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CESTY VÍRY 

LUMEN FIDEI 

Pokračování: 

Světlo, které třeba objevit 

4. Je tedy nezbytné znovu objevit povahu světla, jež je vlastní víře, protože, 

zhasne-li tento jeho plamen, pak všechna ostatní světla ztratí svůj jas. Světlo 
víry má totiž jedinečnou povahu, neboť dokáže osvěcovat celou lidskou 

existenci. A protože je to světlo tak mocné, nemůže vycházet z nás samotných, 

ale musí přicházet z původnějšího zdroje. V posledku musí přicházet od Boha. 
Víra se rodí v setkání s živým Bohem, který nás volá a zjevuje nám svoji 

lásku, která nás předchází a na níž můžeme pevně spočinout a stavět život. 

Přetvořeni touto láskou, obdržíme nové oči, zakusíme, že je v ní velký příslib 

plnosti, a otevře se nám pohled do budoucnosti. Víra, kterou dostáváme od 
Boha jako nadpřirozený dar, jeví se jako světlo na cestu, světlo, jež orientuje 

naši cestu v čase. Na jedné straně vystupuje z minulosti, je světlem zakládající 

paměti Ježíšova života, kterým se zjevila Jeho naprosto spolehlivá láska 
schopná přemoci smrt. Poněvadž Kristus vstal z mrtvých a táhne nás za smrt, 

je víra současně světlem, které přichází z budoucnosti a otevírá před námi 

velké horizonty, vede nás za naše izolované „já“ vstříc šířce společenství. 
Chápeme tedy, že víra nepřebývá v temnotě, je světlem v našich temnotách. 

Dante v Božské komedii, poté co svoji víru vyzná před svatým Petrem, 

popisuje ji jako „jiskru žhavou, která se v plamen sálající nítí a hvězdou ve 

mně jiskřit neustává“. Právě o tomto světle víry bych chtěl mluvit, aby rostlo, 
osvěcovalo přítomnost a stalo se nakonec hvězdou ukazující horizonty naší 

cesty v době, kdy má člověk toto světlo obzvláště zapotřebí. 

5. Pán před svým umučením ujišťoval Petra: „Já jsem za tebe prosil, aby tvoje 
víra nezanikla“ (Lk22,32). A potom jej žádal, aby v téže víře „utvrzoval své 

bratry“. Vědom si poslání svěřeného Petrovu nástupci, vyhlásil Benedikt XVI. 

Rok víry, čas milosti, který nám pomáhá pocítit velkou radost z víry, oživit 
vnímání šíře horizontů, které otevírá víra, a vyznávat ji v její jednotě a 

celistvosti, ve věrnosti památce Páně s podporou Jeho přítomnosti a 

působením Ducha svatého. Přesvědčení víry, která dává životu velkolepost a 

plnost, soustředí jej na Krista a na sílu Jeho milosti, podněcovalo první 
křesťany k misijnímu působení. Ve Skutcích mučedníků čteme tento dialog 

mezi římským prefektem Rustikem a křesťanem Gerakem: „Kde jsou tvoji 

rodiče?“, ptal se soudce mučedníka, který mu odpověděl: „Naším pravým 



otcem je Kristus a naší matkou víra v Něho“.  Pro tyto křesťany, kteří se 

setkali s živým Bohem zjeveným v Kristu, byla víra „matkou“, protože je 
přivedla na svět, zrodila v nich božský život, novou zkušenost, zářivou vizi 

existence, pro niž byli hotovi vydávat veřejné svědectví až do konce. 

6. Rok víry začal v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu. 

Tato okolnost nám umožňuje nahlédnout, že Druhý vatikán byl koncilem o 
víře, neboť nás vyzval, abychom do středu svého církevního a osobního života 

kladli primát Boha v Kristu. Církev totiž nikdy nepokládá víru za samozřejmý 

fakt, ale ví, že tento Boží dar musí být živen a posilován, aby ji na její pouti 
stále vedl. Druhý vatikánský koncil dal zazářit víře v lidské zkušenosti a vydal 

se tak cestami soudobého člověka. Tímto způsobem se ukázalo, jak víra 

obohacuje lidskou existenci ve všech jejích dimenzích. 

7. Tyto úvahy o víře zamýšlejí v kontinuitě se vším, co o této teologální ctnosti 

církevní magisterium prohlásilo, přiřadit se k tomu, co napsal v encyklikách o 

lásce a naději Benedikt XVI. Ten již témeř dokončil prvotní znění encykliky o 

víře. Jsem mu za to hluboce vděčný, přijímám v Kristově bratrství jeho 
cennou práci a vkládám do tohoto textu několik dalších příspěvků. Petrův 

nástupce, včera, dnes i zítra, je totiž vždycky povolán „utvrzovat bratry“ v 

onom nezměrném pokladu víry, který Bůh dává každému člověku jako světlo 
na cestu. 

