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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

v květnu, nejkrásnějším měsíci v roce, nás čekají různé události spojené 
především se sv. Josefem (pouť na Krásné) a Pannou Marií (májové 

pobožnosti). 

Kéž Panna Maria a svatý Josef nás vedou tímto měsícem a pomáhají nám 

přiblížit se milosrdenstvím Ježíši, který nás chce neustále obnovovat svými 
milostmi. 

P. Jan 

CESTY VÍRY 

PANNA MARIA NENÍ BOHYNĚ 

V Katolickém týdeníku (č. 2014/17) bylo otištěn rozhovor "Radikálně se spolehla 

na Boha" s P. Vojtěchem Kodetem o hloubce i hranicích mariánského kultu. 

Mariina moc a mateřská láska přitahují lidi napříč kulturami. S pohanskými 

bohyněmi však Matka Boží nemá nic společného. 

   

Mariánská zbožnost oslovuje lidi po celém světě, a to často i mezi 

nekřesťany. Co je na Panně Marii tak univerzálního? 

Nejsem si jist, zda je to právě osoba Panny Marie, nebo spíše obecně postava 

ženy, a zvláště matky s dítětem. Ve všech starých kulturách byla žena a matka 

vnímána posvátně především v souvislosti s plodností, spojovanou s plodností 

země. Možná některé lidi láká i to, co se často za mariánskou zbožnost 

vydává, a sice zájem o soukromá zjevení a poselství s tím spojená. Pokud 

přece jen oslovuje někoho mimo církev sama osoba Panny Marie, pak jistě pro 

svou vnitřní čistotu, neporušenost a mateřskou lásku. 

Lze Pannu Marii – Matku a Královnu chápat jako pokračování kultu 

dávných bohyň? 

Pannu Marii nelze v žádném případě spojovat s jakýmkoli kultem ženských či 

mateřských bohyň starých kultur. Liší se od nich stejně, jako se liší pravý Bůh 

od všech model a božstev, která si vytvořil člověk pro uspokojení své 

náboženské potřeby. Bohyně pohanských náboženství jsou lidským výmyslem 

a jejich uctívání je pro křesťana modloslužbou. Panna Maria nebyla a není 

bohyně. 



Od všech bohyň se odlišuje svou podstatou a posláním. Byla prostou věřící 

dívkou, již si Bůh vyvolil k velikému úkolu: aby se stala matkou Spasitele, 

Božího Syna. Celá její velikost spočívá v Božím vyvolení a v její ochotě 

spolupracovat s Bohem, v její otevřenosti pro Boží vůli a působení Ducha 

Svatého v jejím životě, v její pokoře a služebnosti, s níž naplnila Bohem 

svěřené poslání. 

Způsob, jakým to Bůh učinil, je lidsky nevymyslitelný. Víme to pouze z Písma 

svatého a z tradice církve. Pro mnohé je ale biblická zbožnost ve vztahu k 

Panně Marii nedostačující, a tak si z ní o své vůli dělají jakousi křesťanskou 

bohyni, čímž překrucují její postavení v Božím plánu spásy. 

Jaké je tedy správné, zdravé křesťanské chápání Panny Marie? Kde je 

její „místo“? 

Místo Panny Marie v životě církve, a tím i v životě každého věřícího, je dáno 

od samého začátku Bohem. V evangeliích se o Panně Marii mnoho nepíše, ale 

všechny zmínky o ní ukazují na její velmi úzký vztah ke Kristu, na její místo v 

rodící se církvi a v celém Božím plánu záchrany. 

Náš vztah k Panně Marii jednak vychází z toho, že je matkou Božího Syna, 

našeho Spasitele, a pak nám ji Pán Ježíš při svém umučení dal jako matku nás 

všech, když učedníku Janovi stojícímu pod křížem řekl: „Hle, tvá matka.“ 

Panna Maria také sehrála důležitou úlohu při zrodu církve. Její význam je 

naznačen mj. tím, že kromě apoštolů je jedinou osobou, jež je výslovně 

zmiňována jménem, když spolu s apoštoly prosila v Jeruzalémě o dar Ducha 

Svatého. Je tím ukázán začátek její stálé přítomnosti uprostřed modlící se 

církve. 

Ona jediná z celého společenství měla zkušenost s plností Ducha Svatého a po 

odchodu Ježíše k Otci mohla už svou přítomností uvádět jeho učedníky do 

plnosti nového života v Duchu. Tak jako Duch Svatý při zvěstování způsobil, 

že se stala matkou Božího Syna, stala se o Letnicích jeho působením matkou 

církve. Po Ježíšově odchodu k Otci se tedy učedníci měli učit od Panny Marie 

životu v otevřenosti Duchu Svatému, životu pod vedením Ducha. 

