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EDITORIAL 

Milí čtenáři Jakuba, 

v uplynulém školním roce jsme měli několik přispěvatelských stálic, které 

obohacovaly náš zpravodaj Jakub o své myšlenky, postřehy a vzpomínky. Na 

těchto stránkách je pro prostor všechny a všichni mají možnost podělit se o 

své názory a podněty se všemi čtenáři. Nebojte se i vy obohatit nová čísla 

Jakuba. Nezáleží na věku pisatele ani na tématu článku. Těšíme se. 

Redakce 

PASTORACE 

O MELÁNII A MAXIMINOVI, PASÁČCÍCH Z LA SALETTE 

Dne 19. září 1846 se Krásná Paní zjevila dvěma malým pastýřům Melánii a 

Maximinovi. Známe historii zjevení, poselství Panny Marie, co následovalo 

v nejbližších letech po zjevení, ale méně známá je historie těchto dvou svědků 

a misionářů Krásné Paní. Proto alespoň něco v krátkosti z jejich bohatého 

života. 

Maximin Giraud se narodil 26. nebo 27. srpna 1835 v Corps. Jeho otec byl 

kolářem a byl majitelem skromného domu. Oženil se s Annou Marií Templier. 

Měli spolu čtyři děti, ale jen dcera Angelika a Maximin se dožili dospělosti. 

Maminka zemřela, když bylo Maximinovi asi 17 měsíců, v roce 1837. Otec se 

ještě téhož roku oženil s Marií Court, se kterou měl dvě děti, které záhy 

zemřely. Otec Maximina byl považován za nevěřícího. Jeho noha, jak říkali, 

až do doby zjevení na La Salette nikdy nepřekročila práh kostela. S chutí 

navštěvoval místní hospodu. Teprve po této události jeho život nabral nový 

směr, což bylo důvodem mnohého posmívání se lidí, kteří ve zjevení nevěřili. 

Do svých 11 let nechodil Maximin do školy, neuměl ani číst, ani psát. 

Francouzština byl pro něho neznámý jazyk, hovořil místním, provensálským 

nářečím. Chlapec neměl rovněž žádné znalosti náboženské. Když ho vedli do 

kostela, často utíkal, aby si hrál s jinými dětmi. Podle svědectví jeho otce měl 

velké problémy s učením. Modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria se učil několik 



let. Podle svědků byl Maximin velice živým, lehkomyslným děckem, ale 

zároveň nevinným a dobrosrdečným. 

Melania Calvat se narodila 7. listopadu 1831 v Corps. Její otec Petr Calvat se 

oženil s Julií Barnaud a měli deset dětí. Rodina byla velice chudá. Otec neměl 

stálou práci. Pracoval na pile, ale také na polích nebo jako zedník. Nikdy však 

nevydělal tolik, aby jim stačilo na živobytí. Proto již osmiletá Melanie 

pracovala jako pasačka v okolích hospodářstvích. Byla na tom podobně jak 

Maximin. Neuměla číst ani psát, neměla ani minimální náboženské vzdělání. 

Neděle trávila na pastvinách, proto na mši svatou chodila jen výjimečně. 

Vyrůstala bez rodiny a v samotě pastvin, proto byla velice uzavřenou dívkou. 

Přestože oba dva pocházeli ze stejného městečka, nikdy se neviděli. Obě děti 

se setkaly teprve den před 19. zářím a umluvily se, že druhý den půjdou pást 

dobytek společně. Památný den setkání s Krásnou Paní, jak ji samy děti 

nazvaly, změnil jejich dosavadní život. V prosinci 1846, tedy dva a půl měsíce 

po zjevení, byly děti přijaty do školy provozované řeholními sestrami. Obě, i 

když s velikými problémy, se naučily číst a psát. V dospívání a potom i 

v dospělosti byl jejich život plný těžkostí, neúspěchů a utrpení. 

Maximin nejprve vstoupil jako bohoslovec do semináře. Po jeho opuštění 

měnil několikrát bydliště i zaměstnání. Na jaře 1874 těžce onemocněl. Měl 

astma, bušení srdce a nateklé nohy. Přesto ještě v listopadu navštívil 

sanktuárium na hoře La Salette. Zakrátko však nemoc propukla s větší silou a 

1. března 1875 kolem sedmnácté hodiny zemřel, ve věku 40 let zaopatřen 

svátostmi. Probošt v Corps chválil jeho dobrosrdečnost a šlechetný charakter. 

