
JAKUB 

FARNÍ ZPRAVODAJ 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

DUBEN 

ČÍSLO 4    Ročník 2015 



EDITORIAL 

 

CESTY VÍRY 

APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

VŠEM ZASVĚCENÝM OSOBÁM  
U PŘÍLEŽITOSTI ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA/pokračování/ 

PŘIJÍMAT BUDOUCNOST S NADĚJÍ 

3. Přijímat budoucnost s nadějí chce být třetím cílem tohoto roku.  
Známe obtíže různého druhu, jimž musí čelit zasvěcený život: především v 

západním světě úbytek povolání a stárnutí, ekonomické problémy jako 

důsledek vážné celosvětové finanční krize, výzvy internacionálnosti a 

globalizace, nástrahy relativismu, odsouvání zasvěceného života na okraj 

společnosti a jeho společenská bezvýznamnost...  

Právě v těchto nejistotách, které prožíváme spolu s mnoha našimi současníky, 

se uskutečňuje naše naděje, plod víry v Pána dějin, který nám stále 

opakuje: "Neboj se... protože já jsem s tebou" (Jer 1,8).  



Naděje, o které mluvíme, se nezakládá na počtech nebo na dílech, ale na tom, 

do kterého jsme vložili svou důvěru (srov. 2 Tim 1,12) a pro něhož "nic není 
nemožné" (Lk 1,37). Toto je naděje, která nezklame a umožní zasvěcenému 

životu "psát" velké dějiny i nadále v budoucnu, kam má být zaměřený náš 

pohled, protože jsme si vědomi, že k tomu nás vybízí Duch Svatý, aby s námi 

i nadále konal velké věci.  

Nepodlehněte pokušení čísel a výkonnosti, a tím méně pokušení opírat se 

o své vlastní síly. "V pozorném bdění" zkoumejte horizonty svého života a 

současného okamžiku. S Benediktem XVI. vám opakuji: "Nepřidávejte se k 
těm, kteří prorokují zkázu nebo nesmyslnost zasvěceného života v církvi 

našich dnů; spíše se oblečte v Krista a připásejte si zbraně světla − jak vyzývá 

svatý Pavel (srov. Řím 13,11-14) − a buďte bdělí a pozorní." 
Pokračujme v naší cestě s důvěrou v Pána a znovu se na ni vracejme.¨ 

Obracím se především na vás mladé. Vy jste přítomností, protože již nyní 

aktivně žijete v lůně svých institutů a nabízíte rozhodující příspěvek díky 

svěžesti a velkodušnosti své volby. Zároveň jste i jejich budoucností, protože 
brzy budete povoláni převzít do svých rukou vedení animace, formace, 

služby i poslání. Rok zasvěceného života budete prožívat jako protagonisté 

dialogu s generací, která je před vámi. V bratrském společenství se můžete 

obohatit o její zkušenost a moudrost a současně jí můžete znovu ukázat 

ideály, které poznala při svých začátcích, nabídnout impulz a svěžest vašeho 

nadšení, takže společně budete moci předkládat nové způsoby prožívání 
evangelia i stále vhodnější odpovědi na požadavky po svědectví a hlásání. 

Jsem rád, že vy mladí z různých institutů budete mít možnost vzájemně se 

setkat. Ať se toto setkání stane zvyklostí na cestě společenství, vzájemné 

opory a jednoty. 
 

PASTORACE 

Milí farníci, 

v předešlém čísle Jakuba jsem se s vámi podělil o několik zážitků z mé cesty 

do Svaté země. Mrzí mě, že se nemohu podělit o všechno, ale mnoho zážitků 
je nesdělitelných. Podotknu jen to, že nejsilnější zážitek jsem prožil v Judské 

poušti, kde člověk skutečně může pocítit Boží velikost a svou nepatrnost, svojí 

závislost na Bohu. Uvědomil jsem si, jak hodně bych měl děkovat za to, že 

mám tolik věcí a že většina těchto věcí není k životu nezbytně nutná.  

Ale vrátím se nyní ve vzpomínkách opět do Jeruzaléma.  



V sobotu jsem se opět probudil němý. Ale to nebránilo tomu, abych mohl 

absolvovat připravený program. Den, jako obvykle, začal brzo, i když o něco 
později než ostatní dny, a to snídaní v 7:00 hodin a pak modlitbou v kapli 

poutního domu. Po osmé hodině jsme šli na prohlídku města, jeho 

jednotlivých čtvrtí – muslimské, židovské a křesťanské. Šli jsme na horu Sión, 

kde je bazilika Zesnutí Panny Marie, tradiční místo, odkud byla Panna Maria 
vzata s tělem i duší do nebe. Kousek od této baziliky je místo, kde podle 

tradice Ježíš se svými učedníky prožil poslední večeři. Mohli jsme tam chvíli 

rozjímat o tom, jak Ježíš ustanovil eucharistii. Podle legendy je tam také 
Davidova hrobka. 

