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EDITORIAL 

Milí farníci, 

měsíc květen je měsícem zasvěceným Panně Marii, modlíme se májové 

pobožnosti, vyprošujeme potřebné milosti pro sebe a pro naše blízké na 

přímluvu Panny Marie. 

Letos je tento celý měsíc ve velikonoční době. Děkujeme Pánu Ježíši, že 

zvítězil nad smrtí a hříchem, že nám ukázal, že i my v Jeho moci můžeme 

zvítězit nad svými slabostmi a hříchy. 

V tomto měsíci oslavíme významné svátky, a to sv. Josefa na Krásné a sv. Jana 

Nepomuckého Na Poušti. Nejdůležitější událostí je sté výročí zjevení Panny 

Marie ve Fatimě dětem Lucii, Jacintě a Františkovi. 

Na 16. května připadá 25. výročí mého svěcení. Se svými spolubratry to budu 

slavit v Dembovci 21. května, ve svém rodišti 18. června a s vámi se všemi na 

Svatojakubské pouti 30. července.   

P. Jan 

 

PASTORACE 

 MARIA V PLÁNU SPÁSY 
Mariino ´ano´ je řečeno ve jménu těch, kdo předcházeli, i těch, kdo potom 
přišli; je řečeno i jménem naším. 

z knihy Májové úvahy – Výběr z Encykliky Redemptoris Marter 

od sv. Jana Pavla II. 

Boží plán spásy, který nám byl zjeven s příchodem Kristovým, má věčné 

trvání. Podle učení listu Efezanům i jiných Pavlových listů je také od věků 

spojen s Kristem. Zahrnuje všechny lidi, ale zvláštní místo v něm zaujímá 

"ŽENA", která je matkou toho, jemuž Otec od věčnosti svěřil dílo spásy.  

 

Každý z nás má mnoho starostí, mnoho věcí, o které se musí v životě starat. 

Často slyšíme: "Nikdo mi nic nedá zadarmo." A také: "Nikdo vlastně se mnou 

nepočítá." U Boha ale tomu tak není. On s námi počítá! List Efezanům říká" 

"Bůh nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a 

neposkvrnění... V lásce nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze 

Ježíše Krista." Je tomu někdy těžko uvěřit. Naše životní zkušenosti mezi 

lidmi jsou jiné. A přeci je to tak. Bůh chce záchranu světa. A udělal pro to vše, 



co je potřeba. Vyvolil tebe, mne, ... každého, kdo je křesťanem. Dřív než nás 

napadlo uvěřit. A nevyvolil nás proto, abychom se my, na rozdíl od ostatních, 

měli prostě dobře. Vyvolil nás proto, aby bylo možno zachránit celý svět. Aby 
spása, která se v Ježíši stala skutečností, mohla zaplavit svět. A to i skrze tebe, 

mne, ... Fantazie? Nikoliv. Podívejme se na "ženu, která je matkou toho, 

jemuž Otec od věčnosti svěřil dílo spásy", jak říká Jan Pavel II., podívejme se 

na Marii. 

 

Celý Izrael byl v dějinách připravován na spásu. Bůh vyvolil Abraháma, 

naučil ho věřit, vysvobodil Izraelský národ z Egypta a naučil ho důvěřovat 

mu, vyzvedl krále Davida a udělal z něho přes všechny jeho lidské nedostatky 

vzor vlády z Božího pověření. Posílal proroky a vracel skrze ně národ na 

cestu, která měla připravovat záchranu světa. A v neposlední řadě dával v 

Izraelském národě vzrůstat naději, že spása přijde, že se Mesiáš narodí z 

izraelské ženy. Celá tato naděje vrcholí v Marii. Ona zastupuje celý Izrael v 

dokonalé podobě: věří Bohu a říká mu ano. Je a zůstává Pannou, a tak může 

mít dítě jen a jen od Boha, naplňuje beze zbytku úkol, k němuž ji Otec od 

věčnosti vyvolil. Přijme ve zvěstování Ježíše skrze Ducha svatého vírou a 

zrodí ho tělem. Zachránce, ten, který vysvobodí hříšníky, je na světě; prvá 

část Mariina úkolu se naplnila. 