Pohřbu se účastnila většina obyvatel Corps. Shodně s přáním Maximina bylo 

jeho srdce vyňato, balzamováno a uloženo v sanktuáriu na La Salette. Nachází 

se za černou kamennou pamětní deskou, vedle varhan v presbytáři baziliky. 

Melánie vstoupila do kláštera sester Boží Prozřetelnosti v Corenc a přijala 

jméno Marie od Kříže. Avšak také její životní cesta nebyla jednoduchá. Byla 

odeslána do kláštera karmelitek v Anglii, poté se vrátila do Francie, kde se pět 

let starala o svou nemocnou umírající matku, následně vstoupila do kláštera, 

vyslali ji do Řecka, kde se starala o výchovu dětí. Několikrát pobývala v Itálii, 

kde nakonec zemřela v noci ze 14. na 15. prosince 1904 ve věku 73 let. 



Podle lidského měřítka bychom řekli, že jejich život byl nepovedený. Nutno 

však podotknout, že v tomto neúspěchu měli ve velké míře prsty lidé závistiví, 

pomlouvační, kteří odmítali pravdivost La Salette, nebo lidé, kteří chtěli na 

svědcích zjevení vydělat co nejvíce pro sebe. Přes všechny tyto soudy, ať už 

slušné nebo ne, vizionáři nikdy o svém životě nehovořili v kategorii úspěšné – 

neúspěšné. Setkání s Krásnou Paní změnilo především jejich život duchovní. 

O jeho hloubce svědčí jejich korespondence i svědectví osob, které je znaly 

osobně. Celý svůj život, těžkosti, křivdy, utrpení a překážky zcela obětovali 

Bohu. Toužili být především věrni Té, se kterou se setkali na hoře La Salette. 

Nebyli moudří a vzdělaní podle tohoto světa, ale takovým patří Boží 

království. 

Maximin s Melánií mohou být pro nás vzorem věrnosti a důvěry Bohu. 

Nechtějme hodnotu našeho osobního života měřit lidskými měřítky 

úspěšnosti, dokonalosti nebo štěstí, ale podle měřítka Božího. Jestliže 

nebudete jak děti, do Božího království nevejdete. Všechno pomáhá 

k dobrému těm, kdo milují Boha. Zlo dobrem přemáhejte. 

     P. Josef 

 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

Byl mi věnován český kancionál z r. 1953 vydaný Českou katolickou charitou. 

Překvapila mě hned první stránka. Začíná slovy státní hymny, druhá je píseň 

svatého Vojtěcha – Hospodine pomiluj ny! A třetí je modlitba za vlast. Protože 

kancionál neobsahuje notový zápis, prosím vás o předání melodie. Ač 

pamětnice, tyto verše jsem nikdy neslyšela. 

Beránku Boží, Děťátko z ráje – pohlédni s luhů věčných krás – na naše drahé 

vltavské kraje – Ježíšku drahý vyslyš nás! 

Pokoj a blaho dej zemi naší – vždyť vidíš s nebe na lid svůj – na Čechy, Bože, 

pamatuj – pamatuj! 

Děkuji.   V. Petružálková 



PŘEJEME 

V září oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Zdeněk Kučera 

Vladimír Uhlíř 

Pavlína Plívová 

Eva Lédlová 

Zbyněk Votoček 

Ondřej Hlava 

Kryštof Hlava 

Ludmila Václavíková 

Martin Tomešek 

Ludmila Sochorová 

Krystyna Makulová  

Bohumila Kopalová 

P. Miroslav Matenko MS 

Radek Votoček 

Kateřina Jelínková 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

Blahopřejeme manželům Lédlovým z Malé 

Skály  

k 30. výročí svatby.  

Blahopřejeme manželům Jelínkovým ze Semil  

k 35. výročí svatby. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a následnou besedu 

s přednášejícím  

Doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D.  

z Historického ústavu Akademie věd České republiky.  

"SVATÝ VÁCLAV V POLITICKÝCH VÍRECH" 



Středa, 9. září 2020 v 18:15   

Aula sklářské školy - Železný Brod 

V září, kdy se slaví svátek sv. Václava, to bude téma velice aktuální nejen 

z tohoto pohledu. 

Pana Šebka představovat určitě nemusím. Jednak u nás už vícekrát přednášel a 

pak je to osobnost dostatečně mediálně známá. 

Jsem rád, že opět přijal naše pozvání i přes jeho vytíženost a věřím, že to bude 

velice obohacující večer. Využijte tuto příležitost. Těšíme se na setkání. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

 

Pozvánka na XLIV. koncert Na Poušti  

a vernisáž výstavy. 

