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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

nový školní rok letos začíná významným výročím.  Máme být na co hrdí a máme 

se ke komu utíkat v našich nejistotách a souženích. Letos je to 1100 let od smrti 

naší velké kněžny Ludmily. Její postoj při odchodu z tohoto světa se může směle 

srovnávat se statečností a zbožností největších světců. Její mučednická smrt 

ukazuje na celoživotní postoj vůči Bohu a svému národu. Účastnila se 

pokřesťanštění našeho národa, vychovávala a vedla národ včetně sv. Václava ke 

vzdělání a Bohu, což dnes velmi potřebujeme. Prosme ji o přímluvu.  

Pepa 

PASTORACE 

MATKA BOŽÍ LASALETTSKÁ,  

PLAČÍCÍ KRÁSNÁ PANÍ 

Blíží se den 19. září. Pro nás, pro misionáře a také pro všechny, kteří slyšeli o 

Lasalette, je to významný a slavnostní den. Letos oslavujeme 175. výročí 

milostivého zjevení Panny Marie na tomto zvláštním místě, ve francouzských 

Alpách, 60 km od města Grenoble, směrem na východ, k Itálii.  

Naše farnost je už od více než 25 let vedena misionáři saletiny. To znamená, že 

zprávu o zjevení určitě znáte alespoň všeobecně. Je ale stále potřeba obnovovat 

smysl poselství dané dvěma dětem, Maximinovi a Melanii, protože je stále 

aktuální a nutný i pro tento dnešní svět. A proč?  

Žijeme v době, kdy je opět všecko jinak, než bychom si to přáli. V posledním 

roce se zhroutily všechny naše jistoty, zvyky a plány. Nejistota kolem nás a v 

nás. Ohrožení zdraví, pokračující ekonomická krize, války, krvavé 

pronásledovaní křesťanů v mnoha zemích světa, a v Evropě vytlačování 

katolíků na okraj společnosti, apod. A k tomu také zemětřesení, požáry, záplavy, 

apod.  

A jaké to bylo před 175 lety ve Francii? Jenom pár údajů. Je po ateistické 

revoluci. Církev je pronásledovaná, vysmívaná, odsuzovaná. Nejistota pro 

všechny, zvlášť pro chudé. Je neúroda, hlad, nezaměstnanost. Lasaletta a okolí 

trpí zvlášť těžce. A právě tehdy přihází z nebe Panna Maria, jako plačící matka 

ke svým dětem, trpícím, hladovým, zmateným, vykořisťovaným. Nejprve pláče 

s nimi a pro ně. Pláče pro lidskou bídu. Ale pláče především pro  naší nevěrnost 



a nevděčnost, pro naše hříchy. A potom nám říká pravdu, odkud se bere zlo, 

proč trpíme. Je to proto, že jsme dali Boha do závorek, žijeme, jakoby Bůh 

neexistoval, jakoby jeho přikázání už neplatila, a my jsme pány světa, přírody 
a vesmíru. Ta dobrá Matka vybízí k obrácení a pokání. Jinak ani pokoj, ani 

dostatek nebude. Jenom bída a bolest. Pokud ale se obrátíme, Bůh a jenom Bůh 

požehná všemu a může dělat zázraky. Říká totiž dětem: „Jestli se obrátí, kameny 

a skály se změní v hromady obilí a brambory se samy zasadí do země“.  

I když je teď těžké a občas smutné žít, poselství z Lasaletty vede k naději a dává 

jistotu, že Bůh se o nás stará. Vezměme si do dalšího života tato slova Krásné 

Paní z Lasaletty: 

„Pojďte blíž, moje děti. Nebojte se. Přišla jsem proto, abych vám oznámila 

velikou novinu.“ A je to stejná dobrá novina jako Evangelium. Bůh je láska, a 

má nás rád, i když jsme slabí, hříšní a bídní.  

Radostně oslavujme 175. výročí zjevení Panny Marie Lasalettské! 

P. Henryk Kuman MS 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

STUDENT BOHOSLOVÍ JOSEPH PRUTHVIRAJ  

Sponzorujeme studia indického bohoslovce Josepha. Ročně se platí 6 000,- Kč. 