Ve víře, která je darem Boha a nadpřirozenou ctností Jím vlitou, 

rozpoznáváme, že nám byla nabídnuta obrovská Láska, byli jsme osloveni 
dobrým Slovem a přijetím tohoto Slova, kterým je Ježíš Kristus, vtělené 

Slovo, nás Duch svatý přetváří, osvěcuje budoucí cestu a dává nám křídla 

naděje, abychom se po ní mohli s radostí vydat. Víra, naděje a láska vytváří 

podivuhodné sepětí, dynamismus křesťanské existence směřující k plnému 
společenství s Bohem. Jaká je tato cesta, kterou před námi otevírá víra? Odkud 

přichází její mocné světlo, které svítí na cestu zdařilého života naplněného 

plody? 

Pokračování příště. 

 

 

 

 



PASTORACE 

 

Září je takovým zvláštním měsícem, ve kterém vzpomínáme na to, 

co +++++++++++++++++++++se událo 19. září na La Salette, kde se Panna 

Maria zjevila Maximinovi a Melánii, dětem, které měly především čisté a 
otevřené srdce.  I přesto, že neměly moc vědomostí a znalostí ani z této 

náboženské stránky. 

Na rozdíl od nich jsme vzdělaní, ale ne vždycky máme to opravdu čisté a 

otevřené srdce. Myslím, že srdce otevřené pro Boha máme, ale horší je to 
možná se srdcem otevřeným pro bližního. Je nám těžko přijmout, že někdo, 

kdo žije kolem nás, nevěří, nebo i žije nějakým špatným životem.  

Jako křesťané máme povinnost předávat víru. Jak to dělat? Chtěl bych použít 
slova mého spolubratra Stanislava Witkovského, který přednáší na Papežské 

univerzitě Jana Pavla II. v Krakově. 

„ Nestydím se za evangelium.“ ( Řím. 1,16 ) 

Těžko si představit opravdový křesťanský život s opomenutím evangelia. Bez 
něj bychom se řídili jen přirozenými pudy srdce. Projevovali bychom dobrotu 

a lásku osobám nám milým a vyhýbali bychom se lidem, kteří nám nesedí. 

Náš obraz Boha by byl zkřivený lidskou mentalitou. Mysleli bychom, že Bůh 
nás může milovat jen po našem obrácení. Jeho láska by objímala jen 

spravedlivé. Evangelium rozšiřuje naše úzkoprsé smýšlení a přináší nový 

pohled na svět. Hodnotu radostné zvěsti nám ukazuje sv. Pavel v této krátké 
větě: „ Nestydím se za evangelium, je to Boží moc ke spasení.“ 

Nestydím se, znamená chlubím se. Apoštol národů v pokorných slovech 

vyjadřuje pravdu, že se chlubí evangeliem. Znal kulturu židovskou i helénskou 

– řeckou. Byl vzdělaným člověkem, ale žádná zkušenost pro něj nebyla tak 
silná v porovnání se setkáním s radostnou zvěstí. 

Evangelium není album, památka na minulost, ale živý Kristus. Kdo se ho 

drží, ten se drží Ježíše. On sám postavil znaménko rovnosti mezi sebou a 
evangeliem. On sám se ztotožňuje s radostnou zvěstí: „Kdo ztratí svůj život 

pro mne a pro evangelium, zachová si ho.“ Evangelium je psáno Jeho krví, 

protože smrt a zmrtvýchvstání Krista jsou jeho základem. Také proto je 
evangelium věrohodné a nejcennější. 

V evangeliu je skryta Boží moc. Slovo „moc“ nás odkazuje na Ducha svatého. 

Radostná zvěst nám předává Jeho moc a sní spojenou vnitřní svěžest. Díky 



tomu, že dostáváme moc Ducha, můžeme být odolní jako kovadlina. Těžkosti 

do nás budou tlouci, ale nezničí nás. 

Evangelium nás vede ke spáse. Je třeba mu rozumět, nejen ve smyslu 

eschatologickém, to znamená jako vstupenku do nebe. Evangelium je 

současně silu pro dostávání se z různých problémů, je také léčbou. Radostná 

zvěst nás vytahuje z bahna, to znamená z různých závislostí. Je jako lano. 
Když se ho chytíme, budeme zachráněni. Evangelium nás vnitřně stmeluje. 

Kristus, který se zjevuje v evangeliu léčí naše srdce, aby bylo průzračné a 

hladovělo po Bohu. 

