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EDITORIAL 

Milí přátelé,  

chtěla bych se s vámi rozdělit o myšlenku, která mě zaujala na letošních 
duchovních cvičeních. Týká se měsíce října, kdy slavíme svátek Panny Marie 

Růžencové.  

Naše DC vedl P. Jan Vývoda SDB, na kterého si možná někdo z vás 

vzpomene, protože křtil v Ž. Brodě našeho Josífka a Zdislávku.  

Hovořil o tom, o čem ve svých knihách psala rwandská spisovatelka 

Immaculée Ilibagiza. Tato žena přežila genocidu svého národa, která se 

odehrála r. 1994. Díky uzdravující síle víry dokázala odpustit a znovu tak 
objevila chuť žít. Její knihy spojuje také vyprávění o zjevení Panny Marie ve 

rwandské oblasti Kibeho. Tato zjevení byla uznána za autentická a Jan Pavel 

II. povolil tento kult v celé církvi. 

Panna Maria se tam zjevovala čtyřem dětem. V té době /zjevení začala r. 1981 

a trvala do r. 1988/ bylo ve Rwandě zvykem, že před biřmováním musely děti 

složit zkoušku z růžence. - Jestli znají všechna tajemství a umějí se ho 

pomodlit. A Panna Maria jednou chtěla, aby se všichni ti lidé, kteří se 
shromáždili, aby byli přítomni zjevení, modlili růženec. Byli tam katolíci, 

protestanté, ale také muslimové. „Ale to je přece katolická záležitost, proč 

bychom se my měli modlit růženec“ – zněla otázka ze zástupu. A Panna Maria 
odpověděla: „Protože jsem vaše Matka.“ 

Ona je maminkou všech. Jaký máme mít vztah k mamince? Ta holčička při 

setkání s Pannou Marií říkala: „Ahoj mami, jak se máš?“ P. k tomu dodal: 
„Máme se dopracovat ke spontánnosti“. 

Tak nám všem přeji, abychom stále více toužili po tom blízkém vztahu 

s Maminkou, protože teprve „touha po opravdové lásce je schopna nás 

proměňovat“ – to také řekl P. Vývoda. Chtějme jí dělat radost. Ať nám na tom 
záleží víc než na tom, kolik jsme se pomodlili růženců a jak jsme dobří. Já na 

to někdy opravdu zapomínám. 

Kdybyste si na internetu chtěli přečíst o událostech ve Rwandě, dobré 
informace najdete na http://web.katolik.cz/feeling/6_8.htm 

Knihy od paní Immaculée vydalo Karmelitánské nakladatelství a informace o 

nich najdete na http://www.ikarmel.cz/autor/ilibagiza-immaculee 

 
Přeji vám hezký růžencový říjen.    Lenka 

http://web.katolik.cz/feeling/6_8.htm
http://www.ikarmel.cz/autor/ilibagiza-immaculee


CESTY VÍRY 

LUMEN FIDEI - 3. díl  

Kapitola čtvrtá 

BŮH JIM PŘIPRAVUJE MĚSTO(srov. Žid 11,16) 

Víra a obecné dobro 

50. Při líčení dějin praotců a spravedlivých Starého zákona klade list Židům 

důraz na podstatný aspekt jejich víry. Neprojevuje se pouze jako cesta, ale 

také jako stavba, příprava místa, kde člověk bude moci přebývat spolu s 

druhými. Prvním stavitelem je Noe, který dokáže zachránit svoji rodinu v 

arše (srov. Žid 11,7). Potom Abrahám, o kterém se praví, že bydlel ve stanu, 
protože věřil a čekal na město s pevnými základy (srov. Žid 11,9-10). Ve 

vztahu k víře tedy povstává nová spolehlivost, nová pevnost, kterou může dát 

jedině Bůh. Jestliže člověk víry staví na Bohu-Amen, věrném Bohu (srov. 
Iz65,16), a tak se sám upevní, můžeme dodat, že stálost víry se týká také 

města, které Bůh připravuje člověku. Víra zjevuje, jak pevné mohou být 

vazby mezi lidmi, když se Bůh zpřítomní uprostřed nich. Nevyvolává 

jenom vnitřní pevnost, stálé přesvědčení věřícího; víra osvěcuje také 
vztahy mezi lidmi, protože se rodí z lásky a sleduje dynamiku Boží lásky. 