Přijmout Marii jako svou duchovní matku tedy znamená dovolit jí, aby 

nás uváděla do života v Duchu Svatém? 

Ano, ona vždy žila a dodnes žije plně tím, čím žije její syn Ježíš, proto se tolik 

podílí na jeho plánu spásy. Avšak nikdy svého syna nezastiňovala ani od něho 

neodváděla – už na svatbě v Káni Galilejské se stala jeho spolupracovnicí v 

jeho poslání. Sama poslušná Božímu slovu vyzvala služebníky, aby udělali 

vše, co jim Pán řekne. Jsou to poslední slova Panny Marie zaznamenaná v 

Písmu svatém, tedy jakýsi její testament, něco důležitého pro život celé církve 

po všechna staletí. 



Jak chápat její význam dnes? 

Panna Maria má samozřejmě své poslání i v dnešní době. Jestliže Kristus je v 

nebi na pravici Boží a přimlouvá se za nás, ona jistě nedělá nic jiného. Je však 

třeba stále pamatovat, že i když se stala Matkou Boží, a to je veliká důstojnost, 

není žádná „bohyně“. Sama se nazvala služebnicí Páně a byla by první, kdo by 

odmítl být stavěn na roveň Bohu. V úctě k Panně Marii si musíme dávat 

pozor, abychom ji nikdy nedávali do protikladu s Bohem a jeho vůlí. 

Jak by tedy měla či neměla vypadat zdravá mariánská úcta? 

Někteří se nechali ovlivnit falešnými zjeveními, kdy Panna Maria prý 

například drží ruku trestajícího Boha a chrání nás před jeho hněvem. To je 

naprosto nekřesťanské vnímání Boha, který jediný je pramenem veškerého 

milosrdenství, tedy i takového, jež k nám proudí skrze Pannu Marii. Ona nám 

byla dána za matku, aby s celou církví a s každým zvlášť putovala jeho 

životem a pomáhala nám dojít k cíli. 

Přitom je pro nás důležitá i jako vzor člověka věřícího a milujícího, pokorně 

naslouchajícího Božímu slovu, vždy připravená konat vůli Boží. Panna Maria 

je vzorem ženy, která radikálně odpověděla na Boží volání, která se dokázala 

spolehnout na Boha a jeho slovo ve velmi obtížných životních situacích. Proto 

je nám tak blízká zvláště v obdobích utrpení a životních zkoušek.  

Autorka: Alena Scheinostová  

 

SVATÝ JOSEF - DŮVĚRYHODNÝ VZOR SPRAVEDLIVÉHO MUŽE 

Byl vyvolenou hlavou Svaté rodiny. Toto jeho povolání má význam nejen 

pozemský, ale máme v něm nebeského patrona, jehož přímluva a důstojnost 

má váhu a je i vzorem pro nás všechny. Stojí po boku své snoubenky Panny 

Marie a hned po ní mu náleží čest a úcta. Vyslovil to Pius XI., když ho 8. 12. 

1870 prohlásil patronem celé Církve. Je to také důvod k tomu, aby se sv. 

Josefovi a příkladu jeho života věnovala větší pozornost. Připomeňme si 

postavení jeho snoubenky, která ač je svrchovanou Královnou, zůstává 

pokornou Boží služebnicí a pochopíme, že Josef, vzor spravedlivého muže, 

zůstává zcela v pozadí, aby více vynikli ti, kterým to více přísluší. Současná 

doba však stále více potřebuje oslovovat i být oslovována celou Svatou 

Rodinou. A dnes tedy jdeme k svatému Josefovi. 

Narodil se v Betlémě. V prvních kapitolách Matoušova a Lukášova evangelia 

vystupuje jako potomek krále Davida, ženich Panny Marie a zákonný pěstoun 



Pána Ježíše se všemi právy a povinnostmi otce rodiny z Nazareta. Byl 

dřevozpracujícím dělníkem (viz Mt 13,55 hebrejsky charaš -tvořící ze dřeva). 

Pokud bychom se v Josefově životopise obírali apokryfy, legendami, 

zjeveními a výroky o něm, vyšel by na pořádnou knihu. Nám však budou 

stačit základní známé skutečnosti, abychom hlouběji poznali sv. Josefa jako 

vzor, pomocníka a ochránce. 

Zasnoubení Josefa s Marií podle židovského práva představovalo již pevnou 

vazbu. Tento mladý zbožný pár měl všechny předpoklady pro šťastný život. 

Každý z nich měl své představy, které s naprostou samozřejmostí a dokonce s 

velkou láskou měnil, když poznal jiný Boží záměr. Maria, která počala z 

Ducha svatého, viděla jaké problémy to bude Josefovi přinášet a chtěla je 

kompenzovat svou láskou vůči němu, ale nepovažovala se za povolanou 

vysvětlovat Josefovi nepochopitelné početí. 