 

Maria ale přijme Ježíše vírou ještě jednou - když ho přijme jako ukřižovaného 

a vzkříšeného spasitele všech - když se s učedníky modlí v jeruzalémském 

večeřadle před sesláním Ducha svatého. A v tomto přijetí a spojení s námi 

zůstává. Tak, jak je pro nás Ježíš živý, současný, ne pouze minulý, tak je pro 

nás, pro naši víru důležitý a v přítomnosti účinný každý, koho Bůh přijal do 

plánu spásy a kdo v něho uvěřil. A na prvém místě je to tedy ta, v níž vrcholí 

naděje Izraele, která na vrcholu pohnutých dějin vyvoleného národa říká 
Bohu zásadní ano, "ano" i "staň se". Toto Mariino "ano" je řečeno ve jménu 

těch, kdo předcházeli i těch, kdo potom přišli; je řečeno i jménem naším. 

 

Modleme se: 

Bože, náš Otče, děkujeme ti za celý tvůj plán spásy. Děkujeme ti za 

Abrahama, Mojžíše, Davida, proroky, a konečně za Marii, Matku našeho 

Pána, za tu, která je velkým dílem tvé lásky. Amen. 

 

1.1 Maria v Kristově tajemství 

Je-li totiž pravda, že se "tajemství člověka plně vyjasňuje jen v tajemství 

vtěleného Slova", jak říká koncil, pak musí platit tato zásada zcela zvlášť o 

oné výjimečné "dceři lidského pokolení", o oné neobyčejné "ženě", která se 

stala Kristovou matkou. Jenom v Kristově tajemství se plně a zcela vyjasňuje 



její vlastní tajemství. Tak se to ostatně snažila vidět církev již od začátku... 

Andělovým zvěstováním je Maria uvedena s konečnou platností do Kristova 

tajemství. (RM, 4,8) 
 

Sochu (obraz) Panny Marie máme zde v kostele a nemáme ji zde jen jako 

výzdobu. V kostele se křtí, schází se tu církev, modlíme se tu, věříme, slavíme 

eucharistii, udělují se tu další svátosti - jsme tu uváděni do Kristova 

vykupitelského díla, do Ježíšova tajemství. Panna Maria do tohoto tajemství 

patří a to nám připomíná i její zpodobení v kostele. Ježíš Kristus, to je plnost 

Boží záchrany pro nás, to je naše budoucnost pozemská i věčná. A od 

andělova zvěstování patří Maria osobně a trvale do tajemství Ježíšova života, 

smrti a vzkříšení, podobně jako my do něho patříme křtem. Bez Krista Marii 

neporozumíme, bez něho bychom si z ní udělali jen výtvor vlastní 

představivosti. 

 

Modleme se: 

Panno Maria, ty jsi první z těch, které tvůj Syn zachránil. Pomoz, ať ve chvíli, 

kdy hledíme k tobě, dohlédneme s důvěrou k původci tvé i naší záchrany, k 

Ježíši, našemu Pánu, který sedí po pravici Otce. Amen. 

 

1.2 Maria Matka Boží 

Maria je "MATKOU BOŽÍ" (Theotokos), protože skrze Ducha svatého počala 

ve svém panenském lůně Ježíše Krista, Syna Božího, soupodstatného s 

Otcem, a přivedla ho na svět. Neboť On, "Boží Syn, narozený z Panny Marie, 

stal se opravdu jedním z nás...", stal se člověkem. Skrze Kristovo tajemství 

tady září na obzoru víry církve plně tajemství jeho Matky. Dogma o Mariině 

božském mateřství bylo pak pro efezský koncil a je pro církev dodnes jakoby 

pečetí, potvrzující dogma vtělení, při němž Slovo opravdově přijímá v 
jednotě své osoby lidskou přirozenost, ale nepotlačuje ji. (RM 4) 