Bůh odhaluje v evangeliu svou spravedlnost. Slovo „spravedlnost“ pro nás zní 

poměrně tvrdě, protože jeho význam se nám vybavuje jako  přesně odměřená 

náležitá odplata. Symboly lidské spravedlnosti jsou váha a meč. Boží 
spravedlnost má úplně jiný rozměr. Je v ní ukřižovaný a vzkříšený Ježíš jako 

odpověď Boha na naše hříchy. Boží spravedlnost není odvetou, ale milostí a 

dostiučiněním. Hlásat evangelium znamená ukazovat na milosrdenství a Boží 

přízeň ke hříšníkům. 

Radostná zvěst se obrací svými dary na všechny lidi stejným způsobem. V 

očích Boha má každý stejné privilegium. Evangelium však nepůsobí 

automaticky, potřebuje prostředí víry, která je jako běžící pás, který nám 
předává Boží spravedlnost, to znamená Jeho lásku zadarmo. Všichni jsme pod 

vlivem této lásky, ale chuť této lásky zakouší jenom ti, kteří věří. Víra je Boží 

dar, ale nezapomínejme, že ji probouzí evangelium. To znamená radostná 
zvěst o Ježíši Kristu, ve kterém Bůh dokonal smírnou oběť za naše hříchy. 

Evangelium není slovo, které jen informuje, ale slovo, které působí skutek. 

Ono nás proměňuje, rodí Boží myšlenky, oddaluje duchovní nemoci, nebo z 

nich uzdravuje. Je třeba ho vytrvale číst, poslouchat ve společenství církve, 
rozjímat a nosit v sobě. Tehdy každý zakouší Boží moc, vnitřní terapii, 

odpuštění a nasměruje všechny cesty na tuto jednu, která vede do věčného 

života. Chlouba, která vyplývá z evangelia nebude tehdy jen ve sféře snů, ale 
stane se skutečností. 

Panna Maria na La Salette : „ Oznamte to všemu mému lidu.“ Proto prosíme, 

aby nám pomohla uskutečňovat evangelium v našem životě a pomohla 

hledajícím a také nevěřícím najít cestu k Bohu, který je láska. 

P. Jan 

 



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

 

Opět nadešel nový školní rok a náš bohoslovec Manuel Libin 

v Indii s úspěchem pokračuje ve studiu teologie.  

Jeho skvělé studijní výsledky si můžete prohlédnout na nástěnce v kostele 
v Železném Brodě. 

Děkuje za naši podporu programu Adopce na dálku. Díky našemu finančnímu 

daru může chodit do školy a zároveň může být podpořena i jeho rodina a 

místní komunita. 

Rok jeho studia stojí 6 000,- Kč.  

Za všechny, kteří ho jakýmkoli způsobem podporují ve studiu, se modlí.  

Proto prosím ty, kdo máte o jeho sponzorování zájem, abyste se na mě obrátili 
s jakoukoli, i malou, částkou.  

Děkuji.  

Lenka Pešatová 

EKONOMIKA 

 

Na Svatojakubské pouti v Železném Brodě se vybralo 7.291,-Kč. Tato částka 

bude použita na opravu omítky kostela sv. Jakuba v Ž. Brodě. Děkuji všem, 

kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na organizování této pouti. 

Dary na opravu kostela 

Chtěl bych poděkovat také panu Jaroslavu Kalfusovi a paní Marcele 

Mlynářové za dar 50 000,- Kč a paní Vlaďce Petružálkové za dar 10 000,- Kč 

na opravu kostela v Železném Brodě  
 

V červenci se ve sbírkách vybralo 10 036,-Kč.   

Nové střešní sněhové zábrany v Držkově stály 63 000,- Kč. Doufám, že 
budou plnit své účely a sníh již nepoškodí hroby, jak tomu bylo v minulých 

dvou letech. 

P. Jan 



PŘEJEME 

 

V září oslaví svá životní jubilea:  

Marie Halamová 

Pavlína Plívová 

Ondřej Hlava 

Kryštof Hlava 

Ludmila Václavíková 

Martin Tomešek 

Ivan Dudek 

 P. Miroslav Mateńko 

Matěj Hanuš 

Adéla Škaloudová 

Kateřina Jelínková 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu, mnoho lásky, pokoje a 

zdraví. 

 

NENECHTE SI UJÍT 

 

POZVÁNKA NA XXXVI. KONCERT NA POUŠTI 

Tradice koncertů Na Poušti bude mít už své 36. pokračování.  

V neděli 22. září 2012 v 15h zazní prostorami kostelíčku sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem 

STABAT MATER 

 skladatele  

GIOVANNIHO BATTISTYPERGOLESIHO 

pod taktovkou Bohuslava Lédla. 

