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EDITORIAL 

Milí farníci, 

Panna Maria na La Salette vyzývala k obrácení, což je vlastně znovuzrození. 
Obrácení bychom měli žít neustále, protože stále upadáme do hříchů. Na 

několika místech Písma svatého je zmínka o tom, že člověk hřeší sedmkrát 

denně. Kdybychom řekli, že nehřešíme, dělali bychom Boha lhářem. To, že 

jsme hříšníci, není důvod k zoufání. Ale spíš k radosti z toho, že máme 
milosrdného Otce, který nám chce nejen odpouštět, ale i dávat sílu ke konání 

dobra a šíření lásky. Nebuďme hluší k volání Panny Marie. Udělejme všechno, 

cokoliv nám Ježíš řekne /srv. – svatba v Káně galilejské/. Především se 
snažme naslouchat Ježíši tam, kde opravdu přebývá. –„ Kde jsou dva nebo tři 

shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Nebo před 

svatostánkem, kde je Ježíš přítomen pod způsobou chleba. 
P. Jan   

CESTY VÍRY 

LUMEN FIDEI - pokračování 

Jednota a celistvost víry 

47. Jednota církve v čase a prostoru se pojí s jednotou víry: „Jen jedno tělo, 

jen jeden Duch... jedna víra“ (Ef 4,4-5). Dnes se může jevit realizovatelnou 

jednota lidí, majících nějakou společnou snahu, kteří se mají rádi, sdílejí 
stejný úděl a společný cíl. Ale ukazuje se jako velmi obtížné koncipovat 

jednotu v téže pravdě. Zdá se nám, že jednota tohoto druhu odporuje svobodě 

myšlení a autonomii subjektu. Zkušenost lásky nám však naopak říká, že 

právě v lásce je možné mít společnou vizi, naučit se v ní vidět realitu 

očima druhého a že to náš pohled neochuzuje, nýbrž obohacuje. Pravá 

láska podle míry božské lásky vyžaduje pravdu a ve společném pohledu 

pravdy, kterou je Ježíš Kristus, stává se pevnou a hlubokou. Ta je také radostí 
víry, jednotou vidění v jediném těle a v jediném duchu. V tomto smyslu svatý 

Lev Veliký mohl tvrdit: „Pokud víra není jedna, není vírou“. 

Co je tajemstvím této jednoty? Víra je „jedna“ v první řadě kvůli jednotě 

poznávaného a vyznávaného Boha. Všechny články víry se vztahují k 

Němu, jsou cestami k poznání jeho bytí a jeho jednání a proto mají jednotu 



vyšší než jakákoli jiná jednota, kterou můžeme vybudovat svým myšlením, 

mají jednotu, která nás obohacuje, protože se nám uděluje a činí nás „jedním“. 

Víra je jedna také proto, že se obrací k jedinému Pánu, k Ježíšovu životu, k 

jeho konkrétní historii, kterou s námi sdílí. Svatý Irenej z Lyonu to objasnil v 

protikladu k heretickým gnostikům. Ti tvrdili, že existují dva typy víry. Jedna 

neotesaná víra prostých, nedokonalá, která se držela na úrovni Kristova těla a 
rozjímání jeho tajemství. A druhá, hlubší a dokonalá víra, vyhrazená malému 

kruhu zasvěcených, která se rozumem pozvedala nad Ježíšovo tělo vstříc 

tajemstvím neznámého božství. Tváří v tvář tomuto nároku, který má nadále 
svoji přitažlivost i své stoupence také v naší době, zdůrazňuje svatý Irenej, že 

víra je jedna jediná, protože prochází vždycky jediným konkrétním bodem 

Vtělení, aniž by někdy přesahovala tělo a historii Krista, poněvadž v nich se 
chtěl Bůh plně zjevit. A proto není rozdíl ve víře mezi „tím, kdo o ní umí 

říci velmi mnoho“ a „tím, kdo dokáže říci jen málo“, mezi tím, kdo je 

kvalitnější a kdo je méně schopný. První nemůže víře nic přidat a druhý 

jí nic neubere. 