 

Velké věci nemusí být komplikované, ale nebývají přes to snadné k 

pochopení. Pro křesťany nebylo a není snadné alespoň v tom nejdůležitějším 

vystihnout a pochopit tajemství Ježíšovo. Ježíš, plně Bůh a plně člověk, 

Pravda, kterou těžko pochopíme, i když se s ní setkáme vždy, když se 

setkáme s Ježíšem. K osvětlení tohoto tajemství nám může pomoci i pohled z 

druhé strany, ze strany Ježíšovy Matky: Maria, žena, člověk a nic víc a nic 

méně než člověk, je matkou Ježíše, Syna Božího. Ona, ač člověk, přivedla 

tedy na svět nejen člověka, ale i Boha. Proto ji katolíci, pravoslavní, ale i 

reformátoři 16. století nazývají právem Matkou Boží, i když všichni vědí, že 

Bůh je od věčnosti, tedy před Marií. 

 



Pro nás zde září ještě jedna pravda: Důstojnost lidství. Bůh si nechá posloužit, 

chce-li stanout v prostředku lidské bídy, i něčím tak křehkým, jako je lidství. 

Zbožštit lidství, to je blud. Ale že Bůh lidství přijal a pozvedl, to je pravda. 
Září nám na Ježíši, na Marii, ale i na nás samotných, protože jsme od křtu 

přijati Bohem za syny, pečeť božství si neseme na svém lidství. 

 

Modleme se: 

Maria, Matko Boží, ukazuj nám stále, k jak velkým věcem nás Bůh povolal, 

když se spojil s naším lidstvím. Nedej nám zapomenout, že z nás, živých 

kamenů, chce tvořit chrám svého přebývání.  Amen. 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

PODĚKOVÁNÍ 

Všem, kteří přišli uklízet kostel před velikonočními svátky, patří veliký dík. 

V. Petružálková 

EKONOMIKA 

Děkuji všem, kteří se účastnili sbírek. 

Postní sbírka v Žel. Brodě činila 5 400,- Kč. 

Sbírka na Svatou zemi do kasičky u Božího hrobu 830,- Kč. 

Sbírka na záchranu kostelů: 

Žel. Brod  2 344,- Kč 

Loučky  931,- Kč 

Krásná   410,- Kč 

Bzí  207,- Kč 

PŘEJEME 

V květnu oslaví svá životní jubilea: 

Hana Gromová 

Jana Zelínková 75 let 

Ludmila Pleslová 

Václav Halama 

Petr Plíva 

Jakub Bernard 

Pavla Grajová 

Čestmír Tomeš 

Jitka Janoštíková 

Ludmila Infeldová 

Jolana Benešová 

Hana Losová 65 let 

Barbora Lakatošová 



NENECHTE SI UJÍT 

POUŤ SV. JOSEFA NA KRÁSNÉ,  
1. KVĚTNA 2017 
Kittelův areál Krásná, Pěnčín u Jablonce nad Nisou 

9:30 Zahájení poutě 

V budově fary jsou připraveny interaktivní dílničky pro děti. Prodejní výstava 

skla manželů Olivových ze Železného Brodu a prodejní výstavy rukodělných 

prací. Armilaria – ČSOP: dílničky pro děti, infomateriály. V přízemí 

kavárnička s drobným a dobrým občerstvením. Spolek Come Back e.V. ze 

Žitavy bude předvádět práci se dřevem. 

10:00 Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Josefa 

Hlavním celebrantem bude Mons. ICLic. Martin Davídek, generální vikář 

Litoměřické diecéze 

11:30 Divadélko pro děti 

11:30 Hudební škola Trojzemí - mladí hudebníci ze Žitavy hrající na 

historické nástroje – kostel sv. Josefa 

12:00 Kittelovo muzeum – zahájení sezóny 2017 

Od Šláftruňku po Smrkáček aneb 10 let firmy Kitl! Doktor Kittel by měl 

radost – Kittelův dům ožívá, aneb 2019 začínáme! 