Spolehlivý Bůh daruje lidem spolehlivé město. 

51. Právě díky své spojitosti s láskou (Gal 5,6) se světlo víry dává do 
konkrétních služeb spravedlnosti, práva a pokoje. Víra se rodí ze setkání s 

prvotní Boží láskou, v níž se ukazuje smysl a dobrota našeho života, který 

je osvěcován do té míry, s jakou vstupuje do dynamiky otevřené touto láskou a 

stává se cestou a praxí vstříc plnosti lásky. Světlo víry je s to zhodnotit 
bohatství lidských vztahů a jejich schopnost se uchovat, být spolehlivými a 

obohacovat společný život. Víra nevzdaluje od světa a není cizí 

konkrétnímu nasazení našich současníků. Bez věrohodné lásky by 
nemohlo uchovat jednotu lidí opravdu nic. Jednota mezi nimi by byla 

myslitelná jedině na základě užitečnosti, na skladbě zájmů a na strachu, ale 

nikoli na dobru pospolitého života, nikoli na radosti, kterou může vzbudit 
pouhá přítomnost druhého. Víra umožňuje chápat architekturu lidských 

vztahů, protože spatřuje jejich nejzazší základ a definitivní spočinutí v Bohu, v 

Jeho lásce. Osvěcuje tak umění stavět a stává se službou obecnému dobru. 

Ano, víra je dobrem pro všechny, je obecným dobrem, její světlo neosvěcuje 
pouze vnitřek církve a nehodí se výhradně k budování věčného města na onom 

světě; pomáhá nám budovat naše společnosti tak, aby kráčeli vstříc nadějné 

budoucnosti. List Židům v této souvislosti nabízí příklad, když mezi lidmi víry 



zmiňuje Samuela a Davida, kterým víra umožnila „konat spravedlnost“ (Žid 

11,33). Tento výraz se tu vztahuje na jejich spravedlivou vládu, moudrost, 
která přináší lidu pokoj (srov. 1 Sam 12,3-5; 2 Sam 8,15). Ruce víry se 

pozvedají k nebi, ale přitom v lásce stavějí město zbudované na vztazích, 

jejichž základem je Boží láska. 

Víra a rodina 

52. List Židům během líčení Abrahamovy cesty vstříc budoucímu městu 

zmiňuje požehnání, které přechází z rodičů na děti (srov. Žid 11,20-21). První 

prostředí, kde víra osvěcuje město lidí, je v rodině. Mám na mysli především 
stabilní svazek muže a ženy v manželství. Vzniká z jejich lásky, znamení a 

přítomnosti Boží lásky, z uznání a přijetí dobroty pohlavní různosti, která 

umožňuje manželům sjednocení v jediném těle (srov. Gen 2,24) a dává jim 
schopnost zrodit nový život, projev dobroty Stvořitele, Jeho moudrosti a Jeho 

plánu lásky. Na základě této lásky si mohou muž a žena slíbit vzájemnou lásku 

gestem, které zahrnuje celý život a odkazuje na mnohé rysy víry. Slíbit lásku 

navždy je možné, když se odhaluje plán, který je větší než naše vlastní 

předsevzetí, nese nás a umožňuje nám darovat celou budoucnost 

milovanému člověku. Víra pomáhá pochopit rodičovství v celé jeho 

hloubce a bohatství, protože v něm dává poznat tvořivou lásku, která nám 
dává a svěřuje tajemství nového člověka. Takto se stala matkou Sára, když 

uvěřila a spolehla se na věrnost Boha a Jeho příslib (srov. Žid 11,11). 

