
Bohoslužby v Horním Jelení, 

Radhošti, Borohrádku  

a Šachově 

www.hornijeleni.9e.cz 
v období  14.7.-21.7.2019 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Neděle 14. července 

15. neděle v mezidobí 

7.30 mše sv. v Borohrádku  
8.45 mše sv. v Horním Jelení za rodinu Březinovu a 
Doležalovu 
10.00 mše sv. v Radhošti 

Pondělí 15. července 

Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
14.00 mše sv. v Simeonu  

Úterý 16. července 

Panny Marie Karmelské 
 

Středa 17. července  

Čtvrtek 18. července  

Pátek 19. července 
17.35 modlitba sv. růžence 
18.00 mše sv. v Horním Jelení   

Sobota 20. července 

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
8.00  mše sv. v Horním Jelení za novomanžele 
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností 

Neděle 21. července 

15. neděle v mezidobí 

7.30 mše sv. v Borohrádku  
8.45 mše sv. v Horním Jelení za Josefa Březinu 
10.00 mše sv. v Radhošti 
15.00 mše sv. v Šachově 

! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření ! 

------------------------------------- 
 

„Nesnaž se porozumět, abys uvěřil, ale snaž se uvěřit tomu, čemu rozumíš.“ 

 

(sv. Augustin) 

 

   Sbírka  v kostele  7. 7. 2019: 
 

Horní Jelení           2 550,-Kč 

Radhošť  540,-Kč 

Borohrádek 1 073,-Kč 

Šachov                             460,-Kč 

http://www.hornijeleni.9e.cz/


Pěknou dovolenou! 
(z knihy P. Jan Rybář, SJ, Musíš výš) 
 
Člověk, který nezná úžas 
nad znovuobjevením zevšednělé krásy, 
člověk, který nechválí a neděkuje, vlastně živoří, nežije. 

Je čas pro práci, ale je i čas prázdnin a  dovolených 
V Bibli je psáno: Všechno má určitou chvíli, všechno má svůj čas: je čas budovat i čas bořit. Je čas plakat i čas smát 
se. Je čas boje i čas pokoje. (srov. Kaz 3, 1-8) Můžeme doplnit: Je čas práce a učení, je čas prázdnin a  dovolených. 
Čas bez práce, čas bez školy! 

Učit se od dětí úžasu 
Ale i  o  prázdninách můžeme my dospělí do školy, do školy k  dětem. Ony se totiž ještě umí divit: Proč tak krásně 
kvetou kytky? Proč je voda tak průzračná? Proč je nebe tak modré? Proč je tolik hvězd na obloze? Máme se co učit 
od dětí, je tolik důvodů k  úžasu! Během roku na to nemáme čas. Divíme se jiným věcem, často nepříjemným. 
Všechno má svůj čas. 

Zaměřovat se na krásu 
Prázdniny jsou časem podivu nad přírodou, nad dobrými lidmi, ale i časem poděkování za to všechno. 
Nepříjemných věcí je dost po celý rok. Teď nastal čas být otevřený pro ty příjemné. Moje maminka říkávala: u jídla 
se nemluví o katastrofách. Zkusme to o dovolené! Mluvme o kráse, mlčme a podivujme se! 

Člověk, který neumí být vděčný, živoří 
Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který nechválí a  neděkuje, vlastně živoří, 
nežije. Možná má leda potěšení z toho, že soused nemůže k moři, že kolega má horší auto a méně plnou 
peněženku. Takový člověk je jako moucha v hrnci s medem. Co je mně po všech? Jenže… Jenže i když má třeba 
dostatek všeho, co by chtěl, najednou mu něco chybí. Co s tím? Křidélka neslouží, jsou slepena medem. Kdo 
pomůže? No, třeba právě ty děti! Ta jejich škola dětství. 

Pěknou dovolenou! 

  

Ježíš říká: 

„Nebudete-li jako děti, 
do Božího království 
se nedostanete!“ (Mk 10,14) 

„Pojďte ke mně všichni, 
kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

"Pojďte někam na opuštěné místo  
a trochu si odpočiňte." (Mk 6,30-31)     https://www.vira.cz/texty/clanky/peknou-dovolenou 

 

Prázdniny 

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. 

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať 
nasbírám sílu, abych byl laskavější. 

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich 
světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. 

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý 
zkušenostmi a novou silou.     https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/prazdniny 

  

https://www.grantis.cz/produkt/p-jan-rybar-sj-musis-vys/
https://www.vira.cz/texty/clanky/peknou-dovolenou
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/prazdniny