12:30 Pěvecký sbor Generace Gospel Choir – kostel sv. Josefa 

13:15 Huntířovský pěvecký sbor pod vedením Mgr. Paldusové – před farou 

13:30 Divadélko pro děti 

13:30 Hudební škola Trojzemí – mladí hudebníci ze Žitavy hrající na 

historické hudební nástroje – kostel sv. Josefa 

14:00 Kvarteto Ad libitum, J. Klokočníková a hosté – kostel sv. Josefa 

14:30 Folklorní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce n. N. – pásmo 

tanců, říkadel a písniček aneb doktor Kittel v dějinách času 

15:30 Smíšený pěvecký sbor Janáček – kostel sv. Josefa 

16:30 Eleazar Kittel – film –Kittelovo muzeum – po 10ti letech promítáme 

znovu skvělý a úspěšný film  - nepropásněte jedinečnou příležitost☺ a přijďte 

včas!!! 

Dále po celý den – koníčci paní Šeflové, hry pro děti a řada dalšího! 



KITTELOVA POUŤ NA KRÁSNÉ 

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční akci, která se koná na prvního máje na 

Krásné – Pěnčíně, v místě, kde žil a působil lékař Jan Josef Antonín Eleazar 

Kittel. Zároveň je to první den roku, kdy je pro Vás otevřeno Kittelovo 

muzeum. 

Pouť má klidnou domácí atmosféru tak jak bychom to očekávali z 

historických románů či filmů s tradičními dobrotami a pochutinami. Koná se 

zde řada kulturních vystoupení a to jak na vážnější téma v kostele sv. Josefa, 

tak i vystoupení odpovídající jarmarečnímu shonu na protilehlém plácku před 

farou, kde se střídají folklórní vystoupení a pohádky. O občerstvení a hašení 

žízně se starají opravdoví hasiči, a to z několika okolních obcí, a do celé akce 

se zapojují hlavně místní lidé se svými tradičními poutními pokrmy a 

pochutinami. To vytváří neopakovatelný poklidný kolorit. 

Postupně se opravuje také kostel sv. Josefa, nicméně je přístupný pro kulturní 

vystoupení i pro poutní mši svatou. Každoroční posun ve stavebních a 

restaurátorských pracích i vůně restaurátorských a stavebních materiálů dává 

dříve zchátralému kostelu nový nadějný rámec podtrhující slavnostní poutní 

atmosféru. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté bude Mons. 

ICLic. Mgr. Martin Davídek, generální vikář Litoměřické diecéze. 

Také fara doznala mnohé proměny. Za poslední léta se stala centrem 

kulturního dění v Krásné, koná se zde řada výstav a slouží pro setkávání nejen 

věřících, ale i široké veřejnosti.  

Podobný činorodý ruch nabízí také Kittelův dům, který prochází další etapou 

rekonstrukce. Ve spolupráci se saskými partnery bude dům během 

následujících let přeměněn v informační, kulturní a společenské centrum se 

stálou výstavou k minulosti tohoto kouta světa od 7000 let starých pravěkých 

sekerek až k lékařské a léčitelské tradici dr. Kittela z 18. století. 

V době Kittelovy pouti se také k problematice záchrany domu uskuteční 

workshop, či řemeslná dílna, jejímž tématem je zapomenutá tradice 

hlinařského či mazačského řemesla. V domě budou provedeny stále více 

oblíbené hliněné omítky a tématem workshopu je najít nejlepší technologii 

vhodnou přímo pro dům.  Začátky prohlídek Kittelovska s návštěvou 

workshopu začínají v 11:30, 13:30 a 15:00 hod.u Kittelova muzea. (Budova 

nad Burkem). Výsledky Workshopu budou použity jako vzorky k diskuzi 

technologie a vzhledu omítek v Kittelově domu. 

Vedle vloni nově upravené naučné stezky bude k dispozici i stezka pro bosé 

nohy a děti si u Kittelova muzea mohou zkusit práci archeologa v cvičném 



archeologické trenažéru, přesněji speciální pískovišti s malými poklady. 

