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EDITORIAL                               

 

Váţený čtenáři. 
Sedím  u počítače nad skoro hotovým zářijovým číslem Jakuba  a 

snaţím se něco čtivého vymyslet do editorialu, ale myšlenky neposlušně utíkají 

a celá mysl se brání soustředění a nasměrování jinému neţ prázdninovému. 

Velmi silně si uvědomuji, ţe skutečně začíná další etapa v ţivotě (ostatně jako 

kaţdý rok).  

Kdyţ jsem uvaţovala o tom, co by se hodilo jako téma pro rubriku 

cesty víry, zaujal mě článek Vojtěcha Eliáše přesně o momentu, který se nás 
všech nějak týká a neodvratně se blíţí. Škola. Nabízím pár jeho myšlenek k této 

aktuální situaci a sama za sebe přeji nám všem, aby nadcházející školní rok byl 

pro nás nejen plný práce, učení a starostí, ale i plný radosti z nově poznaného, 

z uţitečné práce, z dobrého pocitu, ţe tu jsme ne jen pro sebe, ale hlavně pro 

druhé. 

Také si kaţdého z Vás dovoluji opět s novým školním rokem poţádat o 

spolupráci na našem farním zpravodaji. Budu nesmírně vděčná za jakékoli 

připomínky, nápady a samozřejmě příspěvky.  

- el - 

 

 

 

CESTY VÍRY       

 

 

Škola je součástí ţivota! 
 

 
Jednou jsem v první školní den pozoroval, jak nějaká maminka táhla za aktovku 
na zádech své brečící dítě do první třídy základní školy. Tehdy jsem si pomyslel: 

chudák dítě – ani netuší, kolik roků školy má před sebou. Jsou jistě i jiné děti, 

které se do školy těší, některé jen do první třídy, jiné i do dalších… 
 

Později jsem poznal, ţe něco podobného proţívají i učitelky a učitelé (někdy o 

týden dříve), někteří se také do školy těší… Jedno však mají společné: pro těšící 

i netěšící se – pro pedagogy i ţáky – bude škola zabírat velkou část dne. A pro 

všechny zúčastněné to NEbude jen příprava na něco: pro ţáky na ţivot a pro 

vyučující na dovolenou. Škola není jen přípravou na ţivot, škola je součástí 

ţivota! A bylo by nepochopením ţivotního poslání, kdyby to přijímali jinak. 



Kaţdý z nás, kdo má cestu do první třídy za sebou, se můţe pousmát nad 

naivitou onoho dětské ho vzdoru. Ale přesto se mnohdy chováme 

podobně. Odmítáme přijmout realitu, ţe škola je součástí ţivota – 

místem, kde se máme rozvíjet a realizovat, v pravém slova smyslu ţít, a to i svůj 
křesťanský ţivot, svou víru. Děti i dospělí se někdy vzdorovitě vzpírají přijmout 

tuto Boţí výzvu: Čím školu naplníš? Dobrem? Bude to jen čas čekání na 

prázdniny či dovolenou? Nebo příleţitost ţít s Bohem? Vydávat o Bohu 

svědectví – třeba i tím, ţe přemáháme svoji nechuť či nesympatii?  

 

Začíná školní rok. Všem, kterým to přináší do ţivota nějakou změnu, přeji, aby 

ji nepřijímali otrocky, ale jako lidé svobodní v Kristu. I v této události je totiţ s 

námi Pán! I nyní nás posiluje, abychom evangelium – radostnou zvěst 

ohlašovali tomuto světu: třeba i tehdy, kdyţ sami objevujeme tajemství přírody, 

zákonitosti stvoření i krásu a harmonii – a v tom všem i Boha, nebo tehdy, kdyţ 

k tomu přivádíme druhé. Buďme křesťany – vţdy a všude. I na začátku 

školního roku!  
 

P. Dr. Vojtěch Eliáš, vyučující na katedře pastorálních oborů KTF UK 
 

 

 
PASTORACE                                        
 

Září je měsícem, kdy si my Saletini připomínáme zjevení Matky Boţí na La 

Salettě 19.září 1846 dvěma dětem: Maximinovi a Melánii. Tam Maria, kromě 

toho, ţe sdělila poselství svými slovy, také svým oblekem chtěla něco vyjádřit. 