Víra je jedna, protože ji sdílí celá církev, která je jedno tělo a jeden Duch. 
Ve společenství jediného podmětu, kterým je církev, se nám dostává 

společného pohledu. Vyznáním téže víry stavíme se na tutéž skálu, jsme 
přetvářeni týmž Duchem lásky, záříme jediným světlem a sdílíme jediný 

pohled, který proniká realitu. 

48. Vzhledem k tomu, že víra je jedna, musí být vyznávána v celé svojí 

ryzosti a celistvosti. Právě proto, že všechny články víry se pojí v jednotu, 

bylo by popření jediného z nich, byť by se zdál nedůležitým, zničením 

celku. Každá doba může najít body víry snadněji nebo hůře přijatelné. Proto je 

důležité bdít, aby se předával celý poklad víry (srov. 1 Tim 6,20) a kladl se 
náležitý důraz na všechny aspekty vyznání víry. Jelikož je jednota víry 

jednotou církve, bylo by odejmutí něčeho víře odnětím něčeho pravdě 

společenství. Otcové popsali víru jako tělo, tělo pravdy s různými údy v 

analogii s Kristovým tělem a jeho prodloužením v čase. Celistvost víry byla 

spojována také s obrazem panenské církve a její věrnosti snubní lásce ke 

Kristu: poškodit víru znamená poškodit společenství s Pánem. Jednota víry 

je tedy jednotou živého organismu, jak správně zdůraznil bl. John Henry 
Newman, když mezi charakteristické známky rozpoznávání věroučné 

kontinuity v čase řadí její moc přijmout do sebe všechno, co se nachází v 

různých prostředích, kde se vyskytuje, v různých kulturách, které potkává, 
přičemž všechno očišťuje a přivádí k lepšímu vyjádření. Víra se tak jeví jako 

všeobecná, katolická, protože její světlo roste, aby osvěcovalo celý kosmos a 

celé dějiny. 



49. Jako službu jednotě víry a jejímu celistvému předávání udělil Pán 

církvi dar apoštolské posloupnosti. Skrze ni je zaručena kontinuita 
paměti církve a je možné s jistotou čerpat z ryzího zdroje víry. Záruka 

spojení se zdrojem je tedy dána živým lidem a odpovídá živé víře, kterou 

církev předává. Stojí na věrnosti svědků, kteří jsou pro tento úkol vybráni 

Pánem. Proto magisterium vždycky promlouvá z poslušnosti původnímu 
Slovu, na kterém se zakládá víra a je důvěryhodná, protože důvěřuje Slovu, 

kterému naslouchá, střeží jej a předkládá. V promluvě na rozloučenou se 

staršími z Efesu a Milétu zachycenou svatým Lukášem ve Skutcích apoštolů 
svatý Pavel osvědčuje, že splnil poslání, které mu svěřil Pán, totiž zvěstovat 

„všechno, co rozhodl Bůh“ (Sk 20,27). Díky magisteriu církve se lze dobrat 

celé této vůle včetně radosti, že je možné ji zcela splnit. 

PASTORACE 

ZAUJALY MĚ TŘI PŘÍBĚHY, KTERÉ VÁM ZDE NABÍZÍM: 

Devatenáctiletý Karel se dostal do špatné společnosti. Nepomohla slova, 

nepomohly ani slzy matky. Utrácel peníze, pozdě se vracel domů. 

Jednou, když se v noci vracel, musel projít pokojem, ve kterém spávala jeho 
matka. Snažil se projít nepovšimnut, ale ve tmě zakopl o něco, co leželo na 

podlaze. To matka ležela na zemi před křížem, který visel na stěně. – 

„Mami, co tady děláš?“  

„Modlím se za tebe, můj synu.“ 
Karel této noci nemohl zamhouřit oči.  

Od této noční chvíle se změnil k nepoznání. Prožil znovuzrození. 