Děkuji těm, kdo se účastnili zaplacení jeho studií v loňském školním roce. 

Prosím o příspěvek také za letošní školní rok.  

Lenka  

PŘEJEME 

V září oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Vladimír Uhlíř 

Zdeněk Kučera 

Pavlína Plívová 

Eva Lédlová 

Zbyněk Votoček 

Ondřej Hlava 

Kryštof Hlava 

Ludmila Václavíková 

Martin Tomešek 

Ludmila Sochorová 

Krystyna Makulová  

Radek Votoček 

Kateřina Jelínková 

P. Miroslav Matenko MS



 

BLAHOPŘEJEME MANŽELŮM MALIKOVÝM  

K 5. VÝROČÍ SVATBY. 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a 

mnoho lásky. 

NENECHTE SI UJÍT 

KRÁSNÁ  

 

PODZIMNÍ POUŤ A DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY  

 

11. září.  

19:00  koncert  Majerovy brzdové tabulky (Kittelův dům) 

 

12. září.  PODZIMNÍ POUŤ 

 

10:00  Poutní mše svatá s pobožností ke svátku 

Povýšení svatého kříže (kostel sv. Josefa) 

11:00  Marek Sýkora - Šlaposlav a Balzamína (u Kittelova 

domu) 

12:00  Janáček (kostel sv. Josefa) 

13:00  Marek Sýkora - Kufr plný pohádek (scéna u kostela 

sv. Josefa) 

13:00   Bylinářka Ludmila - Sběr a zpracování bylin  - 

vykuřovadla, bylinné polštářky aj. (Kittelův dům) 

14:00  Nisanka  (scéna u kostela sv. Josefa) 

14:00  Podstávkové domy v Euroregionu Nisa – (  Kittelův dům)  

– Mgr. Jan Sedlák 

15:00  Kvartet AD LIBITUM se Šárkou Langovou  



a zpívání Jarmily Klokočníkové (kostel sv. Josefa) 

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

schodů (kostel sv. Josefa)  

 

 

SVÁTEK SV. LUDMILY  

1100 let od umučení přemyslovské kněžny 

16. září  

V tomto měsíci uplyne 1100 let od vraždy sv. Ludmily. Akce připomínající toto 

výročí vyvrcholí Národní poutí 18. září 2021 na Tetín. 

Sv. Ludmila byla dcerou knížete Slavibora. Stala se manželkou prvního 

známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak 

nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné 

kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o 

udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva 

a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava. Spory o výchovu či přímo 

o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou 

tchyni zabít na hradě Tetín. 

/https://www.cirkev.cz/ 

SOBOTA 18. 9. TETÍN - LOUKA 

10:00 – 10:50  Duchovní program 

11:00 – 13:00  Národní poutní mše sv. celebrovaná papežským legátem 

Poutní slavnosti začínají v pátek 17. 9. v 17:30 příjezdem lebky v. Ludmily na 

Tetín, modlitbou za vlast, svatoludmilskými nešporami a přijetím delegace 

s papežským legátem. Po celé sobotní odpoledne probíhá bohatý program pro 

celé rodiny. 

 

FÓRUM 

MOJE STUDIA 



Psal se rok 1948, právě jsem odmaturovala na košickém gymnáziu a jela 

jsem se přihlásit na medicínu do Prahy. Zde jsem zjistila, že několik 

profesorů i docentů bylo buď vyhozených z práce, nebo sami odešli, a to 

na Slovensko. Tehdy tam našlo útočiště mnoho Čechů. Například i 

výborný dirigent Václav Talich. V Čechách zvítězili komunisté, na 

Slovensku demokraté, kterým nějaký kádrový posudek nic neříkal. Byl 

to případ i mé rodiny. Je zajímavé, že toto období nikdo historicky 

nezpracoval. A cesta vlakem Košice-Praha trvala rovných 24 hodin, a to 

na tvrdých dřevěných lavicích. Když jsem vše uvážila, jela jsem se 

přihlásit na medicínu do Bratislavy, která byla velice dobře obsazená.  