Srdečně zveme na 49. benefiční koncert Na Poušti.  

V neděli 6. září 2020 v 15 h zazní v prostorách kostelíčka sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti v rámci EHD opět hudba.  

Klavírní trio ZUŠ Turnov – Šárka Košťálová - housle, Michaela Faltusová - 

violoncello a Bohuslav Lédl – klavír, Eva Lédlová - zpěv 

V programu zazní skladby: Bohuslava Martinů, Josepha Haydna, Astory 

Piazolly a Bohuslava Lédla. 

Součástí koncertu bude vernisáž výstavy Vzpomínka na Ivanu Kantůrkovou 

– In memoriam, která bude mít pokračování v Městském muzeu na Bělišti. 

za organizátory Martin Tomešek 

 
Sv. Efrém uvedl, že "Ježíš postavil svůj kříž jako most nad smrtí, aby 
po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života." 
 



Podzimní pouť k uctění Povýšení svatého Kříže  

Na Krásné v neděli 13. 9. 2020  

 9:30 Zahájení poutě  

Vystoupení Huntířovského pěveckého sboru  

10:00 Poutní mše svatá  

s pobožností ke svátku Povýšení svatého kříže  

Po mši venku před farou-Huntířovský sbor  

11:15 Pohádka Víti Marčíka st. - Kittelovo muzeum  

13:00 Pěvecký sbor Janáček – kostel sv. Josefa  

14:00 Pohádka pro děti – fara  

14:00 Podstávkové domy v Euroregionu Nisa –  

Kittelovo muzeum – Jan Sedlák  

15:00 Kvartet AD LIBITUM se Šárkou Langovou a zpěv Jarmila Klokočníková  

16:00 Mše svatá s krátkou promluvou a po ní pobožnost svatých 

schodů.  

Během celé pouti občerstvení na faře a u hasičů u kostela.  

U Kittelova muzea Coffeevan paní Katky.  

Na faře - výstava, dětské dílny a povídání o přírodě a ekologii.  

Stánkový prodej před farou a u Kittelova muzea.  

Na pouti uvidíte a uslyšíte Pepíčka Čejčila s jeho harmonikou.  

Dřevěné bagříky pro děti i dospělé nad studánkou  

 

Komentované prohlídky Kittelova domu v 10, 13 a 15 hodin.  

Po celý den na Kittelově muzeu korálková a výtvarná dílna, řemesla, místní 

muzicírování a povídání o blížícím se čase podzimní rovnodennosti.  

 

Změna programu vyhrazena 



FÓRUM 

Vážení spoluvěřící, 

dne 15. 8. 2014 byla v Horské Kamenici za účasti pana 

faráře Juchy a pátera z Bozkova posvěcena socha Panny Marie Bozkovské. Od 

té doby to je už 6 let, kdy každý rok se začínají májové bohoslužby v Horské 

Kamenici. O opravu a posvěcení se zasloužil můj muž Bohumil Sochor. I když 

není už mezi námi, tak mu za to děkuji. Věřím, že i nadále bude pokračovat 

tato tradice bohoslužeb. 

Ludmila Sochorová 

 

 

LETNÍ OBOHACENÍ VĚDOMOSTÍ – socha sv. Jakuba v našem kostele 

Jednoho dne dopoledne v červenci při úpravě květin v kostele poprosili 

manželé o prohlídku interiéru. Pán hlásil, že paní je architektka, která provází 

po kostelích v ČR. Prošli zákristií a paní zůstala v údivu. Moc se jí líbil náš 

moderní oltář. Zajímala se o tvůrce sochy sv. Jakuba. Řekla jsem, že je vyryto 

D. Pešan 1933. A paní spustila jako encyklopedie: „Dam Pešan? To byl 

vrstevník Jože Plečnika a jeho sochy jsou v Praze na Jiřském náměstí…“ 

Pomodlili se a nadšeni odešli. 

informace z internetu: 

Damián Pešan se narodil r. 1887. Byl to umělecký řezbář, loutkář, sochař a 

výtvarný pedagog. V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na 

Vinohradech je z jeho dílny nad oltářem umístěna zlacená socha Ježíše Krista 

z lipového dřeva a po bocích stojí šest patronů české země (sv. Jan 

Nepomucký, sv. Anežka, sv. Václav, sv. Ludmila a sv. Prokop).  K kostele 

v Praze Vysočanech byl postaven r. 1930 kostel Svatyně Krista Krále, v němž 

je také sochařská výzdoba dílem Damiána Pešana. Vytvořil sochu Krista 

Krále, sv. Petra a Pavla,sv. Anežky České, sv. Jana Nepomuckého, sv. 