 
A nyní příběh z března r. 1994. Postní doba, Waršava 16:15 Jeruzalémská 

třída. Před vchodem do obchodního centra seděl na chodníku mladý člověk. 

Vedle něj byl o vitrínu opřen cestovní batoh. Před ním papírová krabice na 
almužnu.Na krabici nápis fialové barvy velikými písmeny: 

“ MOJE DUŠE ZEMŘELA.  

TĚLO NAKAŽENÉ  VIREM HIV PROSÍ O CHLÉB.“ 

Kněz, který byl svědkem této scény, nechtěl být jako evangelní levita, který 
minul potřebného bližního. Zastavil se, schýlil hlavu směrem k vyhublému a 

bledému obličeji, a přívětivým hlasem řekl:  „Než dostaneš najíst, dovol, aby 

se tvoje duše znovu zrodila. Nejdřív tě vyzpovídám.“ 
Mladý žebrák pozvedl hlavu s nemocnýma očima a zasyčel jako had: 

„Vypadni černoprdelníku!“ 



Páter odešel zarmoucen. Hladový mladík se ještě dlouho svýma krvavýma 

očima díval za odcházejícím knězem. Ten kněz se pak modlil za tohoto 
člověka, který se nechtěl obrátit. 

Jiná historka je o tom, jak je možné znovu se narodit. Autor knížky „Zvony 

Nagasaki“ Paul Nägaj v úvodu sděluje svůj prožitek změny pohledu na svět.  

Na začátku se věnoval humanistickým studiím, pak přestoupil na medicínu. 
Tam se snadno nechal přesvědčit o tom, že člověk je pouze hmotou. Žasnul 

nad strukturou lidského těla, kterou poznával na přednáškách a na prosektuře. 

Lidské tělo pro něj bylo jen organickým spojením chemických prvků kyslíku a 
dusíku a jiných. Po smrti tělo podléhá rozkladu, a proto není v člověku nic, co 

by si zasluhovalo úctu. 

Paul neměl úctu k lidskému tělu, a proto s ním bez skrupulí zacházel, jak 
chtěl. Vycházel z toho, že když tělo je jen materiálem, i po smrti z nás nic 

nezbude, kromě chemických prvků. Nejsmysluplnější činností tedy je užívat si 

světa. V hloubi srdce však měl neurčitý nepokoj, který se nedal umlčet. 

O prázdninách mezi 2. a 3. rokem studií přijel domů. Jednoho dne jeho matka 
dostala úžeh. Když k ní Paul přiběhl, byl v ní ještě slabý paprsek života. 

Skonala dívajíce se upřeně na syna. 

Tento poslední pohled maminčiných očí v něm zboural úplně jeho dosavadní 
filosofii. Oči maminky, která ho přivedla na svět, vychovala, milovala do 

poslední chvíle, tyto oči mluvily výrazně o tom, že i po smrti při něm zůstane 

navždycky. 

Paul se díval do těchto očí. On, který odmítal existenci duše, instinktivně 

pocítil, že duše jeho matky existuje, žije. I když vidí svoji matku mrtvou. Ale 

ona zde není celá. To je jen její mrtvé tělo.  

Po smrti matky se Paul úplně proměnil. Pochopil, že věda mu nedala úplně 
poznat, kým je člověk a jakou má hodnotu a důstojnost. Znovu se narodil. 

Uznal hodnotu víry. 

 Drazí přátelé, tyto příběhy jsem uvedl nikoliv proto, že každý z nás je „takový 
nebo makový“. Ale proto, že jsem o těchto prázdninách prožil hezké chvíle 

s misionářkami lásky Matky Terezy z Kalkaty, které v Bozkově vedly 

exercicie nejdříve pro nepřizpůsobivé rodiny a pak pro bezdomovce.  

My věřící žijeme v diaspoře a mezi těmi, kteří nevěří a kteří žijí podle svých 
představ. A mnohdy si neví rady. 