Slovem bude doprovázet 

 ALFRÉD STREJČEK. 

 



Součástí koncertu bude vernisáž výstavy z díla Marty Nymsové. Výstava 
bude mít posléze pokračování v Městském muzeu Na Bělišti. 

 

Marta Nymsová (*1948) je absolventkou oboru tkalcovské designatury a 

výtvarného zpracování oděvu na SPŠ textilní v Brně. Dlouhá léta pracovala 
jako textilní návrhářka v podniku Tiba, později jako výtvarnice návhářka ve 

firmě Linea-ÚBOK Praha. Od r. 1998 je na vlastní noze. 

 

Všichni jsou srdečně zváni! 

 

Těšíme se na hojnou účast. Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany 

zajistíme odvoz od lékárny U anděla ve 14:30 hodin. 
 

za organizátory Martin Tomešek 

 
 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
 

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti 
brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které 

jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. 

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. 
Proto jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, 

městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.  

V Železném Brodě a na Krásné u Jablonce nad Nisou se v rámci Dnů 

evropského dědictví pořádají následující akce: 
 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

V ŽELEZNÉM BRODĚ 

v sobotu14. září 2013 

 
Od 10:00 – 12:00 a od 13:00  - 17:00 hod. bude otevřen kostel sv. Jakuba a 

zvonice 
12:00 hod. Před polednem se bude ve zvonici zvonit. Návštěvníci budou 

mít možnost vyzkoušet si zvonění. 

 

 
 

 

 



PODZIMNÍ POUŤ K UCTĚNÍ 

POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

NA KRÁSNÉ U JABLONCE NAD NISOU 

 

v neděli 15. září 2013 

 
Od 13:00 hod. bude otevřena fara a kostel sv. Josefa 

14:00 hod. -  koncert sboru Zničehonic z Liberce pod vedením sbormistra 
pana Koutského a s doprovodem Jarmily Klokočníkové 

15:00 hod. –  pobožnost ke svátku Povýšení sv. Kříže 

16:00 hod. –  Mše svatá 
17:00 hod. –  Divadlo: Škola malého stromu v podání divadla Cylindr  

( Praha) 

 

Na faře se nabízí možnost lehkého občerstvení a malá ukázka rukodělných 
prací. 

 

OHLÉDNUTÍ 

Farní tábor 

Včera 25.8. jsme se vrátili z farního tábora, který byl už potřetí v Osečné u 

Českého Dubu.  

Bylo nás dohromady 27, z toho 20 dětí.  

Kačka Lédlová s Evou Vele měly pro děti připravenou moc pěknou 

celotáborovou hru o Mojžíšovi a odchodu Izraelitů z Egypta. Ludvík Rubáš a 

Jirka Hanuš byli skvělí vedoucí. Každodenně nás navštěvoval otec Jan a vozil 

nám proviant a duchovní podporu.  Nikča Kopicová a já jsme se bavily u 
kuchyňské plotny  a všechno bedlivě pozoroval, monitoroval a za všechny se 

modlil Pepa Pešata. 

Za rok se těším zase, protože naše farní děti jsou moc fajn.  

Lenka  

 

 



HISTORICKÉ OKÉNKO 

 

O KAPLI SVATÉHO PROKOPA V ZÁSADĚ  

O založení místní kaple vypravuje následující ústní podání následující pověst: 

Rychtář Šourek byl velmi zámožný. Široké okolí vyprávělo a bájilo o jeho 

nesmírném bohatství. Pro své peníze měl Šourek ve své hospodě tajný úkryt, o 

němž neměl nikdo ani z nejbližšího příbuzenstva nejmenšího tušení. Jen stará, 
v poctivosti a věrnosti osvědčená služka věděla prý, kam rychtář své úspory 

ukládá. 

Kdysi v noci přepadla prý Šourkovu hospodu tlupa zakuklenců, ucpala 

rychtáři ústa, svázala jej a vytáhla za nohy hlavou dolu kruhem, jenž býval 
připevněn v hostinci u stropu, aby ho tak donutila k vyzrazení tajné skrýše. 

Když poznali lupiči marnost svého počínání, pátrali sami po domě po 

penězích. Hřmotem probuzená služka tušíc pánovo nebezpečí, sebrala rychle 
peníze z tajného úkrytu, odnesla je a ukryla v nedalekém doubí (dubovém 

keři). Pak vzburcovala sousedy a s pomocí jich lupiče zahnala.  

Z vděčnosti prý, že byl takto rychtář Šourek při životě a majetku zachován, dal 

postavit kapli. Poblíže místa, kde služka jeho peníze před lupiči uschovala. 