Josef, vida znaky mateřství u své snoubenky, byl zraněný o to víc, že byli 

dohodnuti na mimořádném zachovávání svého panenství a panictví, pro které 

se rozhodli dříve než byli povoláni stát se partnery. Mátl ho jen pokoj, který z 

jeho snoubenky vyzařoval. Postupujíc dle svého rozumu, chtěl ji snad uvolnit 

pro muže, který dle něj musel být otcem dítěte. Jeho láska byla daleka toho 

změnit se v nenávist, která by souhlasila s trestem pro Marii, kterou pokládal 

najednou za příčinu svého strašného zranění. Vždyť tuto jinak dokonalou 

bytost má tak jako tak ztratit. Bude muset zůstat se svým trápením sám. K 

situaci se postavil jako spravedlivý muž, který i nadále chtěl pro Marii největší 

dobro a rozhodl se od ní tajně odejít. 

Písmo svaté říká: "Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, 

shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a 

nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal 

ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: ,Josefe, synu Davidův, 

neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha 

svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 

hříchů.´ To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: 

,Hle panna počne...´"(Mt 1.18-23) 

Teprve až se Josef osvědčil, Bůh poslal anděla, aby mu oznámil jak se věci 

mají. "Uklidnění" Josefa se událo, když jeho zraněné smysly byly vyřazené 

spánkem. Důvod je u Boha. My se můžeme jen dohadovat, že by třeba 

psychické zranění bylo překážkou v přijetí tak velké milosti. Lidsky bychom 

byli schopni se ptát, proč Bůh nechal Josefa trpět takovým omylem? A mnohá 



další proč, která Josefově duši byla zcela vzdálená. Ale i to, co situaci měnilo, 

nemohlo by člověka nechat klidným, kdyby nebyl dokonale odevzdán do Boží 

vůle. Josefovi se dostalo vysoké cti, důležitosti, zodpovědnosti a důvěry. Josef 

však nikdy nepřestal být pokorným služebníkem Božím. 

Z Josefových ctností mimořádně vyniká víra. U něj vidíme, že věřit znamená 

připustit všechno, co od Boha přichází a někdy i všeho zanechat, všechno 

nechat běžet a všechno opustit. Jen nikdy nepřipustit, že by Bůh opustil toho, 

kdo se na něj spolehne. Jan Pavel II. jeho víru přirovnal k víře Abrahamově, 

pro postoj naprosté odevzdanosti Boží prozřetelnosti. V tom nám má být 

vzorem. A tato víra s láskou vůči Bohu i lidem byla uskutečňována v lásce k 

jeho snoubence a byla základem všech dalších ctností. 

Josef vzal Marii k sobě, tím před zákonem uznal její dítě za své i s přijetím 

plné otcovské odpovědnosti. K tomu ho pověřil Bůh, když mu ústy anděla 

řekl, aby dal dítěti jméno; to bylo podle zákona vyhrazeno otci. Tak Josefova 

role překračuje roli pěstouna. 

Podle Jana Pavla II. Maria a Josef mohli spolu prožívat charisma panenství i 

dar manželství jako zcela výjimečnou životní cestu, ale přesto skutečné 

manželství. A Ježíš tak měl vyrůstat v rodině, která zajišťuje normální rozvoj 

osobnosti dítěte. 

Jejich vzájemná láska byla poznamenána, či spíše okrášlena úctou k Bohu, 

který se nacházel uprostřed nich. Všichni členové rodiny vynikali 

mimořádnou pokorou, kterou nestavěli na obdiv světu, ale byla intimním 

projevem úcty odůvodněné tím, že zároveň patřila Bohu, jehož přítomnost 

byla jejich tajemstvím. 

Také dnešní křesťanské rodiny mají být živými svatyněmi Boha, uprostřed 

nichž ve stejné lásce mají vyrůstat děti ve svatý Boží lid. A tuto odpovědnost 

přijímají při svátosti manželství, ze které mají celý život žít, stále se 

sjednocujíce s Bohem, přijímaným ve svátosti eucharistie. 

Z dalších Josefových vlastností bývají uváděny spravedlnost, poslušnost a 

ochota k službě. Spravedlnost je míněna především ve vztahu k Bohu. Jak 

současný svatý otec řekl, dnes je velmi potřebné objevit znovu hodnotu 

prostoty a poslušnosti, respektování a láskyplného hledání Boží vůle (jaké 

vidíme u Josefa). Svatý Josef žil ve službě své snoubence a Božímu Synu. Stal 

se tak pro věřící výmluvným svědectvím, že "kralovat" znamená "sloužit". (viz 

slova před Anděl Páně 18. 3. 01) 



Čteme-li evangelium, pak z dalších Josefových vlastností vyniká mlčenlivost. 