Naší silou je Kristus. To jsem si ještě více uvědomil, když jsem se s nimi hned 

ráno od páté hodiny modlil v bozkovském kostele před svatostánkem. 



V každém člověku, i v tom, který si to podle nás nejméně zaslouží, je ta 

důstojnost, která vyplývá z existence nesmrtelné duše.  

 

A proto nešetřme svých sil, abychom pomohli těm, kteří si mnohdy sami 

pomoci nemohou. 

P. Jan 

PŘEJEME 

V září oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 
Vladimír Uhlíř 

Pavlína Plívová 

Ondřej Hlava 

Kryštof Hlava 
Martin Tomešek 

Ludmila Václavíková 
Ivan Dudek 

Miroslav Mateňko 

Adéla Škaloudová 35 let 

Kateřina Jelínková 

Všem jim za farnost přejeme stálou boží ochranu a mnoho lásky. 

NENECHTE SI UJÍT 

POZVÁNKA NA XXXVIII. KONCERT 

 NA POUŠTI 

Tradice koncertů Na Poušti bude mít už své 38. pokračování. 

V neděli 14. září 2014 ve 14:30rozezní prostory kostelíčku sv. Jana 

Nepomuckého Na Poušti houslista MUDr. Ondřej Papež se svými 

hosty. 

Součástí koncertu bude vernisáž výstavy z díla MgA. Martiny Chloupy. 
Výstava bude mít posléze pokračování v Městském muzeu Na Bělišti. 

Ondřej Papež (* 1988) začal hrát na housle v osmi letech na ZUŠ v Ostravě 
– Porubě. Zúčastnil se mnoha soutěží, kde získal řadu ocenění. V roce 2002 

vystupoval sólově na výchovných koncertech s Janáčkovou filharmonií 

Ostrava (JFO). Sólově hrál také s Komorním orchestrem Leoše Janáčka 
(2004) a znovu na večerním koncertě s JFO v roce 2013. Od roku 2011 je 

koncertním mistrem mezinárodního studentského orchestru „EUROPERA“. 



V červnu roku 2013 ukončil studium zubního lékařství na Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V současné době pracuje jako zubní 
lékař na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici v 

Ostravě. 

Martina Chloupa (* 1976) - patří k všestranným umělkyním - modeluje, 
vyřezává, odlévá, kreslí, fotí. Vytváří instalace, drobné plastiky i masivní 

objekty, které často plní funkci užitných předmětů, používá plasty, beton, 

umělý kámen, dřevo, ale zároveň stále maluje. Vytrvale hledá možnosti 
vlastního malířského výrazu a nebojí se experimentovat. Autorka tvoří 

bezprostředně a intuitivně. Viditelný a hmatatelný svět impulzivně přetváří a 

mění podle svého momentálního emočního a psychického rozpoložení.  

Po studiu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově 
pokračovala na Institutu výtvarné kultury při UJEP v Ústí nad Labem. 

Následně absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (Jan Hendrych, Jan 

Koblasa, Milan Knížák). 

Žije a pracuje v Praze, její díla jsou v Národní galerii v Praze a v soukromých 

sbírkách v Čechách a zahraničí 

Má za sebou 12 samostatných výstav v České 
republice, Rakousku, Izraeli, Německu Polsku a Finsku 

a spoustu společných výstav s dalšími umělci. 

Těšíme se na Vaši účast. 

za organizátory Martin Tomešek 

 

PODZIMNÍ POUŤ K UCTĚNÍ POVÝŠENÍ 

SVATÉHO KŘÍŽE 

na Krásné u Jablonce nad Nisou v neděli 14.září 

2014 
14 hod. Nejnovější pohádka Matiček pro nejmenší, 

starší i rodiče – O pejskovi a kočičce 
15 hod. Podještědské trio 

hraje ve složení: Dagmar Čemusová - zpěv, 

Věra Párysová - loutna a kytara 
Václav Zelenka - dechové nástroje. 