Nicméně pozornosti návštěvníků lze doporučit i jeho stálou náplň. V tajuplné 

Kittelově pracovně si můžete přečíst informační tabule o doktoru Kittelovi a 
jeho životu, o Burku i o Kittelovsku. K nahlédnutí jsou zde magické knihy 

včetně repliky Smržovského grimoáru. Znalost léčivých bylinek si můžete 

ověřit v bylinkové zahrádce přímo před muzeem. Další část expozice je 

věnovaná škole našich předků a lidovým řemeslům. 

Pořadatelé: Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství 

železnobrodského, Obec Pěnčín, Kitl. s.r.o., SDH Jistebsko. 

Kdo byl tajemný doktor Kittel? 

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–1783), slavný lékař a léčitel z pomezí 

Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje, opředený mnoha mýty a pověstmi. 

Jeho současníci si neuměli jeho léčebné úspěchy, bohatství a slávu vysvětlit 

jinak než tím, že zaprodal svoji duši ďáblu a dokonce do životního příběhu 

Kittela přimísili po celé Evropě známou pověst o Faustovi. Navštívíme-li ale 

Kittelovsko, vidíme sanatorium, kde se dostalo pomoci téměř každému, kdo o 

to požádal, kostel, faru, studánku s léčivou vodou a místo kde stávala za 

Kittela vyhlášená škola. Všechny tyto stavby nechal vystavět a provozoval je 

lékař – lidumil z Šumburku – Krásné. Z toho všeho je zřejmé, že je nutno vždy 

oddělovat pověsti od skutečného člověka a jeho díla. 

O Kittelovi byl natočen dokonce i film, od jehož premiéry uplyne letos 10 let. 

Slavnostní promítání filmu je součástí akce od 16:30. Sraz pro diváky je před 

Kittelovým muzeem. 

Více informací na www.kittel.cz  

Mgr. Jan Sedlák 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V PŘÍRODĚ. 

Vždy v pondělí budeme auty odjíždět v 17:15 hod. od fary v Žel. Brodě.  

Výjimkou bude 22. květen.  

8. května – Horská Kamenice – u sochy Panny Marie Bozkovské 

15. května - Huť – u kapličky nad studánkou 

22. května – Malá Horka – autobusem v 15:40 z Malého Rynku ke kapličce; 

zpět v 17:00 hod. autobusem nebo pěšky 

29. května – Krásná – u morového sloupu 

Po každé mši svaté bude agapé z přinesených dobrot.  

Překonáme účast z minulých let? 

Těšíme se na společné modlitby. 



     V. Petružálková 

 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 

akademie - Český ráj: 

Na květen jsme připravili dvě přednášky a následné 

besedy s přednášejícími, na které Vás srdečně zveme:  

prof. Mgr. MARTIN C. PUTNA, Dr.na téma: 

"Od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi - duchovní dějiny Ruska a 

Ukrajiny" 

čtvrtek, 4. května v 18:15. Aula sklářské školy - Železný Brod 

 

Mons. Prof. PhDr. TOMÁŠ HALÍK, Th.D.na téma: 

„Papež František - křesťanství pro budoucnost?“ 

pátek, 19. května v 18:00. KC Kino - Železný Brod 

Myslím, že žádného z přednášejících představovat nemusím a jsem rád, že se 

nám je podařilo získat pro Železný Brod. P. Tomáš Halík povede v sobotu 

20.5. v 11 hod. poutní mši sv. na kostelíčku Na Poušti. 

Těšíme se na setkání s nimi i se spoustou posluchačů. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

PS 
Protože pan prof. Martin Putna u náš ještě nepřednášel, přece bych aspoň 
pár základních informací o něm sdělil. A jelikož na svých stránkách o sobě nic 
nepíše, využiji informací z Wikipedie: 
 
Nar.: 30. května 1968, pedagog, literární historik, literární kritik, filolog a 
vysokoškolský pedagog. 