Vešli jsme také do chrámu Božího hrobu, kam vedla cesta přes arménskou a 

etiopskou část. Jsou patrné rozdíly v tom, jak vypadá liturgický prostor 
různých křesťanských církví i v tom, jak je ta která církev bohatá. Etiopská je 

velmi chudá, a proto vypadá zvenku tak trochu zanedbaně. Ale to není 

podstatné. Mnohem důležitější je, že se všichni snaží žít svoje křesťanství, i 

přesto, že rozdílně od ostatních, ale hluboce. Snažil jsem se ty všechny 
odlišnosti nechat stranou a soustředit se na to, co pro mne je důležité. 

V bazilice Božího hrobu je Golgota, na kterou se stoupá po schodech a je 

možné adorovat a políbit místo, na kterém byl Ježíš ukřižován. Díky tomu, že 
zde nebylo moc návštěvníků, mohl jsem v klidu prožít pár okamžiků na 

Golgotě. Pak jsem sestoupil dolů, kde je kámen, na kterém byl Ježíš pomazán 

oleji po sundání s kříže. Při procházení kolem kaple Božího hrobu jsem se cítil 
jako sv. Jan, který přišel ke hrobu, ale do hrobky nevešel. Hrob jsem chtěl 

navštívit až po prožití Zmrtvýchvstání, v neděli ráno. Z tohoto místa mám 

ještě jeden zážitek, který jsem si uvědomil až po návratu do Čech. Byl tam 

jeden můj známý kněz, působící v USA, s americkými poutníky. Protože jsem 
se soustředil na úplně jiné věci, tak jsem ho viděl, ale nepoznal. On si v první 

chvíli také neuvědomil, že jsem to já, protože to vůbec nečekal. Ale pak, jak 

mi napsal v mailu, vyběhl za mnou, ale už mě nepotkal. Mnohdy ani netušíme, 
že je kolem nás tolik těch, kteří nás znají, chtějí se s námi potkat, a my jsme 

zrovna zaneprázdněni jinými starostmi nebo zájmy. Přemýšlel jsem o tom, 

kolik lidí kolem mě chodí a na mě se dívá, a já si toho ani nevšímám. Buďto 

protože nechci, nebo neumím vnímat. Ale myslím, že i v tom má Boží 
prozřetelnost svoje plány. A pomáhá nám, s kým bychom se zrovna v té chvíli 

měli setkat. 

Po návštěvě baziliky Božího hrobu jsme měli čas na polední přestávku. Tu 
jsem využil na ochutnání jednoho z nejdražších obědů v mém životě. Nikoliv 

bohatého, ale docela chutného. Cena oběda mě úplně nasytila. Byl to izraelský 

chléb naplněný kousky masa se zeleninou a k tomu sklenice džusu z čerstvých 
granátových jablek. Takto najedený jsem šel na začátek křížové cesty „Via 



Dolorosa“. Křížovou cestu jsme prožili dvakrát. Napoprvé jsme si jednotlivá 

zastavení pouze prohlédli. Když jsme po těchto místech šli podruhé, mohli 
jsme o to hlouběji v modlitbě Ježíšovu cestu na Golgotu prožít. Křížová cesta 

vede úzkými uličkami mezi obchody, kde z každé strany prodejci nabízí různé 

věci. Abychom se mohli křížovou cestu skutečně modlit, našli jsme vždy tiché 

místo, buďto v nějaké kapli, nebo ve vedlejších uličkách. Mohl jsem opravdu 
najít prostor na rozjímání křížové cesty i přesto, že vnější podmínky nebyly 

zrovna nejpříznivější. 

Po křížové cestě jsme se mohli s několika našimi poutníky projít městem bez 
průvodce. 

V sedm hodin večer byla večeře. Po ní setkání se zástupci izraelské cestovní 

kanceláře, která spolupracuje s Cestovní kanceláří Křížek, s řeholní sestrou, 
jejíž řeholní řád vlastní potní dům Ecce Homo, a také se zástupkyní 

společenství Chemin Neuf, která hovořila česky, protože asi sedm let působila 

v Tuchoměřicích. Účelem tohoto večerního setkání bylo seznámit nás kněze, 

kteří můžeme zorganizovat farní cestu do Svaté země, se způsobem provedení 
takové pouti. Cestovní kancelář Křížek dělá pouti „novozákonní“, 

„starozákonní“ a „pěší“. O tom bych napsal až někdy jindy. 

Den končil, a než jsem šel spát zaslouženým spánkem, díval jsem se na noční 
Jeruzalém. 