PROGRAM KONCERTU v kostele sv. Josefa: 

1. A. Michna z Otradovic – Předmluva 

( Loutna česká) 
( 1600 – 1676) - Anjelské přátelství 



( Loutna česká) 

2. Kancionál kaple Betlémské (1590) - 
Radujme se všichni 

3. anonym – Santissima, mittisima 

4. anonym – Simfonia ( Allegro, Adagio, Allegro ) 

5. V.K.Hollan Rovenský – 
Maria Pole vznešené( 1644 – 1718) 

6. J.J.Božan ( 1644 – 1716)– Anno Přesvatá 

7. A. Michna z Otradovic – Mariánské Ave 
(Česká Mariánská muzika) 

8. K. Hirschmetzel ( 1638 – 1703) – AliaPhantasia 

9. W. A. Mozart ( 1756 – 1791) – Ave Maria 
10. Ch. Lenschov – CreatorAlmeSiderum 

11. K. Hirschmetzel – Saltusrusticanus 

12. zpěvy z Taize – Magnificat, Jubilateservite 

13. anonym – Sisu et Jerušalaim, 
Hošia, Hora chadera 

16.hod. Mše svatás pobožností ke svátku Povýšení sv. Kříže 
 

Budova fary a kostel sv. Josefa budou otevřeny od 13 hod. 

Na faře se nabízí možnost lehkého občerstvenía malá ukázka rukodělných 

prací. 
Kittelovo muzeum otevřeno od 10 do 18 hodin 

Mimořádně otevřen Kittelův dům - komentované 

prohlídky ve 12, 14 a 16 hodin 
Drobná změna programu ED je vyhrazena. 

 

Římskokatolická farnost Krásná, 
Matice děk. železbobrodskéhoo.s., Krásnohledo.s 
 

POZVÁNKA MÍSTNÍ SKUPINY ČKA 

- ČESKÝ RÁJ: 

Srdečně zveme napřednášku a besedu  

s P. Mgr. Markem Váchou, PhD., 

 kterého se nám podařilo zlákat do Železného Brodu už 

podruhé, přesto, že je to člověk neuvěřitelně vytížený. 



EVOLUCE / STVOŘENÍ? 

Setkání bude v úterý 23. 9. 2014, 18:15, v aule Střední 

uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě.  

I když P. Marka představovat nemusím, přece jen aspoň několik základních 
informací. 

P. Mgr.  Marek Vácha, PhD. 

Je římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Absolvoval obor 

molekulární biologie a genetika, v Olomouci a v Bruselu vystudoval teologii. 
Zúčastnil se dvou výprav do Antarktidy a žil také šest měsíců v trapistickém 

klášteře Sept-Fons ve Francii. Je katolickým knězem a současně molekulárním 

biologem. 

Je administrátorem farnosti v Lechovicích u Znojma, kaplanem 

Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v 

Praze a přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy. 

Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky. 

Mimo desítek odborných a populárně naučných článků je autorem mnoha 

knih. 

"Orko" (původně Orlí oko) je přezdívka, která ho provází od skautských let. 

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

se dozvíme z jeho povídání a díky zvídavým otázkám z publika.  

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

ZVONIČKA V LOUŽNICI 

U nás v Loužnici se bude světit zvonička spolu se sochou sv. 

Václava. 

V červenci 2012 na zvoničku při bouřce spadla lípa a celou ji pobořila. 

Sochu sv. Václava vytvořil místní umělec B. Rathouský právě z této lípy. 

/Sama si o to řekla…/ 

V loužnické kronice se o zvoničce píše: 

„….Na západní straně nad malou skalkou stála kaplička či zvonička.V létech 

40cátých tato kaplička byla velmi sešlá, takže zvonek byl přenesen na hrušku u 
statku Bartošova čp. 5.“ 



Na jiném místě se píše:“Na skále nad brusírnou bratří Linkových postavena 

jest zvonička v dávných létech, která jest majetkem obce. Zasvěcena byla sv. 
Václavu.“ 

Na oslavu zrušení roboty byl zakoupen nový zvon. Zvon měl označení: Na 

paměť 50letého výročí zrušení roboty v zemích koruny svatováclavské. (1848) 

První zvon byl osadě ukraden, druhý vyzváněl 50 let, až konečně musel  
být nahrazen novým. Tento nový zvon sloužil občanům až do roku 1916.  