53. V rodině doprovází víra všechna životní období, počínaje dětstvím. Děti se 

učí důvěřovat lásce svých rodičů. Proto je důležité, aby rodiče pěstovali 

společnou praxi víry v rodině a napomáhali zralosti víry svých dětí. 
Zvláště mládež procházející životním obdobím, jež je tak složité, bohaté a 

důležité pro víru, potřebují cítit blízkost a pozornost rodiny a církevního 
společenství na svojí cestě růstu ve víře. Všichni jsme viděli jak na Světových 

dnech mládeže mladí lidé projevují radost víry, snahu žít stále pevnější a 

velkodušnější víru. Mladí lidé touží po velkolepém životě. Setkání s Kristem, 
nechat se uchvátit a vést Jeho láskou rozšiřuje životní horizonty, dává pevnou 

naději, která neklame. Víra není útulkem pro lidi bez odvahy, nýbrž 

rozletem života. Umožňuje objevit velké povolání k lásce, ujišťuje o 

spolehlivosti této lásky a že stojí za to se jí odevzdat, protože její základy 

spočívají v Boží věrnosti, která je mocnější než každá naše křehkost. 

 



Z KANCELÁŘE 

PRÁCE NA OBNOVĚ KOSTELŮ 

Práce na kostele v Železném Brodě jsou vidět, není tedy třeba o nich moc psát. 

Měly by být dokončeny letos. V listopadu by mělo být konečné vyúčtování. 

Na Krásné se práce na odvodnění kostela chýlí ke konci. 
V Loučkách začnou práce na střeše kostela koncem října. 

 

UPOZORŇUJEME 

STOLNÍ KALENDÁŘE 2015 

Od 12. 10. budou v kostele k zakoupení stolní kalendáře z Karmelitánského 
nakladatelství a z Cor Jesu. 

PŮJČOVÁNÍ KNIH 

Na faře v Železném Brodě si můžete zapůjčit knihy. Zapůjčila je paní doktorka 
Rákosová. Děkujeme jí za její dobrý nápad. Další knihy k zapůjčení poskytne 

P. Jan. Každý, kdo si půjčí knihu, zapíše své jméno i s datem výpůjčky na 

modrý list s nadpisem Půjčování knih.  

MODLITBY ZA ZEMŘELÉ 
Ve druhé polovině října budou připraveny aršíky k zápisu jmen k modlitbám 

za zemřelé. 

 

MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ BISKUPSKÉ SYNODY, 

které se bude konat ve dnech 5.–19. října 2014 v Římě, se bude věnovat 

rodině. 

Publikujeme přípravný pracovní dokument, tzv. Instrumentum laboris, který 

mj. poskytuje obraz o dnešní situaci rodin. 

Praha: Tzv. Instrumentum laboris, přípravný pracovní dokument pro 

nadcházející generální shromáždění biskupské synody o rodině, obsahuje a 
shrnuje výsledky dotazníku, který v prosinci loňského roku rozeslal Vatikán 

biskupským konferencím. Podle generálního sekretáře synody, kardinála 

Lorenza Baldisseriho, text „poskytuje široký, i když nikoli vyčerpávající obraz 
o situaci dnešní rodiny, o jejích problémech a o reflexích, které vyvolává.“ 



Dokument je rozdělen na tři části, které přejímají osm témat navržených v 

dotazníku. „První část se věnuje evangeliu a rodině: Božímu záměru a 
povolání osoby v Kristu, kvalitě poznání a přijetí biblického zjevení a 

dokumentů církevního magisteria, včetně těžkostí, mezi jiným i problémům s 

pochopením přirozeného zákona. Druhá část pojednává o různých otázkách 

pastorace rodin, o výzvách, jež s ní souvisejí, a o obtížných situacích. Třetí 

část se věnuje otevřenosti k životu a odpovědnosti rodičů za výchovu i 

tomu, co charakterizuje manželství mezi mužem a ženou, se zvláštním 

důrazem na současné pastorační situace,“ píše kardinál Baldisseri v úvodu. 

Jednotlivá témata mohou nyní biskupské konference dále promýšlet, zejména 

v kontextu své země. Úkolem mimořádného shromáždění synody, které 

proběhne v Římě ve dnech 5.–19. října 2014, bude zhodnotit a prohloubit 
údaje pocházející z různých částí světa. 

Výsledkem mimořádného shromáždění bude nový pracovní dokument, opět 

nazvaný Instrumentum laboris. Ten bude sloužit jako pracovní materiál pro 

řádné shromáždění synody, jež se bude konat na podzim roku 2015. Zde 
budou již navrženy vhodné pastorační linie. Následně bude papeži Františkovi 

předložen závěrečný dokument. 