Na prsou měla kříţ s kleštěmi a kladivem. Jakoby chtěla povědět, ţe o tom 

znaku naší víry je třeba i nadále mluvit a rozjímat ve svém srdci. „Vpravdě, 

vpravdě vám říkám, nezemře-li obilné zrno padlé do země, zůstává samo; 

zemře-li však, přináší mnohý uţitek.“(J12,24) V těchto slovech je skrytá pravda, 
ţe ţivot je posilován smrti. Jeţíš zemřel na kříţi, ale Jeho smrt přinesla nový 

ţivot: spásu, církev a svátosti. Pro nevěřící smrt je cestou k nicotě, je 

definitivním koncem ţivota a nepředstavitelnou prázdnotou. Ale pro nás  věřící 

a Jeţíšovy učedníky je opakem – plností ţivota a zárukou této plnosti. Jeţíšova 

smrt byla jen krátkodobým vítězstvím Jeho odpůrců. Jeţíš přece třetího dne byl 

vzkříšen. A tak smrt byla poraţena Boţím Synem a pro křesťany je to důvod 

k radosti a mocné naději. Jako první z lidí tuto naději „ţivota po ţivotě“ proţil 

jeden ze zločinců, který byl spolu s Jeţíšem ukřiţován, a který v poslední chvíli 

uvěřil v Mesiáše: „Jeţíši, vzpomeň si na mne, aţ přijdeš se svým královstvím“. 

Jeţíš mu řekl: „Vpravdě ti říkám, dnes budeš se mnou v ráji“.(Lk 23,42) 

Kříţ nás přesvědčuje, ţe lásku Boha k člověku nejde zabít, protoţe je věčná, 

http://www.ktf.cuni.cz/


protoţe ona vţdycky zmrtvýchvstane. Proto křesťané prvních století nazývali 

sebe „crucis religiosi“, tzn. Vyznavači náboţenství kříţe. Oni hluboce věřili, ţe 

kříţ je jedinou cestou a bránou do nebe. Byli přesvědčení, ţe kdo odmítá kříţ, 

zároveň s ním odmítá  ţivot věčný. Není kříţ nejzajímavější knihou o Bohu a 
člověku? U paty kříţe se uskutečňuje – jak říká sv. Ignác z Loyoly – naše 

zkouška ze znalosti sebe a milosrdného Boha. Kristův kříţ přibliţuje lidi 

k pravdě a zároveň obnovuje zničená svědomí. Bohuţel, na kříţ často 

zapomínáme nebo nechceme pamatovat. Ve shonu po penězích, věcech a 

příjemnostech nenecháváme čas na podívání se na kříţ, na pokleknuti před ním 

v modlitbě. Přijde nám to jako staromódní, nebo zaostalé udělat znamení kříţe 

před kostelem, kapličkou, boţí muka, nemluvě o pokřiţování se před cestou, 

vyučováním, práci, před a po jídle. Nové a nové události zakrývají před námi 

kříţ. 

Jeden kněz navštívil jistou rodinu v jejich bytě. Na stěnách bytu nebyl ani jeden 

náboţenský znak, ani kříţ ani obraz. Proto kněz poloţil svůj kříţ na stole a 

obrázky pro děti. V tu chvíli chlapeček vzal kříţ do ruky a zvolal: „mami, 
podívej se jaké zajímavé letadýlko má ten pán“. V bytě byly dva televizory, 

počítač, pěkný nábytek, koberce – ale kříţ tu nebyl. Moţná, ţe byla nastolena 

nová vize křesťanství bez kříţe, nebo s kříţem, ale velmi lehkým. Pro některé je 

tento znak jedině dekoraci nebo šperkem. Ale křesťanství bez kříţe, to není 

ţádné křesťanství, protoţe právě kříţ je srdcem evangelia a centrem naší víry. 