Dubové křovisko bylo prý později vysekáno a ponechán z něho jediný prut, z 

něhož vrostl v různých úslovích našeho lidu tak často vyslovovaný mohutný 

„kapelský dub“. Dub tento, jako všeobecně oblíbená tzv. Janova lípa, zasazená 
tu jistě nedlouho po postavení sochy sv. Jana z Nepomuku, jež je také naším 

nejbližším triangulačním bodem, zapsány jsou jako vzácné přírodní památky v 

památkovém úřadě a nesmí být bez jeho svolení poraženy. 

Uměleckou a historickou cenu naší kaple dal St. Památkový úřad pro Čechy v 

roce 1931 prozkoumati svým odborníkem, který vyjádřil se o ní následovně: 

Jde o barokní památku stavební z roku 1749, jejíž prostorové řešení a stavební 

útvar mají nesporný význam v dějinách českého stavebního umění barokního. 
Vnitřní úprava kaple provedena je obstojně ve slohu rovněž barokním. Jsou tu 

mimo hlavní oltář, zasvěcené světci Prokopu ještě dva oltáře postranní, 

kazatelna, několik lavic, na kruchtě slušné varhany. Stěny vyzdobeny jsou 
křížovou cestou. Uprostřed kaple je hrobka, v níž pohřben je zakladatel Jan 

Šourek se svou chotí. Olejem malovaný obraz zakladatelů opatřen je nápisem: 

„Jan Šourek ze Zásady fundator této kaple.“ V hořením levém rohu obrazu je 
nápis: „Weswietiepomígegjcjgsme.“  



Nad zákristií je menší kruchta /oratoř/ jež bývala při bohoslužbách vyhražena 

rodině Šourkově. Na hlavním oltáři býval starožitný obraz, na němž 
znázorněna byla ona známá legenda o svatém Prokopu, kterak zkrotil čerta. 

Od toho pocházely ony četné narážky jinoveských o tom, že se zásadští klaní 

čertu, aby si ho před poutí omyli, ostříhali a mnoho podobného. Zpívali také, 

že v Zásadě nemají kněze, mají čerta na řetěze. Při renovaci vnitřní výzdoby 
kaple roku 1906 malířem Aloisem Otahalem z Držkova se tato památka 

ztratila neznámo kam. 

Nad portálem hlavních dveří je v kameně vytesán erb tehdejší zdejší vrchnosti, 

šlechticů Ehrenburků. 

U památkového úřadu v Navarově možno čísti následující staré záznamy: 

/připomínám, že všechny staré zápisy opsány, případně přeloženy jsou z 
němčiny pokud lze věrně a proto jsou v nich ponechány i sáhodlouhé, tehdy 

obvyklé a mnohdy těžko rozlišovatelné věty, jejichž rozčlenění ponecháno je 

čtenářovu důmyslu./ 

Ve jméno Nejsvětější nerozdílné Trojice svaté, Boha otce, Boha Syna, Boha 

Ducha svatého, amen. 

Roku 1747 dne 16. října, když Jan Šourek, obyvatel a toho času rychtář ve vsi 
Zásadě, myslil a rozmýšlel, jakou by ke cti a chvále Boha památku budoucí a 

věčnou zanechati měl, přišlo jemu na srdce a mysl, aby svatému Prokopovi, 

opatovi, vyznavači a patronu českému kapli vystavěl, pročež on tomu 

pobožnému úmyslu zadost učiniti nemoha, vrchnost svou duchovní i světskou 
poníženě předcházeje prosil, aby ona v tom milostivě nápomocna byla, načež 

dědičná vrchnost ihned své povolení dala, a to v této způsobě: /následujíe 

německé svolení vrchnosti, jehož smysl zní:/ 

„Protože mne můj oddaný Jan Šourek ze Zásady, vsi to k mému Statku 

návarovskému přináležející, poddaně prosil, abych mu dal své vrchnostenské 

svolení, aby směl na mém pozemku ve vsi Zásadě ke cti Boží a svatého 

Prokopa postaviti kapli a jelikož neshledávám prosbu jeho nicotnou, nejsem 
proti tomuto zbožnému dílu, nýbrž naopak, chci je všemožně podporovati, 

pakliže vyžádá si Šourek milostivé povolení od veledůstojné arcibiskupské 

konzistoře pražské a dovolím pak jako vrchnost kapli na mém pozemku v 
řečené vsi Zásadě postaviti. 

Na důkaz toho můj vlastnoruční podpis a rodová pečeť. 

Stalo se v Navarově 16. Října 1747.  