Mlčenlivost vyjadřující souhlas s Boží vůlí, mlčenlivost uschopňující 

naslouchat, mlčenlivost jejímž ovocem je pokoj. 

Boží láska mu stačila, aby setrval ve vnitřním mlčení jako v odlesku nebeské 

blaženosti. Jeho život byl ustavičnou modlitbou. On rostl v usebranosti a v 

jednotě s Bohem Spasitelem. Zabýval se vnějšími věcmi v míře nezbytné pro 

život Svaté rodiny. Podle Bernardina Sienského byl především mužem 

kontemplace. Jeho vnitřní mlčení bylo netečné vůči dění tohoto světa. Duše 

ponořená v Boha prý poznává dokonale sklony lidského ducha a nepohoršuje 

se tím, ale dívá se na ně s klidným odstupem, který pramení z lásky. Všechno 

zahaluje milosrdenstvím. Lidé žijící s Bohem mají hluboký a bolestný soucit s 

tímto světem, s hříchy lidí a se zlem kolem sebe, ale tato bolest se pro ně 

nestává důvodem ke zlořečení ani k bědování, ale pouze soucitem. Proto 

Josefa můžeme mít tak dobře nejen za vzor, ale i za důvěrníka, s jehož pomocí 

budeme schopni stávat se lepšími. 

Josef byl tichý a jak se zdá většinou zůstával v pozadí. Bylo-li však třeba, 

dovedl bez průtahů a překroucení vykonat, co od něj Bůh žádal. Nebývaly to 

snadné věci. A způsob pokynů ve snu my lidé vnímáme jako poněkud 

zvláštní. Boží vůle, kterou byla cesta do Betléma, jakoby zase pocházela od 

lidí. 

Zdroj: www.catholica Jan Chlumský 

 

EKONOMIKA 

OPRAVY KOSTELA SV. JOSEFA NA KRÁSNÉ 

ROK 2016 

Restaurování hlavního oltáře sv. Josefa 
305.000 Kč 

Z toho  270.000Kč MKČR 
 
Restaurování 4 nástěnných obrazů 

588.000 Kč 
Z toho  290.000 Kč Liberecký kraj 

235.000 Kč MKČR 

http://www.catholica/


 
ROK 2015 

Výmalba presbyteria 
377.000 Kč 

Z toho  178.000 Kč MKČR 
 100.000 Kč Liberecký kraj 
 Při restaurování presbyteria se vyskytly nečekané problémy (dřevomorka) a 
oprava stála dodatečně dalších 100.000 Kč. 

Restaurování hlavního oltáře sv. Josefa 
120.000 Kč 

Z toho  100.000 Kč MKČR 

Letos do konce května bude podána žádost o dotaci z fondů Evropské unie jak 
na kostel, tak na faru. Unie může dotovat 85%. Zbytek musí farnost financovat 
z jiných zdrojů, především sponzorů. 

Předem děkuji za Vaší přízeň a finanční a modlitební podporu. 

P. Jan 

 

PŘEJEME 

V květnu oslaví svá životní jubilea : 

Hana Gromová 

Jana Zelínková 

Ludmila Pleslová 

Růžena Halamová 

Václav Halama 

Petr Plíva  25 let 

Jakub Bernard  25 let 

Pavla Žídková 

Čestmír Tomeš  65 let 

Ludmila Infeldová  65 let 

Jolana Benešová  55 let 

Hana Losová 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

Blahopřejeme rodičům Hanušovým k narození syna Adama. 



NENECHTE SI UJÍT 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V PŘÍRODĚ 

Vždy v pondělí v 18 hodin. Odvoz zajištěn osobními auty 

od fary v Železném Brodě. Odjezd v 17.15 hodin. 

2. května - Horská Kamenice – socha Matičky hor 

9. května – Krásná – morový sloup 

16. května – Držkov – kaplička na kopci 

23. května – Loužnice – zahrada u Pešatů 

30. května – Huť – nová kaplička Panny Marie u studánky 

Po každé mši svaté a mariánské pobožnosti bude malé občerstvení. Přinést 

můžete cokoliv. K odjezdu v Brodě přijďte včas a v hojném počtu. Těšíme se 

na společné modlitby. 

                   V. Petružálková  

 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 

akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku  

"ODPOVĚDNOST ZA MORÁLNÍ KLIMA 

SPOLEČNOSTI". 

Těšíme se, že po roce budeme moci v Železném Brodě opět přivítat 

Mons. Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D.,  

prezidenta České křesťanské akademie a nositele Templetonovy ceny a 

mnoha dalších významných ocenění.  

Tomáš Halík bude jednou z deseti osobností, které 22. června 

převezmou na Oxfordské univerzitě čestný doktorát. Jsme nesmírně 

rádi, že nám přes jeho veškeré vytížení a časovou tíseň zachovává 



přízeň a přijede mezi nás, podělit se o své postoje k dění ve společnosti 

a nás povzbudit k dobrému konání. 