Neděle začala zase brzo. Ještě před pátou hodinou jsme se vydali k Božímu 

hrobu na latinskou mši svatou, která byla včetně čtení celá zpívaná. Začínala o 
půl šesté. Bylo to prožití Zmrtvýchvstání Páně. A jako ženy a apoštolové jsme 

se časně zrána mohli podívat do prázdného hrobu. Naplněni vnitřní radostí 

jsme se vrátili do poutního domu na snídani.  

Po snídani jsme se vydali na chrámový pahorek, na horu Moria, na které měl 
být Abrahámem obětován Izák. Stával zde Jeruzalémský chrám a nyní zde 

stojí dvě muslimské mešity – Al Axa a mešita Omara. Než jsme se tam dostali, 

museli jsme projít důkladnou prohlídkou, jestli nemáme nějaké zakázané věci. 
Na tom prostranství jsme viděli většinou muslimky, které si v kroužkách četly 

Korán a každou chvíli provokovaly zvoláním Alláh Akbar. Z chrámového 

pahorku jsme šli ke Zdi nářků. Zdi, která jediná zůstala po zničení chrámu, 

který byl postaven Herodem Velikým a zničený Římany v 70. roce po Kristu. 
U této zdi jsem se modlil za všechny blízké i známé. Na rozdíl od Židů jsem 

nevložil žádný lístek, ale bylo to možné.  

Po modlitbě jsme šli na autobusovou zastávku, kde jsme počkali na náš 
autobus a ten nás vyvezl ke kapli Nanebevstoupení Páně na Olivovou horu. 

V této kapli jsem se mohl dotknout kamene, s kterého Pán Ježíš, podle tradice, 

vstoupil do nebe. 



Odtud někteří odjeli do Jeruzaléma autobusem. Několik z nás, včetně mě, 

jsme se vydali do poutního domu pěšky. Během cesty jsme vstoupili do 
kostela Dominus flevit, v překladu „Pán zaplakal“. Zde Ježíš zaplakal nad 

městem Jeruzalém. Opět jsme vešli do Getsemanské zahrady, ve které je 

kostel Všech národů a kolem dvanácté hodiny jsme přišli do poutního domu. 

O půl jedné jsme odsloužili mši svatou, po které jsme museli rychle odevzdat 
svoje zavazadla, protože autobus nemůže přímo vjet do města a všechno je 

přepravováno malými traktůrky. 

Pak jsme šli pěšky na místo, odkud nás autobus odvezl do Tel Avivu na letiště. 
Tam nás čekala další prohlídka, otázky a rentgenování zavazadel. Všichni 

jsme šťastně prošli kontrolou a mohli jsme nastoupit do letadla. Celou cestu 

jsem kašlal, takže jsem ani nemohl spát a díval jsem se okénkem do kraje pod 
námi. Viděl jsem, jak za tmy vypadají města.  

Kolem deváté hodiny letadlo přistálo v Praze. Z letiště mě do Bozkova odvezl 

bratr Jaroslav a konečně jsem mohl začít s ozdravnou kúrou. 

Rád bych se vrátil, na tato posvátná místa a dá-li Bůh, aspoň s některými 
z vás. 

P. Jan 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

Náš bohoslovec v Indii 

Milí přátelé, 

velmi ráda vám sděluji, že našimi farnostmi podporovaný indický student 
Libin Manuel Valliyaveettil úspěšně dokončil studia teologie a filosofie. 

V dubnu tohoto roku bude ordinován ke službě jáhna. 

Ve svém posledním dopise, který jsme dostali 27. 2. 2015, píše, že je velmi 
vděčný za naši podporu v jeho studiu v semináři a že prosí Pána o požehnání 

pro nás. Také nás prosí, abychom se za něj modlili. 

Tyto dopisy,závěrečné hodnocení jeho studií jsou spolu se zprávou o ukončení 

účasti v programuAdopce na dálku Arcidiecézní charity Praha, připraveny 
k nahlédnutí na faře.  

Děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na pomoci tomuto 

studentovi. 

Lenka 



EKONOMIKA 

Kasička na květiny u sv. Jakuba 

18.3. 2014-počáteční stav    952,-Kč 

Příjem z kasičky +dar  1168,-Kč 

Celkem    2720,- Kč 

Výdej: poutní kytice, adventní svíce, postřik na mšice, vosk na lavice, drát, 

ozdoby a příležitostné květiny: 1345,- Kč 

K 8.3. 2015 mám u sebe 775,-Kč včetně dokladů za nákupy. 