Měla jsem bohaté vlasy a často jsem na přednášky přišla s novým 

účesem, za co jsem byla studentskou radou prohlášena za individualistu 

– to byl v roce 1948 velký přečin! Byl vybrán jeden kolega, který mě 

vodil na přednášky, na jídlo, za zábavou a kulturou a stále do mne hučel 

marxistické bláboly. Tehdy jsem bydlela u primaře z plicního oddělení 

v jeho bývalé soukromé ordinaci, a to v čekárně. Měla jsem východ i na 

chodbu. Milý hoch nechtěl čekat před domem a začal mi bušit na dveře. 

Pan primař vyběhl z bytu, a když toho pacholka našel před svými dveřmi, 

vrazil mu pár facek a vyhodil ho. Načež studentská rada prohlásila, že už 

jsem převychovaná a jsem kolektivního smýšlení a byl pokoj! 

Roky studia ubíhaly a najednou jsem byla předvolaná na čtyři hodiny 

odpoledne na okrsek StB. Dlouho jsem nevěděla, o co se jedná, až v deset 

hodin večer na mně chtěli, abych udávala své spolužáky, kteří nesouhlasí 

s režimem, abych kontrolovala chování pana primaře a návštěvy, které 

k němu chodí. To vše jsem odmítla, načež mi řekli, že mne sice nechají 

dostudovat, ale nebudu připuštěná k promoci – což znamenalo, že 

nesmím léčit. Tentokráte to odnesl můj žaludek, dostala jsem vřed. Můj 

báječný domácí mne poslal do malých lázní v Pohroní – Brusna. Protože 

celou anatomii i patologii jsme měli jen z přednášek, nebyly učebnice, 

kolegové psali přednášky přes kopírák a každou sobotu mi je přiváželi. 

Pobyla jsem v Brusně přes dva měsíce, ale pro tuto přátelskou službu 



jsem neztratila semestr. Nakonec jsem od pana děkana dostala povolení 

k promoci, vykašlal se na nějaké příkazy StB. 

Manželka pana primáře byla výborná herečka, pocházela z Moravy a po 

roce 1918 spoluzakládala i s hercem Pivcem Slovenské národní divadlo 

v Bratislavě. A ta i s manželem mi vystrojili u sebe promoční hostinu na 

třetí hodinu odpoledne v jejich nádherné domácnosti. Ale osud tomu 

chtěl jinak!!! Od 1. 1. 1954 byly zrušené tituly, byl: promovaný inženýr, 

promovaný filosof, promovaný lékař. Nevím, koho to napadlo, požádat 

rektorát, aby nám zrušili prázdniny a vytvořili takzvaný mezisemestr 

před šestým ročníkem, abychom mohli promovat ještě do Vánoc 1953. 

Během studia se otevřela medicína v Košicích, takže Košičani odešli 

z Bratislavy, proto neměli mezisemestr, a přijeli i blahopřát k promoci. 

Po přísaze a s diplomem v ruce jsem šla nejprve ke svým rodičům a 

potom s omluvou ke svým bývalým spolužákům z gymnázia. Pozvala 

jsem je na oběd a hoši mne na nějaké vínečko „pod viechu“. Ono to 

nějaký čas trvalo. Nebudu to prodlužovat: Když odjeli domů, dorazila 

jsem na promoční hostinu u mých domácích až v sedm hodin večer! 

Maminka byla bledá, bez řeči, tatínek zatínal zuby a pěstě, ale pan primař 

měl z toho náramnou švandu. Paní domu vše ohřála a situace se natolik 

uvolnila, že jsme seděli téměř do rána v úžasné radosti a pohodě, pak 

jsem vyprovodila své rodiče na ranní rychlík do Košic. Já jsem ještě 

balila své svršky. 

Promovala jsem 5. 12. 1953 – jakoby to bylo včera! 

Hezké počtení přeje H. G. 

 

VZPOMÍNKY 

Taky se musím zmínit o několika důležitých dnech.  



Tak třeba v září 1993 jsem jela s maminkou a plným autobusem broďáků do 

Vysokých Tater. Vyjeli jsme večer a brzy ráno jsme byli na místě. Zájezd byl na 

3 dny a mám na to krásné vzpomínky. Do pokoje jsme šlapaly 80 schodů, jela 
jsem lanovkou z Tatranské Lomnice na Štrbské Pleso a potom po magistrále 

pěšky na Hrebienok. To byla túra! Cesta nebrala konce. Poslední kilometr mi 

pomáhal pan Kafka. Stihli jsme zubačku z Hrebienoku do Starého Smokovce. 