V pátek 20. 5. 2016 v 18:15 v KC Kino v Železném Brodě  

a v sobotu 21. 5. 2016 v 11h v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého  

Na Poušti nad Železným Brodem. 

Nevěřím, že mezi čtenáři se najde někdo, komu tato osobnost není 

známa. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu a atmosféra setkání to 

bude příjemná. Předejte tuto informaci i v okruhu svých známých. 

Děkuji. Těším se na hojnou účast a setkání s Vámi. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

Pozvánka na 20. obnovenou svatojanskou 
krojovanou pouť  
a XLI. koncert Na Poušti 

Srdečně zveme 

v sobotu 21. května 2016 do kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti a 

jeho nejbližšího okolí nad Železným Brodem. 

Kdo máte kroj, jakékoliv provenience, nebo si můžete zapůjčit, přijde v něm, 

pomozte obohatit zrakové vjemy poutníků touto krásou. Budeme vám všichni 

moc vděčni.  

V 11 hodin začíná bohoslužba, kterou bude sloužit opět P. Tomáš Halík. Ve 
světové premiéře zazní k tomuto jubileu nově zkomponovaná mše Bohuslava 

Lédla „Missa solemnis“, pro smíšený sbor, soprán, bas, trubku, tympány a 

varhany. Diriguje autor. 

Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své 

rukodělné výrobky a drobnosti, které určitě nenechají nikoho netečným. 

Nedílnou součástí pouti bude v prostorách kostelíčku výstava z díla Anny 

Polanské, která bude mít své pokračování v Městském muzeu Na Bělišti. 



Odpoledne ve 13:30 zahrají „Matičky“ ze Semil (Lenka Břenková a Kamila 

Slavíková) nejmenším  dětem pohádku. (Proti účasti větších dětí ani dospělých 
nejsou námitky.) 

Ve 14:30  proběhne vernisáž výstavy a 41. benefiční koncert - Cimbálová 

muzika Kalvádos přiveze posluchačům lidovou hudbu a písně z malého 

koutku vlasti - jihovýchodního Moravského Slovácka. Kromě toho doprovodí 

poutní dění kolem kostelíčku. 

I skauti se opět zapojí do dění kolem kostelíčka a připraví atrakce a hry pro 

děti a mládež i pro každého, kdo se mladým cítí. 

Každý, kdo nás bude chtít jakoukoliv formou podpořit - ať už dobrotami, 

vlastními rukodělnými pracemi, výtvarnými díly, jinými dary či jakoukoliv 

jinou formou pomoci, ať se přihlásí v lékárně U anděla (tel. 483389239, 
603871613, 605243776), nebo přímo u kostelíčku v sobotu ráno. 

Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.30 z Malého 

rynku a od lékárny U anděla, případně dle dohody. 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 

Přijďte v co nejhojnějším počtu s dětmi, vnuky, pravnuky, rodiči, 

pra(pra)rodiči, známými, přáteli, kolegy a udělejme si společně příjemný 

den.  

za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek 

 

Anna Polanská (* 19. ledna 1973, Mladá Boleslav) 

Pracuje s taveným sklem, z něhož vytváří užité tvary zpracované technikou 
broušení. Postupným odebíráním hmoty skla definuje výslednou formu, 

charakterizovanou stopami po brusných kotoučích. Finální optické vlastnosti 

nejsou hlavním cílem, ale přirozeným vyústěním snahy o tvar. Výchozí 

kvalitou pro objekty Anny Polanské je především plasticita. 

Její tvorba je úzce spjata se zájmem o krajinu a člověka a jejich základní 

vzájemné vztahy. Snahou hledat ve svých objektech archetypální tvary se 
podobá pravěkému tvůrci, v jehož rukou se rodí pěstní klín. 



JUBILEUM SALETINŮ V ČECHÁCH 

POJEĎME V SOBOTU 4. ČERVNA  
DO BOZKOVA SPOLEČNĚ PODĚKOVAT 
ZA DVACETILETÉ 
PŮSOBENÍ SALETINŮ  
V ČECHÁCH.  
 

  

 

V 10:00 hodin bude děkovná mše svatá. 

Po mši sv. společný oběd.  

Ve 14:00 hodin koncert kvarteta Ad libitum  

a rodiny Klokočníkovy. 

V 15:00 hodin mariánský průvod a požehnání. 

 

 
SLÍBENÁ INFORMACE K FARNÍMU VÝLETU DO POLSKA 

V sobotu 18. června 2016,  
odjezd v 6:30 hod. z Malého náměstí,  

cena 260,- Kč. 