Kříţ je také dobro. V našem pozemském ţivotě máme na dosah ruky snadná 

dobra, která ale námi chtějí vládnout. Je třeba odvahu, abychom se postavili 

proti pokušení snadného dobra a sáhli po dobru, které stojí námahu, které je 

vyjádřené Kristovým kříţem. Kříţ nám říká, ţe to, co je namáhavé nezotročuje 

člověka, ale povzbuzuje, otuţuje a obohacuje. „Chce-li někdo jít za mnou, zapři 

sám sebe, vezmi na sebe svůj kříţ a následuj mě.“ (Mk8,34) 
Jeţíš svým učedníkům staví tvrdé podmínky. Jít za Jeţíšem to je odmítat 

zdánlivé dobro, které tak často vidíme v reklamách a volit úzkou a trnitou cestu 

křesťanských ctnosti. 

Kříţ je pro nás znakem Boţí moci a důvodem chlouby. „A kéţ se já nikdy 

nechlubím jinak neţ kříţem našeho Pána Jeţíše Krista, jímţ svět je ukřiţován 

pro mne a já jsem ukřiţován pro svět.“ (Gal 6,14) Proto katolíci po vzoru Krista 

by se neměli bát kříţe, protoţe jen on je jedinou bránou do nebe. Věřme slovům 

Jeţíše: „Já jsem brána. Vchází-li někdo skrze mne, bude zachráněn.“ (J 10,9) 

9. a 10.září budeme mít moţnost vyznat svou víru, rozjímat o kříţi a být očitými 

svědky postaveni o posvěceni kříţe u kostela sv. Jakuba v Ţelezném Brodě. 

Chtěl bych Vás poprosit, abyste vyuţili přítomnost našeho hosta P. Pavla 

Gábora SJ z vatikánské observatoře k prohloubení víry a také abyste se modlili  
za ostatní, aby se obrátili a uvěřili a spolu s námi vyznali za svatým Tomášem: 

„Pán můj a Bůh můj“ 

Předem děkuji. 

 P. Jan 



                                                                                                  

   Z KANCELÁŘE      

 

 

 

Výzva !!!!! 
 

Se začátkem září přichází nová etapa v ţivotě mnohých lidi. Začíná nový školní 

rok, který ovlivňuje chod celé rodiny. Školní rok můţe být zároveň 

katechetickým rokem, aspoň pro děti z katolických rodin. Jsem si vědom toho, 

ţe děti mají hodně různých krouţků a povinností, ale katecheze je také důleţitá. 

Proto prosím, abyste vyzvedli a vyplnili přihlášky. Katecheze začne od října. 
 

Kromě katecheze bude také příprava na svátost biřmování. Uţ několikrát 

v Jakubovi byla k tomu výzva. Prosím zájemce (i ty, kteří uţ se ústně přihlásili), 

aby vyzvedli přihlášky a odevzdali je do 18.září. 

 

 

 

 

 

 

Přejeme         
 

 

 

V září oslaví svá ţivotní jubilea: pan Martin Tomešek 61 let 

                                                     paní Eva Lédlová 43 let 
                                                     pater Miroslaw Matenko 39 let 

                                                     paní Marie Halamová 36 let 

                                                     paní Adéla Škaloudová 32 let 

 
 

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

zdraví! 

 

-red – 

 

 



 

NENECHTE SI UJÍT                
 

 

  ****    Římskokatolická farnost Ţelezný Brod srdečně zve   

****        

na slavnost posvěcení kříţe 

u kostela sv. Jakuba v Ţelezném Brodě. 

 
Program: 

 

pátek 9.září 2011 
18.00 - mše sv. v kostele sv. Jakuba 

18.45 - přednáška na faře - host: P. Pavel Gábor SJ z Vatikánské observatoře 

 

"Velkolepý vesmír: hrozba či útěcha?" 
 

Čím více poznáváme vesmír, tím více si uvědomujeme jeho velikost. Ta nás 

někdy ubíjí, jindy povznáší. 

P. Pavel Gábor SJ z Vatikánské observatoře nás zve ke krátkému setrvání u 

těchto rozporuplných rozpoloţení. Bude se jednat o cestu k lepšímu poznání 

vesmíru kolem nás, ale i hnutí svého vlastního srdce. 