Biskupská synoda je trvalá instituce ustavená papežem Pavlem VI. v roce 

1965. Sbor biskupů zvolených z různých částí světa má během řádných či 

mimořádných shromáždění poskytovat rady papeži v otázkách života 

církve. Minulé tři synody se věnovaly Africe, Střednímu východu a nové 
evangelizaci. 

Tématem mimořádného shromáždění, které se bude konat v říjnu 2014, 

jsouPastorační výzvy rodiny v kontextu nové evangelizace. Zástupcem ČBK 

zde bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 

Ondřej Mléčka, Tiskové středisko ČBK 

PŘEJEME 

V říjnu oslaví svá životní jubilea: 

Kamil Jelínek 
Jan Vrbinjaková 55 let 

Halina Štréglová 

Jaroslav Borucki 

Jindřich Stehr 

mamka Petružálková 
Helena Uhlířová 

Tereza Jelínková 

Voďa Vladimír 45 let 

 

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



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie 

- Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s  

Jeho Eminencí Miloslavem kardinálem Vlkem, 

 na téma více než aktuální: 

HLEDÁNÍ HODNOT 

Setkání bude ve středu 8. října 2014, v 18:15, v KC Kino Železný Brod. 

I když kardinála Vlka zná každý, přece si dovolím ocitovat jeho životopis z 
jeho internetového portálu: 

Kardinál Miloslav Vlk 

Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po 

maturitě v roce 1952 mu nebylo dovoleno studovat. Pracoval tedy jako dělník 
v továrně Motor Union v Českých Budějovicích. Vojenskou základní službu 

absolvoval v letech 1953-55 ve Dvorech u Karlových Varů. Po absolvování 

vojenské služby byl v době částečného politického uvolnění přijat na 
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví. Studia 

zakončil promocí v roce 1960. Poté pracoval jako archivář v Okresním 

archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Městském archívu v 
Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem. V této době publikoval 

řadu odborných článků v různých časopisech.  

V roce 1964 se mu podařilo zahájit studium na Cyrilometodějské 

bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 23. června 1968 
v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef 

Hlouch, který se po osmnácti letech směl vrátit do diecéze, jmenoval svým 

sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším politickým 
autoritám, proto byl v roce 1971 přeložen do malých farností, nejdříve na 

Šumavu - Lažiště a Záblatí (roku 1971). Po šestnácti měsících v roce 1972 se 

za trest stěhuje do Rožmitálu pod Třemšínem, kde působí sedm let. Zde mu 

byl v roce 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské 
služby.  



Byl proto nucen hledat si „civilní“ zaměstnání. Jako jiní potrestaní kněží přijal 

práci umývače výkladních skříní u pražského podniku Úklid a později si ze 
zdravotních důvodů našel práci archiváře ve Státní bance československé. 

Deset let žil v Praze, jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících. 

Dne 1. ledna 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na 

Klatovsku - v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné 
Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě. 14. února 1990 byl jmenován 

českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31. března 1990), 27. 

března 1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem 
kardinála Františka Tomáška. Od roku 1991 do roku 2000 byl předsedou 

biskupské konference, nejprve ČSFR, později České biskupské konference. 

Dne 26. listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V letech 
1993 - 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). 

Od roku 1994 je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace 

pro východní církve. V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kdy sbor 

kardinálů zvolil nového papeže Benedikta XVI. 

V květnu roku 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu s církevním 

právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Papež mu 

prodloužil výkon funkce pražského arcibiskupa na další dva roky. Dne 13. 
února 2010 přijímá papež Benedikt XVI. rezignaci kardinála Vlka na 

pastorační vedení pražské arcidiecéze z důvodů dosažení stanovené věkové 

hranice.  

Kardinál Miloslav Vlk je nositelem řady ocenění. V roce 1999 obdržel vysoké 

státní vyznamenání Spolkové republiky Německo "Velký kříž za zásluhy" 

(Grosses Verdienstkreuz). Roku 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád 

Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. 
V roce 2001 obdržel čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka od 

Masarykova demokratického hnutí a mezinárodní cenu města Görlitz - 

"Brückepreis" . V roce 2006 obdržel ocenění organizace Ackermann 
Gemeinde, která pracuje pro uzdravení paměti Čechů a Němců, na jejich 

vzájemném smíření a spolupráci. Kardinál Vlk je nositelem řady dalších 

ocenění a uznání mnoha dalších institucí. 