V době války Rakousko potřebovalo kov na výrobu děl a z nouze se sáhlo  

i po zvonech. Nový zvon byl na zvoničku zavěšen roku 1922 a zvoní dodnes. 
 

V neděli 28. 9. ve 14:00 hodin opravenou zvoničku i se sochou 

sv. Václava posvětí P. Jan Jucha MS.  

 
Máme z toho radost, přijďte se podívat. 
Možná zazpíváme i Svatováclavský chorál. 

Lenka 

OHLÉDNUTÍ 

O SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

Velký křesťanský svátek je i můj slavný den. Před třiceti pěti roky jsem poprvé 

uviděla své rodiče, to, když mě propustili po narození z nemocnice, kde prý 

byla karanténa. Doma to slavíme stejně jako narozeniny 24. června. Letos 
bylo ke slavení také vysvěcení sochy Panny Marie bozkovské v Horské 

Kamenici. Mše sv. venku před sochou byla slavná. Páter Kryštof a páter Jan, 

ministroval Filip Hašek. Paní Hlubůčková hrála na varhánky a zpívali všichni. 
Bylo tam moc lidí. Několik poutníků šlo z Brodu pěšky s otcem Janem. 

Mamka nadělala chlebíčků, dvě termosky kávy a taky velký koš s bylinami a 

malé pugétky bylinek. Ty posvětil otec Jan a lidi si je rozebrali. Po mši byla 

hostina, každý něco přinesl. Otec Jan přivezl lavice a stoly. Pan Sochor na 
začátku povídal o historii sochy Panny Marie. Mamka mi připravila 

překvapení k výročí. Zaplatila u pátera Kryštofa peníze a z biskupství 

z Litoměřic mi přišel dopis a adopční listina na čtyři píšťaly bozkovských 
varhan. A říkala, prý abych nebyla zapomenutá.  

Aťka 

LÉTO S MATIČKOU HOR 

Aťka píše o svěcení této sochy v Horské Kamenici, já přidávám účast na obou 

poutích v Bozkově. Přítomna jsem byla i na červencovém posvěcení sošky 



Panny Marie bozkovské na borovici v Jirkově. Úvodem seznámil pan Drda 

přítomné o historii sošky, pan starosta Jakubička přidal slova díků za záchranu 
památek a otec Jan posvěcením a modlitbou setkání ukončil. 

Našich farníků zde bylo poskrovnu, přihlížejících mnohem více. Cestou domů 

přišel nápad – proč čekat na modlitby v přírodě?  Říjen je zasvěcený Panně 

Marii růžencové, vykonáme podzimní poutní modlitby právě k letos 
posvěceným sochám. Bližší informace zveřejním v říjnovém čísle Jakuba.  

V. Petružálková 

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: Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, 

kterou potřebují k důstojnému životu. 

Evangelizační:Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a 

trpícím. 

Národní: Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich 

rodiče a učitele. 

 

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

veršem z Bible 

1.9. 

1. čt: 1Kor 2,1-5 

Žl:  119 

Ev: Lk 4,16-30 

Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne 

pomazal, abych přinesl chudým radostnou 

zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům 
propuštění a slepým navrácení zraku, abych 

propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil 
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léto milosti Hospodinovy.‘ 

2.9. 

1. čt: 1Kor 2,10b-16 

Žl:  145 

Ev: Lk 4,31-37 

Člověk obdařený Duchem je schopen 
posoudit všecko, ale sám nemůže být 
nikým správně posouzen 

3.9. 