Taky jsme navštívili růžovou cukrárnu. Cestou do Brodu jsem bavila celý 

autobus a lidi se smáli. 

O prázdninách 1994 přijela z Německa Gíza. To je mojí babičky kamarádka, a 

že nás 3 odveze na týden k sobě do Karlsruhe. Všechno jsme připravily na cestu 

a den před odjezdem jsem začala zvracet a bolelo mě břicho. Pan doktor nás 

poslal do Tanvaldu. Tam zjistili, že mám špatný slepák. Mamka se mnou zůstala 

v nemocnici a mě operovali. Nejvíc mně vadila kapačka v levé ruce. Chtěla 

jsem ji do pravé. Do Německa se nejelo a já mám zážitek z nemocnice. 

Aťka 

 

DALŠÍ DOBROTA Z MÁJOVÝCH PONDĚLÍ 

CIBULÁČKY – dle Alenky Žídkové 

400 g hladké mouky 

25 g droždí 

1 vejce 

1,5 dcl oleje /možno dát ½ sádla/ 

2,5 dcl vlažné vody 

1 lžička soli 

špetka cukru 

3-4 cibule 

hrubá sůl, kmín … 

Připravíme kvásek (cukr, trochu mouky, vlažná voda, rozdrobené droždí). 

Kvásek, olej, vodu, mouku a sůl dobře promíchat a vypracovat těsto. Po 

vykynutí rozválet na 1 cm silnou placku. Vykrájet kolečka o průměru 7 cm, dát 

na plech s pečícím papírem dál od sebe, potřít rozšlehaným vejcem.. Na kolečka 

dáme plnou lžičku nakrájené cibule, zatlačíme do těsta, posypeme hrubou solí 

a drceným kmínem (bazalkou, uzenou paprikou) a posypeme strouhaným 

sýrem. Ještě 15 minut necháme kynout a pečeme do zlatova. Chutnají k pivu, 

vínu i samotné. 

Dobrou chuť.  

 



OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

VÝLET 16. 6. 2021 

Mamka připravila program. Ráno nám přišel do autobusu požehnat náš 

otec Jan. Bylo teplo, první zastávka v Roprachticích na rozhledně U 

borovice, je ve výšce 670 m n. m. a má 71 schodů. Vyšla jsem je s pomocí 

p. Pecháčka. Bylo vidět hodně daleko. Pan majitel nám pověděl hodně 

zajímavého. Pak jsme jeli do Vysokého, kde byl rozchod. S mamkou 

jsem byla v kostele, u Kramářovy vily a hlavně v cukrárně. V Pasekách 

nad Jizerou jsme byli objednáni ve 13 hodin v Muzeu Zapadlých 

vlastenců. Je to v bývalé faře vedle hřbitova a kostela sv. Václava. Moc 

krásných věcí tu mají. Mamka mě chtěla vyfotit ve školní lavici, ale já se 

tam už nevešla. Chodící Betlém z r. 1914 – 16. Jedna místnost je 

věnována životu Věnceslava Metelky, písmáka, učitele a zakladatele 

krkonošského houslařství. Na hřbitově má bustu, a to je poslední dílo 

Olbrama Zoubka. Mamka nás o všech věcech informovala, proto to vím. 

Poslední zastávkou byl zámek na Návarově. Přijeli jsme dřív, tak jsme 

posvačili. Pan řidič vařil kávu a mamka upekla krabici mufinů. 

V Návarově jsem už byla na májových i na svěcení kaple. Tentokrát nás 

syn majitelů provedl nádherným rozkvetlým parkem a otevřel nám 

bývalou konírnu, kde je největší klenutý strop bez podpěry na sever od 

Prahy. Za komunismu střechu konírny zalili betonem a chtěli na tom 

postavit panelák. Narušili statiku. Oprava byla náročná. Vše je z kamene. 

Byl tu příjemný chládek, mají tu výčep a stoly. Domů jsme jeli přes 

Bozkov a po nově otevřené silnici přes Semily.  