Kardinálu Vlkovi byla udělena také řada čestných doktorátů. V letcech 1992 - 
93 mu byly uděleny 3 čestné doktoráty: na Illinois Benedictine College a na 

University of St. Thomas v USA a čestný doktorát teologie na univerzitě v 

bavorském Pasově. V roce 2001 obdržel čestný doktorát Papežské teologické 
akademie v polském Krakově a v roce 2002 čestný doktorát Opolské 

univerzity rovněž v Polsku. 



Obdržel čestné občanství měst Rožmitál pod Třemšínem (1992), Cedar 

Rapids/USA (1992), Baltimore/USA (1992), Třeboň (1996) a Klodzko/PL 
(5.10.1996), Roudnice nad Labem (1997) a Mníšek pod Brdy (1998), Brandýs 

nad Labem - Stará Boleslav (2010). 

Srdečně zveme a těšíme se na bohatou účast. Další podrobnosti jeho života se 

můžeme dozvědět z jeho povídání a díky zvídavým otázkám publika.  

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

MODLITBY V PŘÍRODĚ 

Dny se krátí, vyjedeme už odpoledne. Pomodlíme se radostný růženec a každý 

může přidat svou prosbu o přímluvu.  

Začneme v předvečer svátku Panny Marie Růžencové v Horské Kamenici u 
nově vysvěcené sochy Matičky hor. 

V pondělí 6. 10. 2014 autobus z Malého náměstí odjíždí v 13:50 hod. 

V pondělí 20. 10. 2014 modlitba u borovice v Jirkově. Autobus z Malého 

nám. odjíždí ve 14:25 hod.  
Domů podle počasí půjdeme pěšky nebo autobusem. 

  V. Petružálková 

FÓRUM 

AŤČIN SLOUPEK 
Krkonoše 20. srpna 2014 

Letos jsem nikde necestovala, tak jsem se těšila na Sněžku. Mamka objednala 

veliký autobus, protože bylo moc zájemců. Přišli všichni, bylo nás 57, 

sluníčko svítilo, u lanovky v Peci pod Sněžkou jsem byla první, ale měli jsme 
smůlu. Lanovka jela jen na Růžovou horu. Asi po třiceti schodech na vrchol 

jsem už nemohla, tak jsem se s mamkou vrátila k lanovce zpět. Bylo poledne a 

fronta lidí byla až k parkovišti, čekali na lanovku. Autobus pak přijel na Malou 
Úpu, čekali na ostatní ze Sněžky. Dala jsem si horké borůvky se zmrzlinou. 

Cestou domů jsme se zastavili v Trutnově. Mají tady nádherné náměstí s 

kašnou a Krakonošem, podloubí kolem dokola a krásný kostel Panny Marie. 
Mamka vyčetla, že roku 1301získal město král Václav II. a tak se Trutnov stal 

královským městem. Před kulturním domem mají měděné leopardy v životní 

velikosti. A taky jsem si tu dala malé pivo Krakonoš. 

Byl to moc hezký výlet.      Aťka 



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: Za oblasti světa zasažené válkou a násilím, aby jim Pán daroval 

pokoj a mír. 

Evangelizační: Aby oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím 
nadšení k hlásání evangelia po celém světě. 

Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti vůči Božímu slovu a 

k pohotové službě bližním. 

 

 

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

veršem z Bible 

1.10. 1. čt: Job 9,1-16 

Žl:  88 

Ev: Lk 9,57-62 

Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se 

zpět, není způsobilý pro království Boží.“ 

2.10. 1.čt:Ex 23,20-23a 

Žl:  91 

Ev: Mt 18,1-10 

Toto praví Hospodin: „Hle, já posílám před tebou 

anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, 

které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas, nebuď 

vůči němu vzpurný, neboť neodpustí vaše 
věrolomnosti, vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže 

však budeš poslouchat jeho hlas a dělat všechno, co 

mluvím, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem 

tvých protivníků. Proto můj anděl půjde před tebou.“ 
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3.10. 1.čt:Job38,1.12-

21;40,3-5 

Žl:  139 

Ev: Lk 10,13-16 

Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné 

skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, 

sypali se popelem a činili pokání. 