      V. Petružálková 

PŘEJEME 
V dubnu oslaví svá životní jubilea: 

Ludmila Havlinová  
Jiřina Maryšková 

Alena Žídková 

Ondřej Václavík 
Monika Hlavová 

František Procházka 5 let 

Marie Pleštilová 

Toník Plesl 
Marie Zoufalová 

Anna Halamová 

Marie Maryšková 
Anna Procházková 10 let 

Josef Jakubička  

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

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA 

 - Český ráj: 

 
Srdečně zveme na přednášku  

ředitele Ústavu mezinárodních vztahů 

 Doc. Mgr. Ing. Petra Kratochvíla, Ph.D. 

 a následnou besedu s ním na téma.: 

ZAHRANIČNÍ VZTAHY ČR 



Setkání bude ve středu 22. dubna 2015, v aule Sklářské školy v 

Železném Brodě v 18:15. 

Jsme rádi, že přijal naše pozvání a přijede do našeho města i přes svoji velkou 

zaneprázdněnost, dát nám k dispozici své znalosti. Z jeho životopisu vybírám 
aspoň pár údajů: 

2011: jmenování docentem s platností od 1. 5. 2011 pro obor Mezinárodní 

politické vztahy (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE) 

2006 - 2010: bakalářské studium, Institut ekumenických studií, Evangelická 
teologická fakulta UK, obor Teologie křesťanských tradic 

2000 - 2004: postgraduální studium (Ph.D.), VŠE, Fakulta mezinárodních 

vztahů, Mezinárodní politické vědy, dizertační 

práce na téma Ruská zahraniční politika a multipolarita: Od distribuce moci k 

analýze diskurzu 

2001 - 2003: magisterské studium summa cum laude, FSV UK, mezinárodní 
vztahy diplomová práce na téma Hlasování kvalifikovanou většinou v Radě 

EU a zájmy České republiky 

1998 - 1999: magisterské studium summa cum laude, VŠE, Fakulta 

mezinárodních vztahů, Mezinárodní politika a diplomacie (diplomová práce 
na téma Multipolarita místo bipolarity), vedlejší specializace Komerční jazyky 

(angličtina, němčina) 

1997 - 1998: studium v rámci programu CEMS, Universität zu Köln, 
Německo 

1994 - 1997: bakalářské studium, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 

Mezinárodní obchod 

Zahraniční studijní pobyty, stáže 

leden - únor 2013: Výzkumný pobyt na Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 

Indonésie 

2012: Výzkumný pobyt v Káhiře (Egypt), American University in Cairo 

2009: Výzkumný pobyt v Kišiněvě (Moldavsko) a Tbilisi (Gruzie) (v rámci 

projektu GAČR 407/08/1741) 

2008: Výzkumný pobyt v Kyjevě (Ukrajina) a ve Varšavě (Polsko) (v rámci 
projektu GAČR 407/08/1741) 

listopad - prosinec 2004: Friedrich-Ebert-Stiftung, Brussels 



léto 2004: Rossiyskiy univerzitet drushby narodov, Moscow 

červenec 2003: 7th International Summer School on European Foreign and 
Security Policy, Deutsche Gesellschaft für Aussenpolitik, Berlin 

1997 - 1998: CEMS Programme, Universität zu Köln, Germany 

Využijtě tuto příležitost k rozšíření svých znalostí a přijďte v hojném počtu. 

Těšíme se na Vás a Vaše zvídavé dotazy. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

FARNÍ VÝLET ZA CÍRKEVNÍMI PAMÁTKAMI 

Toto je konečná podoba programu, trochu pozměněná od březnové  

informace. 

V sobotu 20. června 2015, odjezd v 7 hodin od Sklářské školy, z důvodu 
omezeného průjezdu Železným Brodem. 

Navštívíme Starou Boleslav (Paladium Země české), Neratovice (kaple sv. 

Vojtěcha), Mělník. Výlet zakončíme v Kosmonosích prohlídkou Lorety, 
případně pravěkého skanzenu. Cenu ještě neznám, přihlášky už přijímám.  

V. Petružálková,  mobil: 721 026 030   

FÓRUM 

CO VÁS ZAJÍMÁ 

Vyslechla jsem žádost o zveřejnění kuchařských receptů ve zpravodaji Jakub. 

Tato rubrika už před lety probíhala. Vyzývám tímto Vás, čtenáře, o sdělení 

svého nenáročného pokrmu. 

Tomášova česnečka 

Syrové, nahrubo nastrouhané brambory uvařím ve vodě se solí, kmínem, 

sušenou celerovou natí, kostkou masoxu, někdy nastrouhám i mrkev. Po 
uvaření dám hodně lisovaného česneku, pepř, vypnu vařič a dám rozšlehané 

vejce. Na konec lžíci sádla. Brambor musí být hodně, aby byla polévka hustá. 

Dobrou chuť   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 se lidé naučili mít v úctě stvořený svět a chránili ho 

jako dar od Boha. 