Moc se mi to líbilo a některé věty mi pomohla mamka. 

Aťka 

FARNÍ TÁBORV BUDISLAVI 

Letošní farní tábor v Budislavi byl významný především tím, že se ho 



poprvé ujaly děti, které si ho ještě loni užívaly jako účastníci tábora. 

Vzaly si na starost nejenom tvorbu programu, ale také zodpovědnost za 

kuchyň a přípravu všech denních jídel. Zhostily se všeho s nadšením, a 

co se týče programu i vaření, měly vše vymyšleno do detailů. Situaci 

nám však občas narušilo počasí, díky kterému se muselo improvizovat, 

což však nevadilo, a nakonec vše dopadlo skvěle. Děti si užily pěší 

výlet, noční bojovku a také završení celého tematického programu 

v dokonalém baru, jaké byly za dob občanské války Severu proti Jihu 

v USA, takže se hrály karetní hry, zněla odpovídající klavírní hudba a 

dodržoval se pitný režim :-). Téma tábora bylo právě z tohoto období, 

takže se jednalo o trochu více dramatických situací, které si děti 

náramně užily, a počasí nám v pravou chvíli také přálo, proto si 

vychutnaly i vodní a kečupovou bitvu… Myslím, že vše „klaplo na 

jedničku“ a všichni odjížděli spokojení a plni zážitků i duchovního 

obohacení díky denním soukromým mším a modlitbám… Cesta domů 

byla díky Božímu vedení také dle plánu, protože to ještě v Litomyšli 

vypadalo, že nestihneme vlak z Pardubic a přijedeme o dvě hodiny 

později. Andělé strážní se však ujali své práce a zařídili vše dokonale… 

Všichni jsme se vrátili s veselou náladou, plni krásných, radostných 

zážitků a hlavně včas…  

Andrea Nikodýmová 

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: skromný životní styl 

Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl 

šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně 

usilují. 

Národní úmysl: církevní školství 

Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí 

v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou 

v Krista. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad 

daným veršem z Písma svatého 

1.9.  
sv. Jiljí Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i 

prosili ho za ni. 

2.9.  
sv. Justus Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za 

ním. 

3.9.  
sv. Řehoř 

Veliký 
On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho 

stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i 

na zemi. 

4.9.  
sv. Růžena 

z Viterba 
skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak 

na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho 

oběť na kříži. 

5.9.  
sv. Viktorin 

(Vítězslav) 
Což nevyvolil bůh právě chudé v očích světa, aby byli 

skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, 

kdo ho milují? 

6.9.  
sv. Magnus Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do 

míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za 

jeho tělo, to jest církev. 

7.9.  
sv. Melichar 

Grodecký 
Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit 

navěky a navždy. 
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8.9.  
Svátek 
Narození 

Panny 
Marie 

Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem, 

opěvovat budu jméno nejvyššího Pána.  

9.9.  
sv. Petr 

Klaver 
Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, 

natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť 

jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 

10.9.  
bl. Karel 

Spinola 
Řekl jim také podobenství: „Může vést slepý slepého? 

Nepadnou oba do jámy? 

11.9.  
sv. Emil Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne 

Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. 

12.9.  
Jména 

Panny 
Marie 

 Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, 

ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? 

13.9.  
sv. Jan 

Zlatoústý 
„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...“ 

14.9.  
Svátek 
Povýšení sv. 

kříže 

Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být 

vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl 

život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého 

jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. 

15.9.  
Panna 

Maria 

Bolestná 

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.  
sv. Ludmila Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, 

kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve 

víře, v čistotě. 

17.9.  
 sv. 
Hildegarda 

z Bingenu 

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, 

mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného 

života, 

18.9.  
sv. Josef 

Kupertinský 
Vyšel rozsévač rozsívat semeno. Když rozsíval, padlo 

některé zrno podél cesty, bylo pošlapáno a ptáci je 

sezobali... 
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19.9.  
sv. 

Januárius 
Bože, zachraň mě pro své jméno, svou mocí mi zjednej 

právo! Bože, slyš moji modlitbu, popřej sluchu slovům 

mých úst! 