4.10. 1. čt: Job 42,1-16 

Žl:  119 

Ev: Lk 10,17-24 

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo 

je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu 

by to Syn chtěl zjevit.“ 

5.10. 
ne 

1. čt: Iz 5,1-7 
Žl:  80(79) 
2. čt: Flp 4,6-9 
Ev: Mt 21,33-43 

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu 

své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak 
Boží pokoj, který převyšuje všecko pomyšlení, uchrání 

vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

6.10. 1. čt: Gal 1,6-12 

Žl:  111 

Ev: Lk 10,25-37 

Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl 

mezi lupiče?“ Zákoník odpověděl: „Ten, který mu 

prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej 

také tak.“ 

7.10. 1. čt: Gal 1,13-24 

Žl:  139 

Ev: Lk 10,38-42 

Marta měla sestru Marii; ta si sedla k nohám 

Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. 

8.10. 1. čt: Gal 2,1-14 

Žl:  117 

Ev: Lk 11,1-4 

A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme 

každému, kdo se proviňuje proti nám. 

9.10. 1. čt: Gal 3,1-5 

Žl: Lk 1 

Ev: Lk 11,5-13 

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat 

dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha 

svatého těm, kdo ho prosí!“ 

10.10. 1. čt: Gal 3,7-14 
Žl:  111 

Ev: Lk 11,15-26 

Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry, 
protože se v Písmu předvídá, že Bůh na základě víry 

ospravedlní pohanské národy 

11.10. 1. čt: Gal 3,22-29 

Žl:  105 

Ev: Lk 11,27-28 

Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: 

„Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: 

„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ 

12.10. 
ne 

1. čt: Iz25,6-l0a 

Žl:  23 (22) 

2. čt: Flp 4,12-20 

Ev: Mt 22,1-14 

Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. 

13.10. 1.čt:Gal 4,22-31  

Žl:  113 

Ev: Lk 11,29-32 

Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn 

člověka tomuto pokolení. 

14.10. 1. čt: Gal 5,1-6 

Žl:  119 
Ev: Lk 11,37-41 

Ale Pán mu řekl: „Vy farizeové očišťujete číše a mísy 

zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. 

15.10. 1. čt: Gal 5,18-25 

Žl:  1 

Ev: Lk 11,42-46 

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, 

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a 

sebeovládání 

16.10. 1. čt: Ef 1,1-10 

Žl:  98 

Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím 

jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a 
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Ev: Lk 11,47-54 chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém 

Nejmilejším. 

17.10. 1. čt: Ef 1,11-14 

Žl:  33 

Ev: Lk 12,1-7 

Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má 

moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím 

vám, toho se bojte! 

18.10. 1.čt:2Tim 4,9-17b 

Žl:  145(144) 

Ev: Lk 10,1-9 

"Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána 

žně, aby poslal dělníky na svou žeň. 

19.10. 
ne 

1. čt: Iz 45,1.4-6 
Žl:  96(95) 
2. čt: 1Sol 1,1-5b 
Ev: Mt 22,15-21 

V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! Třeste se 

před ním, všechny země! Hlásejte mezi pohany: 
Hospodin kraluje, národy řídí podle práva. 

20.10. 1. čt: Ef 2,1-10 

Žl:  100 

Ev: Lk 12,13-21 

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Jsme přece jeho 

dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali 

dobré skutky, které nám Bůh připravil. 

21.10. 1. čt: Ef 2,12-22 

Žl:  85 
Ev: Lk 12,35-38 

Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí 

ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na 
dveře 

22.10. 1. čt: Ef 3,2-12 

Žl: Iz 12 

Ev: Lk 12,39-48 

I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v 

hodinu, kdy se toho nenadějete.“ 

23.10. 1. čt: Ef 3,14-21 

Žl:  33 

Ev: Lk 12,49-53 

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby 

se už vzňal! 

24.10. 1. čt: Ef 4,1-6 

Žl:  24 

Ev: Lk 12,54-59 

Prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 

dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. 

Snášejte se navzájem v lásce. 