Evangelizační: Za pronásledované křesťany, aby pociťovali utěšující 

přítomnost zmrtvýchvstalého Pána a sounáležitost celé církve. 

Národní: Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání. 

 

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

veršem 

1.4. 1. čt: Iz 50,4-9a  
Žl: 69 
Ev: Mt 26,14-25 

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, 
lámal a dával učedníkům se slovy: 

„Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ 

2.4. 

Zelený 

čtvrtek 

1. čt: Ex 12,1-
8.11-14  
Žl: 116(115)  
2.čt: 1Kor 11,23-
26  
Ev: Jan 13,1-15 

Kdyby byla rodina malá a na beránka by 

nestačila, přibere si každý souseda, který 
bydlí nejblíže jeho rodiny, 

aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik 

kdo sní, stanovíte počet na beránka. 

3.4. 

Velký 

pátek 

1.čt: Iz 52,13-
53,12 
Žl:  31(30) 
2. čt:  Zid 4,14-

Toto praví Hospodin: „Byli jste prodáni 

zadarmo, bez peněz budete vykoupeni. 



16;5,7-9  
Ev: Jan 18,1-
19,42 

4.4. 

Bílá sobota 

Celkem devět 

čtení, podrobněji 

jsou uvedena 

pod tabulkou  

A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte 
pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly 

jeho nohy a klaněly se mu. 

Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a 
oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje; 

tam mě uvidí.“ 

5.4. 

Zmrtvých-

vstání 

Páně 

1.čt: Sk 
10,34a.37-43 
Žl: 118(117)  
2.čt: Kol 3,1-4  
Ev: Jan 20,1-9 

Proto umrtvujte své pozemské sklony: 

smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a 

hrabivost, která je modloslužbou. 

6.4. 1.čt: Sk 2,14.22b-
33 
Žl: 16  
Ev: Mt 28,8-15 

Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, 

moje dobro, nad tebe není.“ 

7.4 1.čt: Sk 2,36-41 
 Žl: 33 
 Ev: Jan 20,11-18 

Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a 

zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená 

‚Mistře‘. 
8.4. 1.čt: Sk 3,1-10  

Žl: 105  
Ev: Lk 24,13-35 

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, 
když s námi na cestě mluvil a otvíral nám 

Písma?“ 

9.4. 1.čt: Sk 3,11-26 
 Žl: 8  
Ev: Lk 24,35-48 

Původce života jste zabili, Bůh ho však 
vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. 

10.4. 1.čt: Sk 4,1-12  
Žl: 118  
Ev: Jan 21,1-14 

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v 

knížata. 

11.4. 1.čt: Sk 4,13-21  
Žl: 118  
Ev: Mk 16,9-15 

Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, 
nemůžeme mlčet.“ 

12.4. 

ne 

1.čt: Sk 4,32-35 
 Žl: 118(117)  
2.čt: 1Jan 5, 1-6  
Ev: Jan 20,19-31 

Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a 

choď!“ 

13.4. 1.čt: Sk 4,23-31 
 Žl: 2  
Ev: Jan 3,1-8 

Srocují se králové země, vládcové se 
spolu umlouvají proti Hospodinu a 

pomazanému jeho 

14.4. 1.čt: Sk 4,32-37  
Žl: 93  
Ev: Jan 3,7b-15 

Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž 

saducejská strana, byli naplněni závistí 



15.4. 1.čt: Sk 5,17-26  
Žl: 34  
Ev: Jan 3,16-21 

Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, 

ve všem soužení byl jeho spása. 

16.4.  1. čt: Sk 5,27-33 

Žl:  34 

Ev: Jan 3,31-36 

Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je 

třeba víc poslouchat než lidi. 

17.4. 1. čt: Sk 5,34-4 

Žl:  27 

Ev: Jan 6,1-15 

Zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, 

zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak 
je propustili. A oni odcházeli z velerady s 

radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby 

nesli potupu pro jeho jméno. 

18.4.  1. čt: Sk 6,1-7 

Žl:  33 

Ev: Jan 6,16-21 

Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet 

stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a 

blíží se k lodi; zmocnil se jich strach. 

19.4.  1. čt: Sk 3,13-

15.17-19 

Žl:  4,2.4.7.9 

2. čt: 1Jan 2,1-

5a 

Ev: Lk 24,35-48 

 Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět 

a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho 

jménu bude hlásáno obrácení, aby všem 

národům, počínajíc od Jeruzalé-ma, byly 

odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky." 

20.4.  1. čt: Sk 6,8-15 

Žl:  119 

Ev: Jan 6,22-29 

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm 

zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn 

člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou 

pečeť.“ 

21.4.  

1. čt: Sk 7,51-8,1a 
Žl:  31 
Ev: Jan 6,30-35 

Pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. 

Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z 
nebe a dává život světu.“ 

22.4.  1. čt: Sk 8,1b-8 

Žl:  66 

Ev: Jan 6,35-40 

To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí 

Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej 

vzkřísím v poslední den.“ 
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23.4.  

1. čt: Sk 13,46-49 
Žl:  96(95) 
Ev: Jan 10,11-16 

"Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za 

ovce svůj život. 

24.4.  1. čt: Sk 9,1-20 

Žl:  117 

Ev: Jan 6,52-59 

 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic 

neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do 

Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a 

nepil. 

25.4.  1. čt: 1 Pt 5,5b-

14 

Žl:  89 

2. čt:  

Ev: Mk 16,15-20 

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: 

ve jménu mém budou vyhánět é duchy, 

budou mluvit novými jazyky, budou brát 

hady do ruky, a když vypijí něco smrtelně 

jedovatého, neuškodí jim to; na nemocné 

budou vkládat ruce, a uzdraví se 

26.4.  1. čt: Sk 4,8-12 

Žl:  118(117) 

2. čt: 1Jan 3,1-2 

Ev: Jan 10,11-18 

 Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a 

moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a 

já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. 

27.4.  1. čt: Sk 11,1-18 

Žl:  42 

Ev: Jan 10,1-10 

„Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby 

dosáhli života!“ 

28.4.  1. čt: Sk 11,19-

26 

Žl:  87 

Ev: Jan 10,22-30 

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou 

za mnou a já jim dávám věčný život: 

nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky 

nevyrve. 

29.4.  1. čt: 1Jan 1,5-

2,2 

Žl:  103 

Ev: Mt 11,25-30 

Když však žijeme ve světle, jako on je ve 

světle, máme společenství mezi sebou a 

krev jeho Syna Ježíše Krista nás očišťuje od 

každého hříchu. 

30.4.  1. čt: Sk 13,13-

25 

Amen, amen, pravím vám, sluha není větší 

než jeho pán a posel není větší než ten, kdo 
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Žl:  89 

Ev: Jan 13,16-20 

ho poslal.Ale má se naplnit slovo Písma: 

‚Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti 

mně patu.‘ 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

1. Čtení: Gn 1, 1-2, 2 nebo kratší text: Gn 1, 1. 26-31a 
Žl 104 (103), 1-2a. 5-6. 10+12. 13-14b. 24+35c nebo: Žl 33 (32), 4-5, 8-7. 12-

13. 20+22  

2. Čtení: Gn 22, 1-18 nebo Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 

Žl 16 (15), 5+8. 9-10. 11  
3. Čtení: Ex 14, 15-15, 1 

Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18  

4. Čtení: Iz 54, 5-14 
Žl 30 (29), 2+4. 5-6. 11+12a+13b  

5. Čtení: Iz 55, 1-11,  

Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6  
6. Čtení: Bar 3, 9-15. 32 - 4, 4 

Žl 19 ( 18), 8. 9. 10. 11  

7. Čtení: Ez 36, 16-17a. 18-28 

Žl 42 (41), 3. 5 bcd; 43 (42), 3. 4 nebo: Žl 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19  
Epištola: Řím 6, 3-11 

Žl 118 (117), 1-2. 16ab+17. 22-23 

Evangelium: Mt 28, 1-10 
Úplné texty čtení a žalmů velikonoční vigilie lze najít na 

http://www.katolik.cz/texty/vigilie.asp 

 Svátky a slavnosti v dubnu 
 2.4.Zelený čtvrtek 
 3.4.Velký pátek 
 4.4. Bílá sobota 
 5.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 16.4. Bernadetta Soubiroussová 
 23.4. sv. Vojtěch 
 24.4. sv.Jiří 
 25.4. sv.Marek evangelista 
 29.4. sv. Kateřina Sienská 
 30.4. sv. Zikmund 



O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ 

S.M. Faustina Kowalska, - dnes na celém světě známá apoštolka Božího 
Milosrdenství, je teology řazena k vynikajícím církevním mystikům. Navenek 
nic neprozrazovalo její neobvykle bohatý mystický život. Hloubku jejího 
duchovního života odkrývá její deník.  

Pán ji obdařil velkými milostmi: darem kontemplace, hlubokým poznáním 
tajemství Božího milosrdenství, vizemi, zjeveními, skrytými stigmaty, darem 
prorokovat a číst v lidských duších a také vzácným darem mystického sňatku. 
Této prosté, nestudované, ale statečné, bezmezně Bohu důvěřující řeholnici 
svěřil Pán Ježíš velké poslání: poselství Milosrdenství určené celému světu. 
Řekl: “Posílám celému světu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné 
lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím je na své milosrdné Srdce. 
Jsi sekretářkou mého milosrdenství; vyvolil jsem tě pro tento úřad v tomto i 
v budoucím životě, abys duším dávala poznat mé veliké milosrdenství, které 
k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast mého milosrdenství“. 