 

sobota 10.září 2011 

9.00- mše svatá s kázáním v kostele sv. Jakuba 

14.00 - posvěcení kříţe a besídka s P. Pavlem Gáborem SJ 
(bude připraveno malé občerstvení) 

Těšíme se na Vaší účast 

 

 

 



  
   

 

Podzimní pouť  k  uctění 

 Povýšení Svatého kříţe  
 na Krásné u Jablonce n.Nisou 

v neděli 11.září 2011 
 

10,30     otevření Matičního centra - 

          Předvádění výroby  skleněných  figurek                                     

          Procházky na  koňském hřbetu- 

                                                               p.Šlaufová 

        Výstava Oblasti biodiverzity  v Jizerských horách- 

                      oblasti  živých přírodních pokladů. 

 

 11 hod.       Loutkové divadélko- 

                        pohádky pana Pešána  -  

                        s malými přestávkami průběţně 

                       do 13. hod  

 

12.30min.   Taneční orchestr Rudy Millera 

                      ZUŠ Ţelezný Brod - 

                      hraje k poslechu i tanci. 

 

13.15hod.    Koncert duchovní hudby 

                      kostel sv. Josefa 

 

13.30hod.   Pohádková cesta paní Korduly- 

                      podle počasí za kostelem 

 

14..hod      Tématické posezení: 

                     Chráněná území a jejich význam 

                     pro rozvoj Libereckého kraje.      

    

15hod.       Korduliny pohádky- 

                     paní.Kordová,Liberec. 

                    / Matiční centrum/ 

 

16 hod.     Poutní mše svatá k uctění  

                   Povýšení Svatého kříţe 
                  / kostel sv. Josefa /  

                    celebruje p.Jan Jucha MS 

 

Teplé polévkové občerstvení bude připraveno. 

 

Změna programu Evropských dnů na Krásné vyhrazena.      
MATICE DĚKANSTVÍ ŢELEZNOBRODSKÉHO o.s.  



FÓRUM                                        
 

Pískovcová Boţí muka 

Stojí při cestě k Hrubé Horce naproti hřbitovu. Na dvojitém soklu stojí štíhlý 

oblý dřík nesoucí hranolovitou kaplici s reliéfy ukřiţování, umučení Krista, 

snímání z kříţe a vzkříšení. Nápisy na soklu jsou velmi těţko čitelné, vyplývá z 

nich, ţe Boţí muka zřídil ţeleznobrodský občan Kryštof Sibenaichler. Sloup 

není datován. Pochází z rozhraní 17. a 18. století, kdy byl vyroben jako poslední 
zastavení při cestě k popravišti. Je to jedna z nejstarších kamenných plastik v 

severních Čechách. Dvě statné lípy a dva kaštany, které tvořily ochranné pásmo 

byly v létě 1987 poraţeny. 

 

Podezdívka bývalé šibenice a popraviště 

Na vrchu „Šibeňáku“. Kruhovitá podezdívka je ve spodní části vyzděna z 

mohutných otesaných kvádrů pískovce, ve kterých jsou vyryty kříţe, nahoře z 

lomového břidlicového kamene. Pochází z roku 1774. Na místě bývalé šibenice 

je vyhlídka. 

                                        Podle zápisků J. Josefa z r.1991 uchovala V. 

Petruţálková 

 
Příště o kostnici a schodišti. 

 

AŤČIN SLOUPEK 
 

Pouť u svatého Jakuba 31.7.2011 

V neděli 31. července přestalo pršet, asi proto ţe jsme měli pouťovou mši 

svatou, kterou slouţil generální vikář z Litoměřic pater Stanislav Přibyl. Přišlo 

hodně lidí, sbor zpíval moc pěkně, kytice barevných růţí zaplnily celý kostel. 
Agapé před farou se vydařilo, jídla bylo aţ aţ, ochutnala jsem skoro všechno i 

pivo natočené panem Pastorkem. Děti hrály dětem pohádky v garáţi, protoţe 

začalo pršet, mamka si koupila vařečku na marmelády. 

 

Krkonoše 3.8.2011 

Plný veliký autobus nás veze do Krkonoš 69 lidí, sluníčko svítí, je teplo. Mamka 

s paní Patřičnou mění koruny za zloté a pak kupuje lístky na lanovku. Jsme ve 

Sklářské Porebě a jedeme na Srenicu. V mezi stanici lanovky ale je změna. 