25.10. 1. čt: Ef 4,7-16 

Žl:  122 

Ev: Lk 13,1-9 

Pane, ponech ten fíkovník ještě tento rok, až jej 

okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže 

ne, dáš jej porazit.‘“ 

26.10. 
ne 

1. čt: Ex 22,20-26 
Žl:  18(17) 
2. čt: 1Sol 1,5c-10 
Ev: Mt 22,34-40 

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou 

svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první 

přikázání. Druhé je podobné: 'Miluj svého bližního 
jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý 

Zákon i Proroci." 

27.10. 1. čt: Ef 4,32-5,8 

Žl:  1 

Ev: Lk 13,10-17 

buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte 

si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. 

28.10. 1. čt: Ef 2,19-22 

Žl:  19(18) 

Ev: Lk 6,12-19 

Ježíš vyšel na horu, aby se modlil, a celou noc strávil v 

modlitbě s Bohem. 

29.10. 1. čt: Ef 6,1-9 

Žl:  145 

Ev: Lk 13,22-30 

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale 

vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. 
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30.10. 1. čt: Ef 6,10-20 

Žl:  144 

Ev: Lk 13,31-35 

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, 

bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za 

všechny bratry 

31.10. 1. čt: Flp 1,1-11 

Žl:  111 

Ev: Lk 14,1-6 

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více 

rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; 

abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a 

bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, 

které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. 

 

Svátky a slavnosti v říjnu 

1.10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše 

2.10. sv. andělé strážní 

4.10. sv. František z Assisi 

7.10. Panna Maria Růžencová 

15.10. sv. Terezie od Ježíše 

16.10. sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 

17.10. sv. Ignác Antiochijský 

18.10. Svátek sv. Lukáše 

28.10. Svátek sv. Šimona a Judy 

 
Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i 

pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem 
posílil a upevnil ‚vnitřní člověk‘ a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich 

srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi 

bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat 
Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností 

Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade 

všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď 

sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. 
Efezským 3, 14 - 21 

 
FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Biblické hodiny budou každou středu kromě čtvrtka 9. 10. 
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8. 10./středa/ 18:15 Přednáška ČKA – Hledání hodnot – 

Miloslav kardinál Vlk – KC Kino Železný 
Brod 

11.-12. 10. 

/sobota, neděle/ 

 Sčítání návštěvníků bohoslužeb 

19. 10./neděle/  Sbírka na misie 

28. 10./úterý/ 8:30 Mše sv. na svátek vzniku samostatného 

Československého státu -kostel sv. Jakuba 
v Ž. B. 

 
DOPIS OD ANNY MARIE  HAVLÍČKOVÉ  

Dobrý den všichni naši milí známí! 

 Jen si to představte, ale už je to více než rok, co tatínek v onen den 

"přepižlal" mou pupečníkovou šňůru a tím pádem mu tak na pár desetiletí 
skončilo leho. Když mi to dneska ve 23:20 hod. ospale vyprávěl místo 

pohádky na dobrou noc, tak mi říkal, že to tenkrát bylo hodně těžký. Jednak 

jsem prý řvala tak, že i koncert Anny K byl proti tomu potichu a navíc tatínek 

do té doby ještě nikdy nedržel v ruce tupější nůžky! Prý si příště vezme na 
Filomenku ty svoje zahradnický "pákovky". No a když je náhodu nenajde, 

jako je momentálně hledá teď, tak si prý půjčí maminčiny entlovací, co s nima 

stříhá pohřební stuhy. No nevím, Filomenko, jestli Ti ten motívek mám 
závidět už teď a hlavně ... jestli to taky tatínkovi dovolí i paní doktorka 

Navrátilová!:) 

 Hned na začátek se Vás musím zeptat, zda-li Vás taky onehdá dospěláci 
považovali ve vašich 18-ti měsících jen za uslintaná nemluvňata? No, mě taky, 

i když vlastně skoro vůbec neslintám a za nemluvně se taky rozhodně 

nepovažuju. Vždyť už ovládám více než 25 slov a k tomu ještě i nespočet 

gestikulačních a mimických projevů. To, že páni rodičové rozlišují jen 
pouhých 17% z nich, tak za to já nemůžu. Měly by si oba dva zopáknout kurs 

nonverbální komunikace. 