Antonína,  sv. Josefa, sv. Ludmily a sv. Vojtěcha, později přibyly i sochy sv. 

Prokopa a sv. Víta. V Praze 3 na Žižkově je jeho sochami vyzdoben interiér 

knihovny VOŠ uměleckoprůmyslové. Také v Ostravě jsou na domech jeho 

sochy. Spolupracoval se světoznámým slovinským architektem Josipem 

Plečnikem. 

V. Petružálková 



 

Paní Alžbětka Komárková při návštěvě Moravy našla na kapličce nám známou 

modlitbu s pokračováním. Vyfotila ji a tímto se s vámi chce podělit. 

Matko lásky, bolesti a milosrdenství oroduj za nás! 

Panno Maria, pomoz, přišel čas, Milostná Matko slyš náš hlas!  

V nebezpečí a strádání přímluva tvá nás ochrání.  

Lidská kde síla bezmocná, tvá ruka kyne pomocná.  

Neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně lkajících.  

Matkou se ukaž laskavou, sešli nám v nouzi pomoc svou.  

Maria, pomoz, přišel čas, milostná Matko, slyš náš hlas.  

Vlast naše se tolikráte ve svém hoři podobala tobě, Matko Sedmibolestná.  

Kde tys hledala útěchu a pomoc, tam hledati ji budeme i my.  

Zůstaň Matkou lidu svému, potěš své děti a pomoz jim  

najíti vždy pravou cestu ze záhuby k životu – k Bohu. 

 

AŤČIN SLOUPEK 

Během školní docházky jsem byla dvakrát v dětské léčebně v Karlových 

Varech. Maminka byla se mnou, mám plno zážitků, každý den bylo cvičení, 

dvakrát týdně v bazénu, procedury a dlouhé vycházky. Před každým jídlem 

nám dělali glykémii, (to je obsah cukru v krvi). Každé odpoledne jsme 

s maminkou šly na kolonádu a kafíčko s teplou oplatkou. Taky jsem jela 

lanovkou na rozhlednu Dianu a cestou zpátky našla houby. Často jsme 

dostávali pomeranče, posbírala jsem kůru na stolech, sušila na radiátoru a do 



školy poslala poštou plnou krabici. Moje první prázdniny po skončení školy 

byly u babičky v penzionu, když moje maminka nastoupila 2. července do 

nemocnice do Tanvaldu.  

Babička mně nechala udělat trvalou a měla jsem hlavu jako beránek. /Potom 

se svým strýcem Tomášem a babičkou jsme jezdili za maminkou do 

nemocnice. … Desátého srpna jsme jely na pobyt v Mariánských Lázních. … 

Jednou odpoledne nás autobus odvezl do Bavorska na prohlídku chráněných 

dílen a chráněných bytů. Moc se nám tam líbilo, my jsme jim přivezli dva 

české kroje pocházející ze soutěže Hry bez hranic. V Německu té dílně říkají 

Lebens Hilfe.  

Maminka Fandy, paní Patková slavila 70. narozeniny, všecky nás pozvala na 

pohár do zahrádky Modré cukrárny. 

pokračování příště 

Aťka 

   

OHLÉDNUTÍ 

MOJE CESTA DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 

Díky svým kolegům jsem se dostala do Portugalska. Je to krásná země plná 

nádherných památek a já jsem nevěděla, že z Lisabonu, hlavního města, vede 

poutní cesta směrem na sever přes Porto až do Španělska ke svatému 

Jakubovi. Denně jsme ušli 12 km a přespávali buď ve velikém klášteře nebo 

hradě. Obě destinace díky portugalskému ministerstvu kultury byly přeměněné 

v hotelové komplexy. Takových zařízení v Portugalsku je osmnáct. Cestou 

místo barevných značek jsou kameny s vytesanou mušlí – odznak sv. Jakuba. 

Cesta nám trvala celý týden. Samotný chrám mne ohromil a ta celková 

atmosféra coby vyvrcholení našeho putování byla nezapomenutelná. Člověk 

se sice cítil malým, ale s pocitem radosti a bezpečí.  