Jáchym Filip z Ehrenburku.“ 



 

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! 

Září 
 

Všeobecný: Aby lidé naší doby, často zahlcení hlukem, znovu objevili hodnotu 

mlčení a ticha a uměli naslouchat Božímu hlasu a svým bratřím a sestrám. 

Misijní: Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa trpí pronásledováním, aby 

byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky. 

Úmysl našich biskupů: Aby ti, kdo mají být nositeli kultury a vzdělanosti, 

sami poznávali a chápali, kde je zdroj skutečné moudrosti a poznání. 

 

 



 

Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným  

veršem z Bible 

1.9. 

ne 

1. čt.: Sir 3,19-31 

Žalm: 68(67) 

2.čt.: Žd 12,18-24 

Ev.: Lk 14,1.7-14 

Mnoho lidí pobloudily jejich domněnky a falešné 

dohady zavedly na scestí jejich myšlení. 

2.9. 1.čt.:1Sol 4,13-18 

Žalm: 96 
Ev.: Lk 4,16-30 

‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne 

pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst;  
abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ 

3.9. 1. čt.: 1Sol 5,1-11 

Žalm:  27 

Ev.: Lk 4,31-37 

Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní , ale 

naopak zůstaňme bdělí a střízliví. 

4.9 1. čt.: Kol 1,1-8 

Žalm: 52 

Ev.: Lk 4,38-44 

„Ty jsi Boží Syn!“ 

5.9. 1. čt.: Kol 1,9-14 

Žalm: Zl 98 

Ev.: Lk 5,1-11 

...abyste plně, se vší moudrostí a duchovním 

pochopením poznali jeho vůli.  

Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se 

mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, 

budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské 

slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné 

vytrvalosti; a budete děkovat Otci. 

6.9. 1. čt.: Kol 1,15-20 
Žalm: 100 

Ev.: Lk 5,33-39 

Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm přebývala 
všechna plnost, a skrze něho aby smířil se sebou 

všechno na nebi i na zemi tím, že způsobí pokoj jeho 

krví prolitou na kříži. 

 

7.9. 1. čt.: Kol 1,21-23 

Žalm: 54 

Ev.: Lk 6,1-5 

I vás nyní s Ním smířil, když ve svém pozemském 

těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl 

svaté, neposkvrněné a bez úhony – jestliže vytrváte 

ve víře a pevní a neuchýlíte se od naděje evangelia. 

/1Sol.4,14/ 

8.9. 

ne 

1.čt.: Mdr 9,13-18 

Žalm: 90(89) 

2. čt.: Flm 9-17 

Ev.: Lk 14,25-33 

Obrátil se k nim a řekl: "Když někdo přichází ke mně 

a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a 

sestry - ano i sám sebe až na druhé místo, nemůže být 

mým učedníkem. 

9.9. 1.čt.: Kol 1,24-2,3 
Žalm: 62 

Ev.: Lk 6,6-11 

Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: Je dovoleno v sobotu 
činit dobře, či zle, život zachránit, či zahubit?“ 



10.9. 1. čt.: Kol 2,6-15 

Žalm: 145 

Ev.: Lk 6,12-19 

Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a 

klamným filozofováním, založeným na lidských 

bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. V 

něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm 

jste i vy dosáhli plnosti. 

11.9. 1. čt.: Kol 3,1-11 

Žalm: 145 

Ev.: Lk 6,20-26 

Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na 

pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským 

věcem.   

12.9. 1. čt.: Kol 3,12-17 

Žalm: 150 

Ev.: Lk 6,27-38 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.  

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete 

zavrženi; odpouštějte, a bude i vám odpuštěno. 

13.9. 1. čt.: 1Tim 1,1-14 

Žalm: 16 

Ev.: Lk 6,39-42 

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve 

svém vlastním oku nepozoruješ? 

14.9. 1. čt.: Nm 21,4b-9 
Žalm: 78(77) 

2. čt.: Flp 2,6-11 

Ev.: Jan 3,13-17 

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,... 

15.9. 

ne 

1. čt.: Ex 32,7-14 

Žalm: 51(50) 

2.čt.:1Tim1,12-17 

Ev.: Lk 15,1-32 

Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 

16.9. 1. čt.: 1Tim 2,1-8 

Žalm: 28 

Ev.: Lk 7,1-10 

Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, 

pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek. 

17.9. 1. čt.: 1Tim 3,1-13 

Žalm: 101 

Ev.: Lk 7,11-17 

“Bůh navštívil svůj lid.“ 

18.9. 1. čt.: 1Tim 3,14-16 

Žalm:  111 
Ev.: Lk 7,31-35 

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v 

těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán 
národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 

19.9. 1. čt.: 1Tim 4,12-16 

Žalm: 111 

Ev.: Lk 7,36-50 

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

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

víře, v čistotě. 