  A teď už budu konkrétnější. Milá mami, prosím Tě, zapomeň na to, že 
"těhotenská" móda pro batolata už je dávno "out", aneb nekupuj mi o dvě čísla 

větší šatičky, ve kterých pak vypadám ještě tlustší, než-li jsem. A stejně, 

.....nemysli si, že já budu příští léto nosit ty samý mundůrky, co letos. Vždyť 
už nebudou vůbec moderní!!  

   Tatínku, abych  Tě taky nenechala stranou... . Když mi chceš mermomocí 

koupit zmrzlinku, tak tedy doopravdy zmrzlinku a ne jenom prázdný, suchý 



kornout, který mi trošku omočíš v té Tvé už slízané polorozpuštěné zmrzlině. 

Vždyť ani naši psi ty suchý sacharidy nežerou! 
   No a teď už musím začít taky chválit. Maminka si se mnou dává každý den 

práci a prohlíží si se mnou knížečky, ve snaze, že mě jako něco naučí. Ona by 

si totiž např. mooooc  přála, abych třeba jen tak spontánně, sama od 

sebe, někdy řekla to její kouzelné slůvko "máma". No a já jí chci udělat radost 
a proto....... trpělivě čekám, až maminka v jednom leporelu nalistuje stranu 27, 

ze které se na mě dívá  taková ošklivá, nosoušatá čarodějnice, v roztrhaných 

hadrech. Nevím proč, ale v tuhle chvíli se mi vždycky chce zakřičet máma. No 
a když se mi někdy něco chce, tak to taky udělám. A ještě si přitom zvesela 

trochu vejsknu, ať má z toho  maminka "erz" velkou radost. 

  Nechápu, proč ti dospělí tolik mluví. Vždyť mně stačí bohatě čtyři slova. A 
to "mňam", když mám hlad a žízeň, pak používám "baf" pro všechna zvířátka 

do velikosti psů a  "búú" si schovávám pro zvířátka větší, než-li jsou psi. A 

nakonec se ještě vyžívám ve slově "pán", do kterého jsem zahrnula bytosti 

všech velikostí a společenského postavení. Jo a taky mám nové slovo do 
esperanta a to je MAMTÁTA  alias dva v jednom. Vždyť na světě je to přece 

docela jednoduchý, ne? Stačí, když Vám rozumí alespoň ten jeden.  

   Někdy ty dospělé vůbec nechápu. Nejdřív by po mně chtěli, abych neustále 
opakovala ty jejich nudný slovní spojení, a když se pak náhodou párkrát za 

den zeptám, "co to je?", tak mě odpálkují slovy, "já nevim, co to na tom 

vobrázkuje ..., asi sejr ..., Marie, a už sem ti to říkal včera." Tak rozumíte 
tomu? A pak  ... , že nevíme, co chceme, jenom my malí. A ještě s námi ti 

dospěláci nemluví ani spisovně. 

   Tatínek mi slíbil, že mě vezme do ZOO. Ale ani nechtějte vědět, jako to 

dopadlo! Skončili jsme hned u prvního párkostánku v africké 
vesničce Mattongo, kde jsme si dali grilovanou dančí klobásku. Byla dobrá, 

jenom trošku sušší. A tak jsem si ani nemohla zmastit svoji sváteční 

kamizolku. A pak mi taťka řekl, že jestli se mu prý v ZOO pokadím, tak mě 
hodí krajtám! A bylo hned po prohlídce, protože to jsem mu totiž nemohla 

vůbec slíbit! A navíc tatínek po deseti minutách prohlídky prohlásil, že donutit 

mě dojít tam, kam chce on, je asi tak stejné umění, jako zavřít mouchu do 

krabičky od sirek.  
   No, budu už muset asi končit, abych maminku tolik netrápila. Ona je, jak 

říká tatínek, ráno mladá, čerstvá a svěží kobylka. A večer? Prý se z ní stává  

stará, utahaná hajtra. Ale stejně Vám povím, dokázala jsem už ve svém životě 
mnohé. Ale nejvíce si považuju toho, že jsem stmelila své rodiče ještě víc, 

než-li jsem si mohla jen myslet. Ti teď mají dokonce na stejném místě i díru 

na ponožce. 
eH 

 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi, nebo Lence Pešatové, 
nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz, a to 

vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 
Brod.  

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

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

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

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

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

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

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