Program: Jawor -  prohlídka evangelického kostela, tržnice 

   katolický kostel 

   opatství Benediktínů 

 Strzegom –  prohlídka katedrály 

Výměnu peněz provedeme v Polsku, občerstvení možné v autobuse (pivo, 
káva….) Oběd individuálně. 

     V. Petružálková 

 

  



FÓRUM 

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

Co s duševně nemocným? 

Nedávno jsem se s bratrem při nějaké cestě  zúčastnil  mše svaté v jednom 

městě, kde kněz kázal o tom, jak   "špatní" jsou duševně nemocní lidé, protože 

si to způsobují sami špatným životem, nebo jim to zavinila matka, která tak 

žila v době těhotenství. Ano - ještě i dnes si mnoho lidí, a to -  jak se ukazuje i 

ti s vysokoškolským vzděláním - myslí, že duševní nemoc = nemoc 

nesmrtelné lidské duše, a tak -  kdybychom zavedli povinné náboženství, 

sprovodili bychom ze světa všechny duševní nemoci. Je to asi stejný nesmysl, 

jako kdyby někdo řekl, že zpověď vyléčí všechny nemoci srdce, páteře... 

..rakovinu nebo cukrovku. Protože duševní nemoc (většinou) nemá VŮBEC 

NIC společného s milostí posvěcující, tedy se stavem duše. Měl jsem tyhle 

věci v příbuzenstvu, teď se již sedmý rok starám 24 hodin denně o těžce 

mentálně postiženou osobu a jeden můj dobrý spolužák z gymnázia je 

psychiatrem. To jsou důvody, proč jsem se rozhodl něco o tom do tohoto fóra 

napsat.  

           Mnoho lidí prodělalo rakovinu a také nějakou duševní nemoc. Ti pak 

říkají, že ta duševní nemoc byla horší než rakovina! Často nesnesitelné 

utrpení, které zkracuje život nejen v případě (často už neodolatelné) 

sebevraždy, ale i třeba obyčejným infarktem coby důsledkem nemoci. Přesto 

se na takto nemocné lidi jejich okolí často dívá jako na líné povaleče, kteří si 

to dělají sami a nic jim není, jen se nechtějí hýbat, nechtějí žít, pracovat. 

Přitom je to úplně stejná nemoc jako každá jiná, o to horší, že se za ni ještě 

dnes musí ten nemocný stydět a o to těžší kříž nést. Nedovedu si představit, že 

by se někdo smál někomu s nemocí srdce nebo s rakovinou, nebo že by někdo 

křičel na někoho po mrtvici: "Hýbej se a přestaň se válet!!"  Vždy je to nemoc. 

Jen lidská  společnost vytvořila obrovskou propast  mezi nemocemi 

somatickými a duševními.  Duševní nemoc - to totiž nejsou jen nějaké tíživé 

myšlenky a špatná nálada jako důsledek úmrtí blízké osoby, rozvodu, 

autonehody.... ..nebo třeba nadměrného pití alkoholu, užívání drog... ..nebo 

domácího násilí... ..výchovy..  ..atd... ..ale tyto nemoci jsou často způsobeny 

faktory biologickými a genetickými, to znamená, že mozek nemůže správně 

pracovat. Stejně jako nemocné srdce nemůže správně pracovat, žlučník, 

ledviny. Třeba mozek schizofrenika má na speciálních snímcích úplně jinou 

strukturu a stavbu než mozek zdravý, nebo tam není správný poměr všech těch 



tekutin a důležitých látek a pak - a to především - tyto nemoci  jsou dědičné. 

To znamená, že většinou za ni ten nemocný vůbec nemůže. A ty sociální vlivy 

- jako nesprávná výchova nebo prostředí ve škole nebo na pracovišti - to 

všechno takovouto nemoc jenom víc podporuje, lépe řečeno její vznik. 

 Nemluvě o tom, že stačí malý úraz hlavy.... ..a z posměváčka může být ve 

vteřině pacient. 

Naštěstí se nesměje a neodsuzuje každý. Jsou i tací, kteří i v takto nemocných 

vidí Pána a... ..a dokáží pomoci, třeba si  takového vzít i za manžela(ku), i 

když tuší, že si nevolí zrovna asi šťastnou budoucnost na tomto světě. O tom 

je přece láska... Vždyť zde náš domov ještě není.   Naštěstí i o tom bych mohl 

vyprávět - příběhy povzbudivější. Mimochodem - jednou jsem měl v ruce 

jakýsi leták, takové srovnání, kde se psalo, jak málo takto nemocní vadí 

zdravým lidem v některých západních zemích, (třeba ve Velké Británii), ve 

srovnání s Českou republikou. Možná i můj nepatrný příspěvek přispěje k 

tomu, že se na tom něco málo změní.... 