Jenom 9 našich stihlo nastoupit, lanovka přestala fungovat. Někdo se vydal 

pěšky do Harrachova, někdo se vrátil zpět přes Kamenický vodopád, nebo jel 

zpět lanovkou. Mamka mi chtěla ukázat Voseckou boudu, protoţe tam já prý 

nikdy nedojdu. Snad se to podaří jindy. Všem vrátili peníze za lanovku, dali 



jsme si dobré pivo, kávu i zmrzlinu, v Harrachově jsme naloţili zbytek lidí, 

nikdo nechyběl, s Otcem Janem jsme pak stihli večerní mši v Brodě. 

Anděl po boku 

Zase mám důvod k oslavě. 17. září to bude 5let od mých křtin. Jednou mi 

Jeţíšek přinesl kníţku s názvem Anděl po tvém boku. Jsou to myšlenky na 
kaţdý den. Na dovolené jsem nikde nebyla, léto jsem proţila střídavě ve 

Vlastiboři a doma u ţehličky. V neděli z chalupy jsem jezdila na mši svatou do 

kostela, na Krásnou. A teď vám opíšu jednu myšlenku, která se mi moc líbí. 

Vyţaduje-li to láska, dokáţí být andělé divocí. Mohou se vřítit do víru ţivota, 

pokud je to třeba, aby se jim podařilo udrţet své ruce na našich ramenech a Boţí 

lásku v našich srdcích. 

                                                                                                                 Aťka 

 

 

 

VZDĚLÁVÁME SE                   
 

ZNÁME II. VATIKÁNSKÝ KONCIL?    3. část 
 

 II. Liturgická výchova a činná účast 

NEZBYTNOST LITURGICKÉ VÝCHOVY 
14 Matka církev si velmi přeje, aby byli všichni věřící vedeni k plné, uvědomělé 

a aktivní účasti na liturgických úkonech, jak ji vyţaduje sama povaha liturgie. K 

takové účasti je křesťanský lid jako „vyvolený rod, královské kněţstvo, národ 

svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví“ (1 Petr 2,9; srov. 2,4-5) mocí křtu 

oprávněn i zavázán. 

Tuto plnou a aktivní účast všeho lidu je třeba při obnově a pěstování posvátné 

liturgie mít co nejvíce na zřeteli. Je to první a nezbytný zdroj, ze kterého mají 

věřící čerpat skutečně křesťanského ducha. Proto se mají duchovní správcové o 

takovou účast na liturgii svědomitě snaţit v celé pastorační činnosti patřičným 
poučováním. 

Nebudou-li však duchovní správcové nejprve sami zcela proniknuti duchem a 

silou liturgie a nebudou-li schopni ji vyučovat, není naděje na dosaţení tohoto 

cíle. Je proto nejvýš potřebné postarat se o liturgické vzdělávání kněţstva. Proto 

se posvátný sněm usnesl stanovit to, co následuje. 
 

 PŘÍPRAVA PROFESORŮ LITURGIKY 

15 Učitelé pověření přednáškami z liturgiky v seminářích, řeholních učilištích a 

na bohosloveckých fakultách ať jsou pro svůj úkol řádně vzděláni v ústavech k 

tomu zvlášť určených. 
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                      oblasti  živých přírodních pokladů. 

 

 11 hod.       Loutkové divadélko- 

                        pohádky pana Pešána  -  

                        s malými přestávkami průběţně 

                       do 13. hod  

 

12.30min.   Taneční orchestr Rudy Millera 

                      ZUŠ Ţelezný Brod - 

                      hraje k poslechu i tanci. 

 

13.15hod.    Koncert duchovní hudby 

                      kostel sv. Josefa 

 

13.30hod.   Pohádková cesta paní Korduly- 

                      podle počasí za kostelem 

 

14..hod      Tématické posezení: 

                     Chráněná území a jejich význam 

                     pro rozvoj Libereckého kraje.      

    

15hod.       Korduliny pohádky- 

                     paní.Kordová,Liberec. 

                    / Matiční centrum/ 

 

16 hod.     Poutní mše svatá k uctění  

                   Povýšení Svatého kříţe 
                  / kostel sv. Josefa /  

                    celebruje p.Jan Jucha MS 

 

Teplé polévkové občerstvení bude připraveno. 