1. čt: 1Kor 3,1-9 

Žl:  33 

Ev: Lk 4,38-44 

Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale 
každý podle vlastní práce obdrží svou 
odměnu....Bůh dal vzrůst; 

4.9. 

1. čt: 1Kor 3,18-23 

Žl:  24 

Ev: Lk 5,1-11 

Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali 
jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale 
na tvé slovo spustím sítě.“ 

5.9. 

1. čt: 1Kor 4,1-5 

Žl:  37 

Ev: Lk 5,33-39 

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky 

Kristovy a správce Božích tajemství. Od 

správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý 

shledán věrným. 

6.9. 

1. čt: 1Kor 4,6-15 

Žl:  145 
Ev: Lk 6,1-5 

Syn člověka je pánem nad sobotou. 

7.9. 
ne 

1. čt: Ez 33,7-9 

Žl:  95(94) 

2. čt: Řím 13,8-10 

Ev: Mt 18,15-20 

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi 
čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého 
bratra jsi získal 

8.9. 

1. čt: Mich 5,1-4a 

Žl:  13(12) 

Ev: Mt 1,1-16-23 

'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu 
jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'. 

9.9. 

1. čt: 1Kor 6,1-11 

Žl:  149 

Ev: Lk 6,12-19 

V těch dnech vyšel Ježíš na horu k modlitbě; a 
celou noc se tam modlil k Bohu. 

10.9. 

1. čt: 1Kor 7,25-31 

Žl:  45 

Ev: Lk 6,20-26 

Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a 
když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše 
jméno jako proklaté pro Syna člověka. 

11.9. 

1. čt: 1Kor 8,1-13 

Žl:  139 

Ev: Lk 6,27-38 

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své 

nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. 

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za 
ty, kteří vám ubližují. 

12.9. 

1. čt: 1Kor 9,16-27 

Žl:  84 

Ev: Lk 6,39-42 

Řekl jim také podobenství: „Může vést 
slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? 

13.9. 

1. čt: 1Kor 10,14-22 

Žl:  116B 

Ev: Lk 6,43-49 

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého 
srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává 
zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. 

14.9. 
ne 

1. čt: Nm 21,4b-9 

Žl:  78(77) 
Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí 
být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v 
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2. čt: Flp 2,6-11 

Ev: Jan 3,13-17 
něho věří, měl život věčný. 

15.9. 

1. čt: Zid 5,7-9 

Žl:  31 

Ev: Jan 19,25-27 

Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí 

učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to 

je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá 

matka“ 

16.9. 

1. čt: 1Kor 12,12-31 

Žl:  100 

Ev: Lk 7,11-17 

Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti, kteří 
je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, 

pravím ti, vstaň!“ 

17.9. 

1.čt:1Kor 12,31-13,13 

Žl:  33 

Ev: Lk 7,31-35 

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, 

nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost 

ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 

18.9. 

1. čt: 1Kor 15,1-11 

Žl:  118 

Ev: Lk 7,36-50 

Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí 
odpuštěny, protože projevila velikou lásku. 

Komu se málo odpouští, málo miluje 

19.9. 

1. čt: 1Kor 15,12-20 

Žl:  17 

Ev: Lk 8,1-3 

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, 
jsme nejubožejší ze všech lidí! 

20.9. 

1. čt: 1Kor 15,35-49 

Žl:  56 

Ev: Lk 8,4-15 

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší 
slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném 

srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. 

21.9. 
ne 

1. čt: Iz 55,6-9 

Žl:  145(144) 

2. čt: Flp 1,20-27a 

Ev: Mt 20,1-16a 

Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať 

změní své smýšlení; ať se obrátí k 
Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k 

našemu Bohu, který mnoho odpouští. 

22.9. 

1. čt: Přís 3,27-35 

Žl:  15 

Ev: Lk 8,16-18 

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li 

v tvé moci je prokázat.  

Neříkej svému bližnímu: „Jdi a přijď zase a dám 

ti to zítra,“ když to máš s sebou. 

23.9. 