20.9. 1. čt.: 1Tim 6,2c-12 

Žalm: 49 

Ev.: Lk 8,1-3 

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama 

velké bohatství.Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, 

lásku, trpělivost, mírnost.Bojuj dobrý boj víry, abys 

dosáhl věčného života. 



21.9. 1. čt.: Ef 4,1-13 

Žalm: 19(18) 

Ev.: Mt 9,9-13 

Jděte a naučte se, co znamená: 'Milosrdenství chci a 

ne oběť'. 

22.9. 

ne 

1. čt.: Amos 8,4-7 

Žalm: 113 

2. čt.: 1Tim 2,1-8 

Ev.: Lk 16,1-13 

Při chloubě Jakubově Hospodin přísahal: "Navěky 

nezapomenu na žádný jejich skutek!"  

23.9. 1. čt.: Ezd 1,1-6 

Žalm: 126 

Ev.: Lk 8,16-18 

Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic 

utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. 

24.9. 1. čt.: Ezd 6,7-20 

Žalm: 122 

Ev.: Lk 8,19-21 

On jim odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, 

kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají.“ 

25.9. 1. čt.: Ezd 9,5-9 
Žalm: Tob 13 

Ev.: Lk 9,1-6 

Požehnaný Bůh věčně živý, on je náš Bůh  a on je náš 
Otec, smiluje se nad vámi nade všemi, až se k němu 

obrátíte celým svým srdcem a celou svou duší a 

budete před ním jednat podle pravdy, tehdy se obrátí 

k vám... 

26.9. 1. čt.: Ageus 1,1-8 

Žalm: 149 

Ev.: Lk 9,7-9 

Toto praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své 

cesty. 

27.9. 1. čt.: Ag 1,15b-2,9 

Žalm: 43 

Ev.: Lk 9,18-22 

„Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od 

starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne 

vzkříšen.“ 

28.9. 1. čt.: Mdr 6,9-21 

Žalm: 1Kron 29 
2. čt.: 1Petr 1,3-

6;2,21b-24 

Ev:Mt 16,24-27 

Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale 

ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za 
svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se 

svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho 

jednání." 

29.9. 

ne 

1. čt.: Amos 6,1-7 

Žalm: 146 

2.čt.1Tim 6,11-16 

Ev.:Lk 16,19-31 

 Boháč řekl: 'Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého 

otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, 

aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.... 

Odpověděl mu: 'Jestliže neposlouchají Mojžíše a 

Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z 

mrtvých.' " 

30.9. 1. čt.: Zach 8,1-8 

Žalm: 102 

Ev.: Lk 9,46-50 

Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, 

postavil je vedle sebe a řekl jim: „Kdo přijme takové 

dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, 

přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi 

všemi vámi, ten je veliký.“ 

 



 

Slovo proměňuje chleba a víno v tělo a krev Krista  

sv. Jan Zlatoústý (Chrysostom),  

Krátký úryvek z díla "De proditioneJudae" ("O Jidášově zradě")  

 

   

   

„Není to člověk, kdo předložené obětní dary na oltářičiní tělem a krví 

Kristovou, nýbrž sám za nás ukřižovaný Kristus. V jeho zastoupení tu stojí 

knězv okamžiku, kdy pronáší ona slova; moc a milostje pak od Boha. ‚Toto je 

mé tělo‘, praví; slovo i to proměňuje věci nalézající se na oltáři. A jako ono 

všemocné slovo, které zní: ‚Rosťte a množte se a naplňte zemi‘, bylo vyřčeno 

jenom jednou, ale uskutečňuje se po všechny časy, dávajíc naší přirozenosti 

moc plodit potomstvo, tak i toto slovo jednou vyřčené na každém oltáři v 

církvích, od poslední večeře až podnes a až do jeho příchodu, uskutečňuje 

pravou oběť." 