 

 

NAROZENINOVÁ BUCHTA  

250g hladké mouky   

250g cukru  

1 kypřící prášek 

5 vajec 

0,1dl oleje 

1dl vody 

2 vanilkové pudinky 

0,8 l mléka 

2 velké zakysané smetany 

2 šlehačky

 

Hladkou mouku smíchat s kypřícím práškem, 5 žloutků smíchat s cukrem, ze 

2 bílků vytvořit pěnu, vše i s olejem a vodou smíchat dohromady. Více jak 
půlku nalít do většího pekáče a do zbytku těsta dát kakao. Nalít na bílou cik 

cak tmavé těsto. Vařený teplý pudink nalít na těsto a dát péct do zlatova. 

Šlehačku vyšlehat a smíchat se zakysanou smetanou. Posypat kakaem nebo 

skořicovým cukrem  nebo nastrouhanou čokoládou a dát vychladit. 

      A. Komárková 

  



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! 

1. Všeobecný: Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována 

vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.  

2. Evangelizační:  Aby se v rodinách, společenstvích a 

skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za 

mír.  

3. Národní: Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu 

životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě 

vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží. 

 

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

Veršem 

 

1.5. 
ne 

1. čt: Sk 15,1-29 

Žl:  67(66) 

2. čt:Zj 21,10-23 

Ev:Jan 14,23-29 

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj 
Otec ho bude milovat; a přijdeme k němu a 
učiníme si u něho příbytek. 

2.5. 

1. čt: Sk 16,11-15 

Žl:  149 
Ev: Jan 15,26-16,4a 

Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou 
od začátku. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=1&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=5&r=2016


3.5.  

1. čt: 1Kor 15,1-8 

Žl:  19(18) 

Ev: Jan 14,6-14 

Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: 'Ukaž 
nám Otce'? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve 
mně? 

4.5. 

1. čt: Sk 17,15.22-

18,1 

Žl:  148 

Ev: Jan 16,12-15 

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do 
veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze 
sebe, ale bude mluvit, co uslyší. 

5.5. 
čt 

1. čt: Sk 1,1-11 

Žl:  47(46) 

2. čt: Ef 1,17-23 
Ev: Lk 24,46-53 

Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde 
zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do 
nebe. 

6.5.  

1. čt: Sk 18,9-18 

Žl:  47 

Ev: Jan 16,20-23a 

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit 
Otce ve jménu mém, dá vám to. 

7.5. 

1. čt: Sk 18,23-28 

Žl:  47 

Ev: Jan 16,23b-28 

Vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete 
mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. 

8.5. 
ne 

1. čt: Sk 7,55-60 

Žl:  97(96) 

2. čt: Zj 22,12-

14.16-17.20 

Ev: Jan 17,20-26 

Duch i nevěsta volají: "Přijď!" Kdo to slyší, ať také 
zvolá: "Přijď!" A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po 
živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Ten, kdo to 
zaručuje, říká: "Ano, přijdu brzy!" Amen, přijď, 
Pane Ježíši! 

9.5. 

1. čt: Sk 19,1-8 

Žl:  68 

Ev: Jan 16,29-33 

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně 
pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já 
jsem přemohl svět. 

10.5

. 

1. čt: Sk 20,17-27 

Žl:  68 

Ev: Jan 17,1-11a 

„Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby 
Syn oslavil tebe, stejně jako jsi učinil, když jsi mu 
dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co jsi mu svěřil, 
dal jim: život věčný. 

11.5

. 

1. čt: Sk 20,28-38 

Žl:  68 

Ev: Jan 17,11b-19 

Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi 
mi dal; nechť jsou jedno jako my. 

12.5

. 

1. čt: Sk 
22,30;23,6-11 

Žl:  16 

Ev: Jan 17,20-26 

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se 
mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, 
kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před 
založením světa. 

13.5

. 

1. čt: Sk 25,13b-21 

Žl:  103 

Ev: Jan 21,15-19 

„Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se 
zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li 
ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš 
také, že tě mám rád.“ 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=3&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=5&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=5&r=2016
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=5&r=2016


14.5.  

1. čt: Sk 1,15-

17.20-26 

Žl:  113(112) 

Ev: Jan 15,9-17 

Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé 
lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého 
Otce a zůstávám v jeho lásce. To je mé přikázání: 
Milujte se navzájem, jak jsem já mi-loval vás. 

15.5. 
ne 

1. čt: Sk 2,1-11 

Žl:  104(103) 

2. čt: 1Kor 12,3b-

7.12-13 

Ev: Jan 20,19-23 

Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo 
říci: "Ježíš je Pán." 

16.5.  

1. čt: Řim 8,31b-39 

Žl:  69(68) 
Ev: Mt 10,17-22 

Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo 
co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude 
dáno, co máte mluvit. 

17.5

. 

1. čt: Jak 4,1-10 
Žl:  55 

Ev: Mk 9,30-37 

Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství 
s Bohem? 