1. čt: Přís 21,1-13 
Žl:  119 

Ev: Lk 8,19-21 

„Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší 
Boží slovo a podle něho jednají.“ 

24.9. 

1. čt: Přís 30,5-9 

Žl:  119 

Ev: Lk 9,1-6 

Vydali se na cestu, chodili od vesnice k 
vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a 
uzdravovali. 

25.9. 

1. čt: Kaz 1,2-11 

Žl:  90 

Ev: Lk 9,7-9 

Před sebe si ,Hospodine, kladeš naše 

nepravosti, do světla své tváře naše 

tajné hříchy . 

26.9. 

1. čt: Kaz 3,1-11 

Žl:  144 

Ev: Lk 9,18-22 

Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, 

lidem dal do srdce i touhupo věčnosti, jenže 
člověk nevystihne začátek ani konec díla, 

jež Bůh koná. 
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27.9. 

1. čt: Kaz 11,9-12,8 

Žl:  90 

Ev: Lk 9,43b-45 

Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej 

pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého 

srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za 

to všechno Bůh postaví před soud. 

28.9. 
ne 

1. čt: Mdr 6,9-21 

Žl: 1Kron 29 

2. čt: 1Petr 1,3-6;2,21b-24 

Ev: Mt 16,24-27 

Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, 

abyste šli v jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo 

od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu 

spílali, on jim to spílá-ním neoplácel, když trpěl, 
nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který 

soudí spravedlivě. 

29.9. 

1. čt: Dan 7,9-14 

Žl:  138(137) 

Ev: Jan 1,47-51 

"Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe 
otevřené a Boží anděly vystupovat a 
sestupovat na Syna člověka." 

30.9. 

1. čt: Job 3,1-23 

Žl:  88 

Ev: Lk 9,51-56 

Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale 
zachránit. 

 

Svátky a slavnosti v září 

  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

14.9. Svátek Povýšení sv. kříže 

15.9. Panna Maria Bolestná 

16.9. sv. Ludmila 

21.9. Svátek sv. Matouše 

28.9. Slavnost sv. Václava 

29.9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 

S ÚSMĚVEM     

Je pravda, že minuta smíchu prodlužuje život o 5 minut? - 

Ano, ale záleží na tom, komu se smějeme. 

 

Šel jsem kupovat ženě dárek. Konečně jsem pochopil, proč se manželky 

oslovují má drahá. 

 

Žít život je snazší, než si myslíte. Stačí se smířit s tím, že se děje 

nemožné, vydržet bez nezbytného a snášet nesnesitelné. 

 

Kdo  se moc ptá, málo googluje! 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Biblické hodiny budou každou středu. 
 

8. 9. /pondělí/  

18:00 

Svátek narození Panny Marie 

Mše svatá v Ž. Brodě 

14. 9. /neděle/ 14:30 38. koncert Na Poušti 

19. 9. /pátek/  

17:00 

Výročí zjevení Panny Marie na La Salette 

Adorace 

Po mši sv. Mariánská pobožnost 

20. 9. /sobota/  Jáhenské svěcení v Bozkově - Michal 
Koudelka přijme svěcení na trvalého 

jáhna 

23. 9. /úterý/ 18:15 Přednáška ČKA – P. Mgr. Marek Vácha 

28. 9. /neděle/ 14:00 Svěcení opravené zvoničky sv. Václava 

v Loužnici 

GLOSY 

Čím více chyb na sobě vidím, tím více se přimykám k Bohu. (Bože, nechtěl 

bys mě ale někdy k sobě volat pod trochu jinou záminkou?) 

Už se nechci trápit tím, co bylo a co se už nikdy nedá vzít zpátky. Jestli se 
hodlám dále trápit, tak jen přemýšlením, co mám udělat pro to, aby k tomu 

trápení už nikdy nemuselo dojít. 

Trápení má jedině smysl tam, když se z něj dokáže narodit něco úplně nového, 

jiného a lepšího,.... a my to také dokážeme uvidět! 
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 