 

Změna programu Evropských dnů na Krásné vyhrazena.      
MATICE DĚKANSTVÍ ŢELEZNOBRODSKÉHO o.s.  



 

 LITURGIKA JAKO STUDIJNÍ PŘEDMĚT 

16 Liturgika náleţí v seminářích a řeholních učilištích mezi povinné a důleţité 

studijní obory, na bohosloveckých fakultách mezi hlavní obory. Je třeba ji 

vykládat jak z hlediska teologického a historického, tak z hlediska duchovního, 

pastoračního a právního. Rovněţ učitelé ostatních oborů, především dogmatiky, 

biblistiky, duchovní teologie a pastorálky ať se snaţí – kaţdý podle toho, jak to 

vyţaduje vnitřní povaha jeho předmětu – tak objasňovat Kristovo tajemství a 

dějiny spásy, aby zřetelně vysvitla jejich spojitost s liturgií a jednota výuky 
kněţí. 
 

 LITURGICKÁ VÝCHOVA KANDIDÁTŮ KNĚŢSTVÍ 

17 Duchovní ţivot kleriků v seminářích a řeholních domech ať je formován 

liturgicky. Je třeba jim zprostředkovat pochopení posvátných obřadů, aby jim 
rozuměli a mohli na nich mít účast celou duší. Je třeba je vychovávat také přímo 

slavením svatých tajemství a jinými úkony zboţnosti, proniknutými duchem 

posvátné liturgie. Rovněţ se musí naučit zachovávat liturgické předpisy. Ţivot v 

seminářích a řeholních ústavech má zcela pronikat liturgický duch. 
 

 PROHLUBOVÁNÍ LITURGICKÉHO ŢIVOTA KNĚŢÍ 

18 Světským i řeholním kněţím, kteří jiţ pracují na vinici Páně, ať se všemi 

vhodnými prostředky pomáhá, aby stále lépe chápali, co konají v posvátných 

funkcích, aby ţili liturgickým ţivotem a sdíleli jej se svěřenými věřícími. 
 

 LITURGICKÁ VÝCHOVA LIDU 

19 Duchovní správcové ať horlivě a trpělivě usilují o liturgickou výchovu a 

vnitřní i vnější aktivní účast věřících, a to úměrně jejich věku, okolnostem a 

způsobu ţivota a stupni náboţenské vyspělosti. Tím splní jeden z hlavních 

úkolů věrných správců Boţích tajemství. Svěřený lid mají vést nejen slovem, ale 

i příkladem. 
 

 ROZHLAS A TELEVIZE 

20 Rozhlasový a televizní přenos posvátných úkonů, zvláště pokud jde o 

eucharistickou oběť, ať se děje taktně a důstojně, pod vedením a odpovědností 

odborníka, kterého tím úkolem pověří biskupové. 

 

 III. Obnova posvátné liturgie 

SMYSL OBNOVY 
21 Aby se křesťanskému lidu jistěji dostávalo v posvátné liturgii mnoha milostí, 

touţí svatá matka církev po uskutečnění celkové obnovy liturgie. Liturgie totiţ 

obsahuje sloţku neměnnou, ustanovenou Bohem, a části podléhající změnám. 

Tyto části se postupem času mohou nebo dokonce musí měnit, jestliţe do nich 



proniklo něco, co docela neodpovídá vnitřní povaze liturgie, nebo jestliţe 

zastaraly. 

Texty a obřady je třeba při této obnově upravit tak, aby jasněji vyjadřovaly to 

svaté, čeho jsou znamením. Pro křesťanský lid by měly být snadno 
srozumitelné, pokud je to moţné; lid by měl na nich mít účast plnou, aktivní a v 

duchu společenství. 

Posvátný sněm proto stanovil následující všeobecné směrnice. 
 

 A. VŠEOBECNÉ SMĚRNICE 

PŘÍSLUŠNÁ AUTORITA 
22§ 1 Pouze církevní autorita je oprávněna řídit posvátnou liturgii. Je to 

Apoštolský stolec a v rámci právní normy biskup. 

§ 2 Také biskupské sbory různého druhu, řádně ustanovené pro určitá území, 

jsou na základě právního zmocnění příslušné řídit vymezené oblasti liturgie. 