18.5

. 

1. čt: Jak 4,13-17 

Žl:  49 

Ev: Mk 9,38-40 

Vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? 
Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom 
zmizí! 

19.5

. 

1. čt: Jak 5,1-6 

Žl:  49 

Ev: Mk 9,41-50 

Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on 
se proti vám nestaví. 

20.5

. 

1. čt: Jak 5,9-12 

Žl:  103 

Ev: Mk 10,1-12 

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! 

21.5

. 

1. čt: Jak 5,13-20 

Žl:  141 

Ev: Mk 10,13-16 

Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království 
jako dítě, jistě do něho nevejde 

22.5. 
ne 

1. čt: Pr 8,22-31 

Žl:  8 

2. čt: Řim 5,1-5 
Ev: Jan 16,12-15 

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, 
na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: Co je člověk, 
že na něho myslíš, co je smrtelník, že se o něho 
staráš? 

23.5

. 

1. čt: 1Pt 1,3-9 

Žl:  111 
Ev: Mk 10,17-27 

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní 
nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, 
vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, 
spasení duší. 

24.5

. 

1. čt: 1Pt 1,10-16 
Žl:  98 

Ev: Mk 10,28-31 

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte 
střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která 
k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 

25.5

. 

1. čt: 1Pt 1,18-25 

Žl:  147 

Ev: Mk 10,32-45 

Když jste nyní v poslušnosti přijali pravdu a tak 
očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z 
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upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 

26.5. 
čt 

1. čt: Gn 14,18-20 

Žl:  110(109) 

2. čt: 1 Kor 11,23-

26 

Ev: Lk 9,11b-17 

Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto 
kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. 

27.5

. 

1. čt: 1Pt 4,7-13 

Žl:  96 

Ev: Mk 11,11-25 

Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám 
dáno, a budete to mít. 

28.5

. 

1. čt: Jud 17.20b-25 
Žl:  63 

Ev: Mk 11,27-33 

A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co 
proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v 
nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. 

29.5. 
ne 

1. čt: 1Kral 8,41-43 
Žl:  117(116) 

2. čt: Gal 1,1-2.6-10 

Ev: Lk 7,1-10 

Chvalte Hospodina, všichni lidé, oslavujte ho, 
všechny národy. Odp. Neboť mocně vládne nad 
námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost 
trvá navěky. 

30.5.  

1. čt: 2Pt 1,2-7 

Žl:  91 

Ev: Mk 12,1-12 

Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha 
a Ježíše, našeho Pána. 

31.5.  

1. čt: Sof 3,14-18 

Žl: Iz 12 

Ev: Lk 1,39-56 

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod 
života tvého! 

 

 

 

Svátky a slavnosti v květnu: 

1.5. Svátek sv. Josefa-dělníka 
3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba 

5.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 

6.5.  sv. Jan Sarkander 
8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 

14.5. Svátek sv. Matěje, apoštola 

15.5. Slavnost Seslání Ducha Svatého 

16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 
22.5. Slavnost Nejsvětější Trojice 

26.5. Slavnost Těla a krve Páně 

30.5. sv. Zdislava 
31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 
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FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou každou středu  

 

1.5. /neděle/ 10:00 
 

 

18:00 

Poutní mše sv. na Krásné 
Ranní mše sv. v Žel. Brodě a v Loučkách 

nebudou 

Mše sv. v Žel. Brodě, po ní májová 

pobožnost 

2. 5. 18:00 Mše sv. V Horské Kamenici 

7. 5. /sobota/ 11:00 Mše sv. pro motorkáře v Žel. Brodě 

8. 5.  Sbírka na televizi Noe 

9. 5. /pondělí/ 18:00 Mše sv. na Krásné u morového sloupu 

10. 5. 18:00 Mše sv. za ochranu lidského života v Žel. 

Brodě 

16. 5. /pondělí/ 18:00 Mše sv. v Držkově, kapličce na kopci 

17. 5. 8:00 

17:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Koncert duchovní hudby v kostele  

sv. Jakuba v Žel. Brodě 

20. 5. /pátek/ 18:15 Přednáška ČKA v KC Kino Žel. Brod 

21. 5. 11:00 Poutní mše sv. v kostelíčku sv. Jana 

Nepomuckého Na Poušti 

23. 5. /pondělí/ 18:00 Mše sv. v Loužnici u Pešatů 

28. 5. /sobota/  

18:00 

Dětská pouť k Panně Marii do Bozkova 

První svaté přijímání ve Bzí 

30. 5. 18:00 Mše sv. v Huti – nové kapličky  

Panny Marie u studánky 

4. 6. /sobota/ 10:00 Mše sv. v Bozkově – Jubileum Saletinů v 
Čechách 

 

 

 



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 
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