je vidět, že byla vydatná, neboť se nikomu 

nic nestalo, nikdo neonemocněl ani v panujících horkých dnech nedostal úpal 

či úžeh.  

Za táborníky Lenka a Pepa.  

 

 

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: 

Mladí lidé v Africe – aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke 

vzdělání a práci ve vlastní zemi. 

Národní:  

– za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a 

nedokonalosti (srv. Žl 137/136/). 

 



 

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

veršem z Písma svatého 

 

 

1.9. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, 

tomu bude odňato i to, co má. 

2.9. 

ne 

Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji, a nic z toho 

neuberete, ale budete za chovávat příkazy Hospodina, svého 

Boha. 

3.9. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, 

vycházejícím z jeho úst. 

4.9. „Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým 

duchům a oni vyjdou!“ 

5.9. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte 

světu a žijete jako ostatní lidé? 

6.9. Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť 

je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost;‘ 

7.9. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v 

těch dnech, se budou postit.“ 

8.9. 

svátek 

A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z 

tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ 

je od pradávna, od věčnosti. 

9.9. 

ne 

vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl 

k nebi, povzdechl a řekl: „Effatha,“ což znamená ‚otevři se!‘ 

I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil 

správně. 

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

sobotu, aby měli proč ho obžalovat. 

11.9. Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím 

království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani 
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cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani 

lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím 

království. 

12.9. 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. 

13.9. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. 

Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 

14.9. 

svátek 

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. 

ne 

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." 

17.9. ...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...“ 

18.9. Usilujte o vyšší dary! 

19.9. Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám 

zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž 

stojíte, a skrze něž docházíte spásy, 

20.9. Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože 

projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo 

miluje.“ 

21.9. 

svátek 

Žijte způsobem- hodným toho povolání, které jste dostali: 

buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte 
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se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu 

ve smýšlení spojeni poutem pokoje. 

22.9. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo 

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

Jiné padlo na skálu, vzešlo a uschlo, protože nemělo vláhu. 

Jiné padlo doprostřed trní; trní rostlo s ním a udusilo je. A 

jiné padlo do země dobré, vzrostlo a přineslo stonásobný 

užitek. 

23.9. 

ne 

Víra vzchází z hlásání a hlásání se děje Kristovým slovem. 

Ne všichni však radostné zvěsti uposlechli- ptám se: 

neslyšeli snad?/Řím 10,17/ 

24.9. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude 

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

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

něho jednají. 

26.9. Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět 

všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží 

království a uzdravovat. 

27.9. A Izaiáš má odvahu říci: ‚Dal jsem se nalézti těm, kteří mě 

nehledali, dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali.‘ 

28.9. 

slavnost 

Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a 

poučí vás. 

29.9. 

svátek 

Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděly 

Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. 

30.9. 

ne 

Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, 

pravím vám: nepřijde o svou odměnu. 
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Svátky a slavnosti v 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 budou od 12. 9. každou středu opět po mši svaté. 

 

1. 9. /sobota/ 16:00 46. benefiční koncert Na Poušti a vernisáž 

výstavy fotografií 

9. 9. /neděle/ 14:00 Bohoslužba u kapličky v Huti u Zemanových 

11. 9. /úterý/ 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě na ochranu lids. života 

od početí do přirozené smrti 

15. 9.  Den kulturního dědictví v kostele sv. Jakuba 

v Žel. Brodě 

16. 9. /neděle/  

16:00 

Den kulturního dědictví na Krásné 

Mše sv., po ní pobožnost svatých schodů 

23. 9. /neděle/  Sbírka na charitu, mše sv. slouží P. Michal 

Podzimek 

28. 9. /pátek/ 

Slavnost  

sv. Václava 

  9:00 

15:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Mše sv. v Loužnici u zvonice sv. Václava 

 



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.farnostzeleznybrod.cz 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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