Alma mater: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Teologická fakulta 
Jihočeské univerzity, Univerzita Karlova´. 
Cena Toma Stopparda 
 
Po absolvování gymnázia v Písku (1986) vystudoval na Filosofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze obor klasické filologie (1986–1991), který od 
počátku studoval v kombinaci s rusistikou. Paralelně se v letech 1987–1989 
zúčastňoval bytových filozofických seminářů. Absolvoval studijní pobyt na 
Ludwig-Maxmilians-Universität v Mnichově (1991–1992). Působil jako 
pedagog na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy: V letech 1992–1997 
vyučoval na Ústavu východoevropských studií starší ruskou literaturu, v letech 
1997–2006 pak působil v Centru komparatistiky. Poté přešel na Fakultu 
humanitních studií Univerzity Karlovy (2006). Doktorát získal roku 1995, 
docenturu roku 1998 za monografii Česká katolická literatura v evropském 
kontextu 1848–1918. Profesorem v oboru sociální a kulturní antropologie byl 
jmenován roku 2013. 
Teologického vzdělání dosáhl na Teologické fakultě v Českých Budějovicích 
(1998–2000). Jako osobnosti, které ho ovlivnily, jmenoval v rozhovoru s 
Martinem Bedřichem roku 2013 Daniela Kroupu, Tomáše Halíka, Zdeňka 
Neubauera, od 90. let Aleše Rolečka, dále rusistku Miluši Zadražilovou, 
filoložku Evu Stehlíkovou, bohemistu Jiřího Brabce. 

Byl zastupujícím profesorem na univerzitě v Řezně (2004/2005) a stipendistou 
Fulbrightova badatelského programu na Boston College v USA (2007/2008). 
Externě přednášel rovněž na FAMU a na Vyšší odborné škole publicistiky. 

Pozvánka na 21. obnovenou svatojanskou 
krojovanou pouť Na Poušti 

Srdečně zveme na 21. pouť na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti v 

sobotu 20. května 2017. Chceme opět pokračovat v pouti krojované. 

Věříme, že přijdete ještě ve větším počtu v kroji jakékoliv provenience. 

Přispějete tak k obohacení akce. 

V 11 hodin začíná mše svatá, kterou bude opět sloužit   
P. Tomáš Halík. 

Zazní "Missa Brevis in G major" W. A. Mozarta, zpívá kostelíčkový 



filharmonický sbor za doprovodu hudebního tělesa ZUŠ Turnov, diriguje 
Bohuslav Lédl.  

Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své 

rukodělné výrobky i další různé drobnosti velké hodnoty.  

Skauti opět přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry 

a atrakce, čímž dopřejí rodičům s dětmi alespoň chvíli se soustředěně věnovat 

ostatním lákadlům. 

Odpoledne ve 13:30 zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším  dětem už 

tradičně loutkovou pohádku. 

Ve 14:30 XLIII. benefiční koncert.  

Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava. Svá 

výtvarná díla představí akademická malířka Eva Mastníková. Výstava 

bude mít po vernisáži v rámci koncertu své pokračování v Městském muzeu 

Na Bělišti. 

Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a 

farního areálu, vítáme jakoukoliv formu podpory - ať už dobrotami, vlastními 

rukodělnými pracemi, darovanými výtvarnými díly či jinými dary nebo 

přiložením vlastních rukou k tomuto společnému dílu. Přihlaste se v lékárně  

U Anděla (tel. 483389239, ev. 603871613), E-mailem 

(arch.tomesek.zb@iol.cz), nebo můžete přijít pomoci s přípravou okolí před 

poutí přímo ke kostelíčku. Vaše podpora nám je potěšením i povzbuzením.  

SRDEČNĚ ZVEME! 

Každý krojovaný poutník udělá radost nejen nám. 

Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 od 

lékárny U Anděla. 

Městu Železný Brod děkujeme za podporu. 