V jejím poslání jde o připomenutí odedávna známé, ale zapomenuté pravdy 
víry o milosrdné Boží lásce k lidem a v předání nových forem úcty Božího 
milosrdenství. 

Faustyna dostala za úkol namalovat obraz Milosrdného Ježíše, jehož viděla ve 
vidění, které měla 22.2.1931 v cele plockého kláštera. V deníku píše: „Večer, 
když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. 
Jednu ruku měl pozdviženu k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z 
poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a 
druhý světlý...“ Po chvíli mi řekl: „Namaluj obraz podle toho, co vidíš s 
nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Chci, aby ten obraz byl slavnostně posvěcen o 
první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem Milosrdenství“. 

Svátek není jen dnem zvláštní oslavy Boha v tajemství milosrdenství, ale také 
časem milosti pro všechny lidi. Pán Ježíš řekl: „Toužím, aby svátek 
Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé 
hříšníky. Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední 
záchranu – svátek mého milosrdenství. Jestliže nevzdají chválu mému 
milosrdenství, zahynou navěky.“ 

„Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění 
vin a trestů.“ 



„V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí 
vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží; žádná duše 
nenalezne ospravedlnění, dokud se s důvěrou neobrátí k mému 
milosrdenství, a proto má být první neděle po Velikonocích svátkem Božího 
Milosrdenství a kněží mají v ten den duším říkat o tomto mém velikém a 
bezedném milosrdenství.“ 

Korunka k Božímu milosrdenství: Tuto korunku nadiktoval Pán Ježíš s. 
Faustyně ve Vilně ve dnech 13.-14.9. 1935 jako modlitbu na odprošení a 
usmíření Božího hněvu. Ti, kdo se tuto korunku modlí, obětují Bohu Otci „Tělo 
a Krev, Duši a Božství Ježíše Krista „ na smír za hříchy vlastní, blízkých i celého 
světa, a spojujíce se s Ježíšovou obětí, odvolávají se na lásku, jíž nebeský Otec 
obdarovává svého Syna. 

Hodina Milosrdenství: V říjnu roku 1937 v Krakově, doporučil Pán Ježíš uctívat 
hodinu své smrti: „Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny bijí třetí, celá se ponoř do 
mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej  jeho všemohoucnost na 
celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše 
otevřeno dokořán.“ 

„Má dcero, skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, ale ty na 
prvním místě máš vynikat touto důvěrou. Požaduji od tebe skutky 
milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství máš bližním 
prokazovat vždy a všude, nemůžeš se tomu vyhnout, vymluvit se, ani 
ospravedlnit. Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat milosrdenství: První 
– skutkem, druhý – slovem, třetí - modlitbou. V těchto třech stupních je 
obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto 
duše oslavuje a ctí mé milosrdenství. Ano, první neděle po Velikonocích je 
svátkem Milosrdenství, ale musí zde být i skutek; žádám úctu k mému 
Milosrdenství slavnostním slavením tohoto svátku a skrze úctu k tomuto 
obrazu, který je namalován. Skrze tento obraz udělím duším mnoho milostí; 
má připomínat požadavky mého milosrdenství, neboť ani ta nejpevnější víra 
není bez skutků nic platná.“ 

„Ze všech mých ran proudí jako z pramenů duším milosrdenství, ale rána 
mého Srdce je pramenem neproniknutelného milosrdenství, z toho pramene 
prýští všechny milosti pro duše. Pálí mě plameny slitování, toužím je vylít do 
duší lidí. Říkej celému lidstvu o mém milosrdenství.“ 



 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Biblické hodiny budou každou středu kromě středy 22. 4. Tato biblická 

hodina bude ve čtvrtek 23. 4. 
2. 4. 

Zelený čtvrtek 

18:00 Mše svatá v Ž. Brodě 

3. 4. 

Velký pátek 

10:00-11:30 

14:00-15:30 

17:15 

18:00 

Adorace, svátost smíření 

Adorace, svátost smíření 

Křížová cesta 

Velkopáteční obřady v Ž. Brodě 

4. 4. 