§ 3 Proto nikdo jiný, ani kněz, nesmí v liturgii o své vůli nic přidávat ani u bírat 

ani měnit. 
 

 TRADICE A POKROK 

23 Aby se zachovala zdravá tradice, a přesto se otevřela cesta oprávněnému 

pokroku, má kaţdé úpravě částí liturgie předcházet důkladné teoretické 

zkoumání z hlediska teologického, historického a pastoračního. Mimoto je třeba 

přihlédnout k obecným zákonům stavby i ducha liturgie, ke zkušenostem s 

nedávnou liturgickou reformou a ke zkušenostem s výjimkami dosud 

povolenými. Dále platí, ţe se nové formy mají zavádět jen tehdy, vyţaduje-li to 

opravdový a jistý uţitek církve. Přitom ať se dbá, aby nové formy organicky 
vyrůstaly z forem, které jiţ existují. 

Podle moţnosti nemá docházet ke značným rozdílům v obřadech sousedících 

oblastí. 

 BIBLE A LITURGIE 

24 Mimořádný význam má při slavení liturgie Písmo svaté. Z něho jsou vybrána 

čtení, která se vykládají v homilii, a ţalmy, které se zpívají. Z jeho inspirace a 

podnětů se zrodily liturgické modlitby, orace a hymny; z něho dostávají 

liturgické úkony a znamení svůj význam. Proto v zájmu obnovy, rozvoje a 

přizpůsobení posvátné liturgie je třeba podněcovat srdečné a ţivé zalíbení ve 

svatém Písmu, jak o něm svědčí úctyhodná tradice východních i západních 

obřadů. 
 

 REVIZE LITURGICKÝCH KNIH 

25 Liturgické knihy ať jsou co nejdříve upraveny za spolupráce odborníků a po 

poradě s biskupy, a to z různých oblastí světa. 

 
 



 
FARNÍ KALENDÁŘ     
                            
 

 

 

 
1.9. čt Sv. Jiljí   Mše sv. není 
2.9. pá Sv. Justus 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
3.9. so Sv. Řehoř Veliký 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 
3.9. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 
4.9. ne 23. neděle v mezidobí    

4.9. ne Sv. Rozálie  8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
4.9. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 
4.9. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 
6.9. út Sv. Magnus 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
7.9. st Sv. Melichar Grodecký 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
8.9. čt Svátek Narození Panny 

Marie 
16:00 Drţkov – sv. 

Bartoloměj 
Mše sv. 

8.9. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
9.9. pá Sv. Petr Klaver 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
9.9. pá  18:45 Fara Ţel. Brod Přednáška P. 

Paula Gábora 

SJ 
10.9. so Bl. Karel Spinola   9:00  Ţel. Brod – sv. 

Jakub 
Mše sv. 

10.9. so  14:00 U kostela sv. Jakuba Svěcení kříţe 
10.9. so  poté Fara Ţel. Brod Setkání s  

P. Gáborem 
10.9. so  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 
10.9. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 
11.9. ne 24. neděle v mezidobí    

11.9. ne Sv. Jan Gabriel Perboyre 8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
11.9. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín  

11.9. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Poutní mše sv. 
13.9. út Sv. Jan Zlatoústý 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

 

 



14.9. st Svátek Povýšení sv. 

Kříţe 
18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

14.9. st  18:45 Fara Ţel. Brod Biblická 

hodina 
15.9. čt Panna Maria Bolestná 16:00 Drţkov – sv. 

Bartoloměj 
Mše sv. 

15.9. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
16.9. pá Sv. Ludmila 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
17.9. so Sv. Robert Bellarmin 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 
17.9. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 
18.9. ne 25. neděle v mezidobí    

18.9. ne Sv. Josef Kupertinský 8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
18.9. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 
18.9. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 
20.9. út Sv. Ondřej Kim Taegon 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
20.9. út  18:45 Fara Ţel. Brod Setkání 

Matice 
21.9. st Sv. Matouš 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
22.9. čt Sv. Mořic a druhové 16:00 Drţkov – sv. 

Bartoloměj 
Mše sv. 