Cestou jsem spala s českou lékařkou, patoložkou některé nemocnice 



v australském Sydney. Velice příjemná kolegyně, která poslední večer před 

odjezdem měla schůzku s některými svými evropskými kolegy – já jsem šla 

spát. V noci se sprchovala a pohodila promočenou osušku na zem. Ráno jsem 

si přivstala, že se před cestou domů ještě osprchuji a sotva jsem vešla do 

koupelny, šlápla jsem na mokrou osušku a jela i s ní po hladké podlaze jako 

Pendolino a narazila jsem pravou stranou hrudníku o hranu vany. Byla z toho 

zlomená tři žebra a osmihodinová cesta vlakem do Madridu, odkud jsem letěla 

do Prahy, byla jedno bolestivé utrpení. Nechci nic prodlužovat, ale skončila 

jsem na traumatologii v Brně, kde mi ještě ke všemu zjistili na čtyři prsty 

krvavý výpotek. Zázrak se stal, za tři týdny bylo vše vyhojené bez následku, 

vzpomínky na bolest zapadly v zapomnění, jen ten sv. Jakub se u mne 

zabydlel. 

Hezké počtení Vám přeje  H. G. 

 

 

  

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 úmysl: Úcta ke zdrojům planety 

Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny 

spravedlivě a ohleduplně. 

Národní úmysl: Za nezávislost veřejnoprávních médií  

– ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro 

všech. 

 

 

 

 Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 
1.9.  

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!“ 

2.9.  

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. 

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

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

4.9. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej 

věrnost.  

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.  

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. 

5.9. Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. Šel 

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

nemocných 



6.9. ne 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. 

7.9. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, 

vždyť se modlím k tobě! 

8.9. Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem, opěvovat budu 

jméno nejvyššího Pána. 

9.9. Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti 

Bůh navěky žehná!  

Boky si opásej, bohatýre, mečem, svou velebnou důstojností,  

se zdarem důstojně do boje vyjeď za pravdu, mírnost a spravedlnost, 

svou pravicí dokážeš činy, jež vzbudí bázeň. 

10.9. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, 

vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, 

takovou Bůh naměří vám. 

11.9. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. 

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

poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 

13.9.ne 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. 

14.9. Lísali se k němu ústy, ale svým jazykem mu lhali, neboť jejich srdce 

nebylo k němu upřímné a nebyli věrni jeho smlouvě.  

On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, často potlačoval svůj 

hněv a nedal zcela vzplát své nevoli. 

15.9. Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené, neboť ty jsi mé útočiště. Do 

tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, ty mě 

vysvobodíš. 

16.9. Boj se Hospodina, celá země, všichni obyvatelé světa, žijte v jeho 

bázni!  

Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. 



17.9. V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi 

volnost. 

18.9. Potom Ježíš procházel městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o 

Božím království; bylo s ním dvanáct učedníků. 

19.9. Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo některé zrno 

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

20.9.ne 'Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti 

patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. 

21.9. Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. 

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

jednají. 

23.9 Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny 

démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a 

uzdravovat. 

24.9. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna 

noční hlídka. 

25.9. Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše 

dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. 

26.9. ...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. 

27.9.ne Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory 

ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. 

28.9. protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc ( a vede ) ke spáse, která 

se má ukázat ( nyní ) v poslední době. 

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

vystupovat a sestupovat na Syna člověka. 

30.9. Jinému řekl: „Následuj mne!“ On odpověděl: „Dovol mi, Pane, abych 

šel napřed pochovat svého otce.“ Řekl mu: „Nech mrtvé, ať 

pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“ 

 



FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou  2. 9. , v úterý 8. 9., 16. 9., 23. 9. 

Každý pátek přede mší sv. od 17:30 je adorace Nejsvětější Svátosti. 

 

3. 9. /čtvrtek/ 18:00 Mše sv. za nová kněžská povolání 

8. 9. /úterý/  

18:00 

Svátek Narození Panny Marie 

Mše sv. a po ní biblická hodina 

9. 9. /středa/   8:00 

18:15 

Mše sv. 

Přednáška ČKA 

12. 9.  

  9:00 

16:00 

Svátek Jména Panny Marie 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Mše sv. v Zásadě za ochranu lidského života 
od početí do přirozené smrti 

13. 9 10:00 Poutní mše sv. na Krásné 

14. 9. /pondělí/  

18:00 

Svátek Povýšení svatého Kříže 

Mše sv. v Žel. Brodě 

21. 9. /pondělí/  

18:00 

Svátek sv. Matouše 

Mše sv. v Žel. Brodě 

27. 9.  Sbírka na Charitu 

28. 9. /pondělí/ 

Slavnost  

sv. Václava 

  9:00 

14:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Poutní mše sv. v Loužnici u zvonice  

sv. Václava 

4. 10.  100. výročí narození zemřelého  

P. Jozefa Kováčika 



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: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farnost.zelezny.brod@dltm.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

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

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

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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