Tato akce je přihlášena do pátého ročníku Týdne uměleckého 

vzdělávání a amatérské tvorby, který koordinuje Národní informační a 

poradenské středisko pro kulturu, pod záštitou Ministerstva kultury, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro 

UNESCO. 

http://amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=detail&showDetail=551M

APA 

http://amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=detail&showDetail=551MAPA
http://amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=detail&showDetail=551MAPA


za organizátory Martin Tomešek 

 

OHLÉDNUTÍ 

Letos 13. května uplyne 100 let od zjevení Panny Marie 

třem malým pasáčkům ve Fatimě. Je to také datum, kdy byl na dnes již 

svatořečeného papeže Jana Pavla II. spáchán atentát, naštěstí neúspěšný.  

Také v naší farnosti si můžeme připomenout jedno výročí. Je jím 10 let od 

smutné události – vyhoření železnobrodské zvonice. Jistě i na přímluvu Panny 

Marie tehdy od velikého žáru nechytla i střecha kostela. Byla tehdy mokrá od 

deště, na který jsme tehdy velmi dlouho čekali a modlili se za něj. Zvonice je 

dnes krásně obnovená a místo jednoho zvonu, který se při požáru roztavil, 

byly instalovány hned tři zvony nové. O velikonoční vigilii se jejich jasné tóny 

nesou nad ztichlým městem zvlášť jásavě. 

Vlaďka a Lenka 

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! 

Evangelizační: Křesťané v Africe 

Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti 

a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství. 



Národní: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na 

Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 39). 

 

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

veršem 

1.5. Ev:Mt 13,54-

58 

Což to není syn tesaře? Což se jeho matka 
nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a 
Juda? 

2.5. Ev.: Jan 6,30-

35 

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke 
mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, 
nebude nikdy žíznit…“ 

3.5. Ev: Jan 14,6-

14 

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k 
Otci než skrze mne. 

4.5. Ev: Jan 6,44-

51 

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí 
z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já 
dám, je mé tělo, dané za život světa. 

5.5. Ev: Jan 6,52-

59 

Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, 
nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, 
nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední 
den...“ 

6.5. Ev: Jan 6,60-

69 

Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr 
mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš 
slova věčného života...“ 

7.5. Ev: Jan 10,1-

10 

Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má 
všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, 
protože znají jeho hlas. 

8.5. Ev: Jan 10,1-

10 

„Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli 
života!“ 

9.5. 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. 

10.5. Ev:Jan 12,44-

50 

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve 
mne věří, nezůstal ve tmě. 

11.5. Ev:Jan 13,16- Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho 
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20 pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá 
toho, který mě poslal. 

12.5. Ev: Jan 14,1-6 Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k 
Otci než skrze mne. 

13.5. Ev: Jan 14,7-

14 

Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně 

14.5. Ev: Jan 14,1-

12 

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ 
svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste 
rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás 
povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. 

15.5. Ev: Jan 14,21-

26 

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě 
miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj 
Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. 

16.5. Ev: Mt 10,17-

22 

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo 
vytrvá až do konce, bude spasen. 

17.5. Ev: Jan 15,1-8 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve 
mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze 
mne nemůžete činit nic. 

18.5. Ev: Jan 15,9-

11 

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, 
jako já zachovávám přikázání svého Otce a 
zůstávám v jeho lásce. 

19.5. Ev: Jan 15,12-

17 

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za 
své přátele. 

20.5. Ev: Jan 15,18-

21 

Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali 
mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo 
zachovali, i vaše zachovají. 

21.5. Ev: Jan 14,15-

21 

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a 
já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby 
byl s vámi na věky. 

22.5. Ev: Jan 15,26-

16,4a 

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, 
Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá 
svědectví. 

23.5. Ev: Jan 16,5-

11 

Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, 
Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k 
vám. 

24.5. 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. A oznámí vám, co má 
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přijít. 

25.5. Ev: Mt 28,16-

20 

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, 
křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 

26.5. Ev: Jan 16,20-

23a 

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a 
vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo 
nevezme. 

27.5. Ev: Jan 

16,23b-28 

Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci 
v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. 

28.5. 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. 