Bílá sobota 

10:00-11:30 

14:00-15:30 

10:00,11:30, 

14:00,15:30 

20:00 

Adorace, svátost smíření 

Adorace, svátost smíření 

Svěcení pokrmů 

 

 

 
Velikonoční vigilie v Ž. Brodě 

5. 4. 

neděle Zmrtvýchvstání 

Páně 

8:00 

9:30 

11:00 

16:00 

Mše sv.- Ž. Brod 

 Bzí 

 Loučky 

 Krásná  

6. 4. 

pondělí Velikonočního 

oktávu 

8:30 

10:00 

11:00 

Mše sv.-Ž. Brod 

Držkov 

Zásada 

7. 4. /úterý/  Mše sv. v Žel. Brodě nebude 

9. 4.  Nebude mše sv. v Držkově 

11. 4. /sobota/  Mše sv. ve Bzí za ochranu lidského 

života 

11. 4. 17:00 Koncert paní Klokočníkové v kostele v 

Držkově 

12. 4. 

 neděle Velikonočního 

oktávu, neděle 

Božího milosrdenství 

8:30 

11:00 

16:00 

Mše sv.-  Ž. Brod 

Loučky 

Krásná 

Odevzdání postní sbírky 

19. 4.  Sbírka na záchranu kostelů 

22. 4. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA 



25. 4. /sobota/ 15:00 Nebude mše sv. v Zásadě, ale u 

kapličky Panny Marie v Huti – 

posvěcení kapličky 

1. 5. /pátek/  

 

Pouť ke sv. Josefu na Krásné 

 

2. 5. 12:00 Žehnání motorkářům v Ž. Brodě 

 

 

S ÚSMĚVEM    

- Taťko, potřeboval bych nový harddisk. 

- A kouzelné slovíčko? 

- Do háje! Dneska už je všechno zaheslované! 

 

- Tati, podívej se jak je venku. 

- Už to hledám...pocasi.seznam.cz  

Volá žena na technickou podporu výrobci počítače: "V podstatě jsem s novým 

PC spokojena, jenom ta vysouvací polička s kruhovým výřezem je moc tenká, 

neudrží správně hrnek s kafem." 

 

Dnes ráno doma som mal výpadok prúdu a môj PC, notebook, TV, DVD, IPad 

a aj môj nový stereo hudobný systém - to bolo všetko vypnuté ..   

Potom som zistil, že je vybitá aj batéria v iPhone.  
Na vrchol toho všetkého ešte pršalo, takže som nemohol ísť na prechádzku, na 

bicykel, alebo behať.  

Otvárač garážových brán bez elektriny nefunguje, tak som nemohol nikam ani 

autom.  
Išiel som do kuchyne uvariť kávu, a potom si spomeniem, že to bez prúdu tiež 

nejde.  

Tak som si sadol a rozprával sa niekoľko hodín so svojou ženou.  
Vyzerá byť celkom milá osoba. 

 

 

 

http://pocasi.seznam.cz/


 

GLOSY________________ 

Č. 30. Bojím se něčeho, CO není vidět. A přesto mě nikdo nepřesvědčí o tom, 

že TO neexistuje. To, jací doopravdy jsme, o tom nerozhodují momenty štěstí, 

ale právě momenty opačné. Proč tomu tak je? Možná proto, že je v nich ukryt 

daleko větší prostor pro Boží milosrdenství, ale zároveň i pro naši slabost. A 

pro co se rozhodneme a co v nás nakonec zvítězí, to záleží už jenom zejména 

na nás. Není tohle snad jediná světská spravedlnost, na kterou má právo každý 

z nás? 

Č. 35. Někdy se mi na první pohled zdálo, že jsem přišla o hodně. Třeba, když 

mi manžel nechtěně rozbil keramickou číši, která se do té poličky tak moc 

hodila právě ve dvou! Ale když si uvědomím, že mi za nějaký čas přibudou do 

sbírky nějaké jiné dvě krasotinky, tak mám vlastně o číši navíc! Takže jsem 

vlastně vůbec o nic nepřišla, ale naopak! Tu třetí mohu zase někomu dát dál! A 

tedy Bože!! Díky Ti za některé Tvé ztráty v mém životě! 

Č. 36. Jsou chvíle, kdy je strašné narodit se jako puntičkář. Člověk pak klade 

velký důraz na absolutní kraviny a věci, kterým by měl věnovat pozornost, už 

nenajdou v jeho životě prostor. A úplně nejhorší je, když to tak má ten 

"chudáček" puntičkář i ve vztahu s lidmi. 

Č. 37. Puntičkářství a "akurátismus" jsou dobré jen tehdy, pokud člověka 

vedou k tomu nejlepšímu výsledku, kterého je schopen dosáhnout. Pokud ale 

tyto dvě vlastnosti jen znepříjemňují život jemu a okolí, pak je daleko lepší 

narodit se jako bordelář a lempl. 

Č. 38. Bože, vím, že se tím, co teď řeknu, strašně rouhám, ale...... někdy bych 

si zasloužila odejmout zrak. Neboť se dívám a vidím věci, které nejsou vůbec 

ale vůbec důležité, spíše jen hloupé. A navíc ještě ke všemu jimi obtěžuji i své 

okolí. Tak nač mi potom zraku, když jím spíše ubližuji? 

 

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 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

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 