 

 

http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=999
http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=666


 

Svátky a slavnosti v tomto měsíci: 

1.9. sv. Jiljí 

3.9. sv. Řehoř Veliký 

5.9. sv. Viktorin 

8.9. Svátek Narození Panny Marie 

12.9. Jména Panny Marie 

13.9. Sv. Jan Zlatoústý 

14.9. Povýšení Svatého Kříže 

15.9. Panna Maria Bolestná 

16.9. sv. Ludmila 

21.9. Svátek sv. Matouše 

26.9. sv. Kosma a Damián 

27.9. sv. Vincenc z Paula 

28.9. Slavnost sv. Václava 

29.9. Svátek sv. archandělů Michela, Gabriela a Rafaela 

30.9. sv. Jeroným 

 

Modlitba 

Poněvadž jsme v tebe doufali, Bohorodičko, nebudeme zahanbeni, ale 

budeme zachráněni. A poněvadž jsme dosáhli tvé pomoci a tvého 

prostřednictví, ty svatá, čistá a dokonalá, nebojíme se, že bychom své 

nepřátele neobrátili na útěk a nerozprášili je. Ve všech svých záležitostech 

jsme se kryli tvou mocnou pomocí jako štítem, prosíme tě a voláme k tobě: 

Zachraň nás svou mocnou přímluvou, dej nám povstat ze spánku tmy, 

abychom vzdávali chválu moci Boží, jež z tebe přijala lidské tělo. 

(Koptická liturgie) 

/ Pavel Strachota, Hlasy Otců, str. 82/ 



KALENDÁŘ 

3. – 5. 9. . Nebudou mše sv. v Žel. Brodě a 

v Držkově  

5. 9. (čtvrtek) 11:00 hod. Prohlídka kostela sv. Jakuba 

v Žel.Brodě pro skupinu z Trutnova 

6. 9. (pátek) 17:30 hod. 
18:00 hod.  

Adorace Nejsv. Svátosti 

Mše sv. 

kostel sv. Jakuba v Žel. Brodě 

11. 9. (středa)  Biblická hodina  

po mši sv. 

fara v Železném Brodě 

14. 9. (sobota) 
Od 13:00 do 

12:00 hod. a 
od 13:00 do 

17:00 hod. 

Dni evropského dědictví – 

otevřena zvonice a kostel v Žel.Brodě 

15. 9. (neděle)  

13:00 hod. 
 

15:00 hod.  

16:00 hod. 

Dni evropského dědictví - 

otevřena fara a kostel na Krásné 

Pobožnost svatých schodů 

Mše svatá 

19. 9. (čtvrtek) 18:00 hod. Pouť k Panně Marii Lasalettské 

a požehnání pro děti do nového 

školního roku 

Mše svatá a po ní občerstvení na faře 

v Žel. Brodě 

22.9. (neděle) 15:00 hod. XXXVI. koncert Na Poušti s vernisáží 

výstavy z díla Marty Nymsové 

28.9. (sobota)  Slavnost sv. Václava 



Humor je přirozenou ochranou proti všem druhům fanatismu 

11.12.2009, Tomáš Špidlík 

Podle mne je humor přirozenou ochranou proti herezi a všem druhům 

fanatismu. Proč totalitní režimy nesnášejí humor? Protože berou jako 

absolutní něco, co je pouze relativní, částečné. Humor ale to, co se zdá 

absolutní, relativizuje, a proto se i prostřednictvím vtipů lidé brání. A naopak, 

humor dělá dobrou službu i v náboženských principech – ukazuje, že jejich 

ideologický výklad není poslední, že je potřeba postoupit výš ke smyslu 

duchovnímu. 

 

Je ovšem rozdíl mezi dobrým a špatným humorem – špatný je destruktivní a 

to, o čem žertuje, vlastně ničí, zatímco dobrý humor povzbuzuje k hlubšímu 

pochopení. Když tedy řeholníci mezi sebou žertují o poslušnosti, nechtějí ji 

popřít, ale ukazují, že se nesmí chápat naivně. 

 

Všude, kde jde o vážné problémy, se ale musí umět rozlišovat mezi tím, co má 

absolutní hodnotu, a tím, co se za absolutní neprávem vydává. Kdo to neumí 

rozlišit, ocitá se v nebezpečí, že jeho vtipy jsou nepodařené, nemístné. 

Bohužel jsou (i mezi mými posluchači) lidé, pro které je nedotknutelný i jejich 

klobouk. S takovými je ovšem lepší nežertovat. 

 

Zpracováno podle knihy: Duše poutníka - Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem 

Paulasem. 

Misionář jde sám africkou stepí a najednou se před ním objeví lev. Misionář 

začne utíkat, lev běží za ním. Když už ho lev skoro má, padne misionář na 

kolena, sepnne ruce a modlí se: 

„Pane, dej, ať se ten lev zachová aspoň trochu křesťansky.“  

 

A náhle se lev postaví na zadní, sepne tlapy a říká:  

 

„Pane, požehnej mi toto jídlo,  

které mi dává tvá štědrá ruka.“ 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Spidlik.html
http://www.ikarmel.cz/kniha/Duse-poutnika_10939.html
http://www.ikarmel.cz/autor/spidlik-tomas


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. Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

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

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

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

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 

mailto:janjucha@email.cz