29.5. Ev: Jan 16,29-

33 

Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. 

30.5. Ev: Jan 17,1-

11a 

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného 
pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše 
Krista. 

31.5. Ev: Lk 1,39-

56 

Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá 
v Bohu, mém spasiteli… 

 

SVÁTKY A SLAVNOSTI V KVĚTNU: 

1.5. Dělník sv. Josef 

8.5. Panna Maria, Prostřednice všech milostí 

16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 

25.5. Nanebevstoupení Páně 

30.5. sv. Zdislava 

31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 

 

ZVĚSTOVÁNÍ 

Zpěv skřivánků 

z knihy Jasný prsten ,  Bohuslava  Rejnka 

Jest jasné březnové jitro, slunce vyšlo před hodinou, vody jsou ještě 
přikryty škraloupem ledu, ale ten se do poledne rozpustí. Skřivánci 
zpívají nad Nazaretem a Maria je slyší, ač má okno zavřeno, aby si v 
jizbě uchovala krapet milého tepla od snídaně. 
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V onu chvíli k ní vchází Archanděl a vyřizuje Vzkaz a Maria svoluje a 
podrobuje se. Jestiť děvčátko pokorné a přitom a přitom sama 
Moudrost. A hned Izaiáš v lůně Abrahamově v svrchovaném vytržení 
pěje "Aj Panna počne", jako ohnivý kohout ve tři hodiny ráno tleskaje 
křídly kokrhá a ohlašuje červánky a veškeren statek nato s nadějí se 
vzbouzí. A andělé spouštějí z nebe žebř z nejčistšího světla a potom 
žebři nejsvětější Trojice sestupuje k Marii, která ihned se sama stává 
Nebem, příbytkem Božím, Archou úmluvy, Domem zlatým a Věží ze 
slonové kosti. A jest potřebí, aby byla takto velika a těžka, jinak by 
nebyla s to rozdrtiti hlavu Hada, která jest nesmírná a tvrdá jako 
skalina plná jeskyň a v tlamě má prameny všeho zlého. 
 
Tedy od té chvíle Bůh se vtělil v Marii a Maria v Boha a stal se div tak 
veliký, že nikdy ho nepochopíme. A jest večer po jasném jarním dnu, 
Maria, v šeré světničce čeká na Josefa a dívá se na růžový odlesk 
západu v okně, který za chvíli zesiná a potom zmodrá, zahoří tam 
hvězda, a tehdy již také Josef se vrátí. 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou ve středu 3. 5., ve čtvrtek 11. 5., ve středu 17. 5.  

a 31. 5. 

1. 5. /pondělí/  Pouť ke sv. Josefu na Krásné 

4. 5. 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

10. 5. 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě bude ráno 

11.5. /čtvrtek/ 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského 

života 

19. 5. 18:00 Přednáška ČKA v KC Kino  

20. 5.  Pouť ke sv. Janu Nepomuckému Na 

Poušti 

21. 5. /neděle/  Zastupuje P. Michal Podzimek 

22. 5. – 26. 5.  Mše sv. nebudou, farář je na exerciciích 



28. 5.  Sbírka na Televizi Noe 

 

❖ Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou 

pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: "Vy 
jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste 
někdy viděl anděla se šesti prsty?!" "A vy jste 

snad viděl někdy anděla s pěti prsty?" odseknul 
malíř. 

❖ Malý klouček napjatě sleduje kněze, který hřebíkem 
přibíjí oznámení na vývěsku. "Chceš si přečíst, co 

nového tady oznamuji?" ptá se kněz. "No, spíš chci 
slyšet, co budete říkat, až se klepnete do prstu." 

❖ Jeden ze snoubenců, kteří se připravovali na 
manželství, telefonoval na faru: 
„Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na 

svatební oznámení, chceme tam dát jen odkaz.“ 
„Dobře… Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18.“ 

Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na 
svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4,18 : 

„Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá 
láska strach vyhání.“ objevil citát Jan 4,18 : „Pět 

mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není 
tvůj muž.“



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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