20.9.  
sv. Ondřej, 

Pavel a 

druhové 

Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic 

utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. 

21.9.  
Svátek sv. 
Matouše 

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.  
sv. Mořic a 

druhové 
Svého Boha vyvyšuji. Má duše vyvyšuje nebeského 

Krále a bude vždycky jásat nad jeho velikostí. 

23.9.  
sv. Pio z 

Pietrelciny 
Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své 

cesty. 

24.9.  
sv. Gerard 

(Jaromír) 
Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, 

velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. 

25.9.  
sv. Kleofáš „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak 

trpělivě prokazoval milosrdenství. 

26.9.  
sv. Kosma a 

Damián 
Chraň svého služebníka před zpupností, ať mě 

neovládne! Pak budu bez úhony a vyvaruji se velkého 

hříchu. 

27.9.  
sv. Vincenc 

z Paula 
Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne 

moje volání! Neukrývej přede mnou tvář v den soužení 

mého, nakloň ke mně ucho, v den, kdy volám, pospěš, 

odpověz mi! 

28.9.  
Slavnost sv. 

Václava 
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.  
Svátek sv. 

archandělů 
Michaela, 

Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a 

anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. 
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Gabriela a 
Rafaela 

30.9.  
sv. Jeroným Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. 

 

 

Sv. Rita z Cascie /Itálie/ 

se stala patronkou naléhavé prosby za rodinný a sociální mír. Její život a 

odkaz je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli, zdroji smíření s Bohem a mezi 

lidmi.  

Se sv. Ritou je spojována symbolika trnů a růží. Dohromady oba symboly 

spojují jak prožitek zranění od trnů, ale také naději vyjádřenou kvetoucí růží – 

naději, že rány lze vyléčit. K její přímluvě u Boha se utíkají lidé sužovaní 

mnoha beznadějnými problémy, zvláště rodinnými. 

MODLITBA KE SV. RITĚ,  

PATRONCE V BEZNADĚJNÝCH SITUACÍCH 

Svatá Rito, prosím tě oroduj za mne, 

neboť se nacházím v krizi smutku a únavy; 

trpím úzkostí pro nemoc, 

trápím se nedostatkem odvahy; 

nedůvěřuji dostatečně Boží dobrotě; 

neumím se smířit s cestou kříže; 

nedávám svoje utrpení do vykupitelského toku společenství svatých  

a Kristova mystického těla; 

nenabízím své rodině zdroje tvé něžnosti; 

nežiji lásku s odpuštěním; 

nesmiřuji lidi; 

neprožívám blaženost křesťanské věrnosti; 

nelítám na křídlech modlitby; 
nestávám se vínem radosti a často nenacházím správná slova chvály  

a díků vůči jiným. 

Svatá Rito, prosím tě oroduj za mne, 

abych měl dostatek lásky k Bohu a k bližním; 

abych měl dost víry a důvěřoval Bohu i v mlze; 

abych měl dost naděje a viděl daleko, až k nebeské blažené věčnosti. Amen 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
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Každou středu, počínaje 1. 9., budou biblické hodiny. 

 

3. 9. /pátek/   7:30 

  8:00 

Adorace Nejsvětější Svátosti 

Mše sv. v Žel. Brodě bude ráno, večerní 
mše sv. nebude 

12. 9. /neděle/ 10:00 

11:00 

 

16:00 

Poutní mše sv. na Krásné 

Mše sv. v Loučkách za ochranu lidského 
života 

Mše sv. na Krásné a po ní Pobožnost 
svatých schodů 

16. 9. /čtvrtek/ 

Svátek sv. Ludmily-
1100. výročí 
mučed. smrti 

  8:00 

18:00 

Mše sv. v Žel. Brodě  

 Mše sv. v Žel. Brodě 

19. 9. /neděle/  175. výročí zjevení na La Salette 

28. 9. /úterý/ 

Slavnost sv. Václava 

  9:00 

14:00 

Mše sv. v Žel. Brodě (večerní nebude) 

Mše sv. v Loužnici u zvonice sv. Václava 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

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

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu:  

fz.jakub@seznam.cz,  

a to vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává  

ŘK farnost Děkanství Železný Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 468 22 Železný Brod, tel: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

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

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

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

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