22.9. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Bohosluţba 

slova 
23.9. pá Sv. Pio z Pietrelciny 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Bohosluţba 

slova 
24.9. so Sv. Gerard 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 
24.9. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 
25.9. ne 26. neděle v mezidobí   Sbírka na 

Charitu 
25.9. ne Sv. Mikuláš z Flue 8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
25.9. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 
25.9. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 
27.9. út Sv. Vincenc z Pauly   Mše sv. není 
28.9. st Slavnost sv. Václava 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
28.9. st  18:45 Fara Ţel. Brod Biblická 

hodina 
29.9. čt Svátek sv. archandělů 16:00 Drţkov – sv. 

Bartoloměj 
Mše sv. 

29.9. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
30.9. pá Sv. Jeroným 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

 



Září 2011 Kalendář s citáty z Písma sv. 
Najděte si kaţdý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným veršem z Písma 

sv. 

 

1. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, kaţdý den má dost vlastního 

trápení. Mt 6,34 
 

2. Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navţdy. Ţ 37,29 
 

3. Kdyţ byl Jeţíš na zemi, uzdravoval nemocné a stejně tak zbaví nemocí 

celé lidstvo. Iz 33,24 
 

4. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všechno nechť 

se mezi vámi děje v lásce. 1K 16,13-14 

 

5. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy 

dosti. Také to je pomíjivost. Kaz 5,9-10 

 

6. Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze Zákona tvého Ţ 119,18 

 

7. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má pře očima, 
Hospodin však hledí na srdce. 1. Sam 16,7 

 

8. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahranické 

nůţky. Národ nepozvedne meč proti národu, ani se jiţ nebudou učit válce. 

Iz 2,4 

 

9. Nebudeš nadrţovat nemajetnému, ani brát ohled na mocného. Budeš 

soudit svého bliţního spravedlivě. Lv 19,15 

 

10. Účelem modlitby není informovat Boha, ale nechat Boha, aby působil v 

nás. Jan 1,29-34 
 

11. Křest je naše první ţivotní a šťastné setkání s Kristem. Mt 3,13-17 

 

12. Mluví Bůh také k nám? Ano. V modlitbě a slovy Písma svatého. Měli 

bychom znát nazpaměť co nejvíce výroků z Písma. J 4,5-42 

 

13. Neříkejte: „Nevěřím v Boha, protoţe ho nevidím!“. Říkejte: „Neumím 

se dívat!“ Mt 7,21-27 

 

14. Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Mt 26,41 

 

15. Jestliţe neuvěříte, neobstojíte! Iz 7,9 



16. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Mt 5,8 

 

17. Ti, kdo činili dobré, vstanou k ţivotu, a ti kdo činili zlé vstanou k 

odsouzení. J 5,29 
 

18. Dobrý strom nemůţe nést špatné ovoce. Mt 7,16-18 

 

19. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. Ţ 127 

 

20. Zaradoval jsem se, kdyţ mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! Ţ 

122,1 

 

21. Jděte a učte se, co to je: „Milosrdenství chci, a ne oběť.“ Mt 9,13 

 

22. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou. Ţ 149,4 

 
23. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na 

Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh. 

Ţ 43,5 

 

24. „Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do 

rukou lidí“. Lk 9,44 

 

25. ...dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte 

jedné duše, jednoho smýšlení... F 2,2 

 

26. 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. Lk 9,48 

 

27. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Lk 9,56 

 

28. Láska pak znamená zachovávat její (moudrosti) zákony, dbát jejích 

zákonů je zárukou neporušenosti. Mdr 6,18 

 

29. Celým svým srdcem ti vzdávám chválu, přímo před bohy ti zpívám 

ţalmy, klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám 

chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Ţ 138,1-2 

 
30. Boţe, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, 

zprosť nás hříchů pro své jméno! Ţ 79,9 

 



 

 
PRAVIDELNOSTI     

 
Pravidelný pořad bohosluţeb 

 

Ţelezný 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 
Drţkov  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 můţete předávat  p. Janovi, nebo Evě Lédlové, 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz. a to 

vţdy do předposlední neděle v měsíci 
 

 

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost děkanství Ţelezný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Ţelezný Brod, tel : 483 389 223 
Spravujeme téţ farnosti: Bzí, Drţkov, Loučky, Krásná 

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

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

mailto:fz.jakub@seznam.cz
http://www.saletini.cz/

