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CESTY VÍRY 

BLAHOSLAVENÁ, KTERÁ UVEŘILA (Lk 1,45)  

58. V podobenství o rozsévači svatý Lukáš přináší slova, kterými Ježíš 

vysvětluje význam „dobré půdy“: „To jsou ti, kdo to slovo vyslechli a 

uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek“ 

(Lk 8,15).V kontextu Lukášova evangelia představuje zmínka o dobrém a 

upřímném srdci ve vztahu ke slyšenému a uchovávanému Slovu implicitní 

nástin víry Panny Marie. Samotný evangelista mluví o Mariině paměti a o tom, 

jak uchovávala v srdci vše, co slyšela a viděla, aby toto Slovo přineslo v jejím 

životě plody. Matka Páně je dokonalou ikonou víry, jak říká svatá Alžběta: 

„Blahoslavená, která jsi uvěřila“ (Lk 1,45). 

V Marii, Siónské dceři, se dovršují dlouhé dějiny víry Starého zákona, příběhy 

mnoha věřících žen, počínaje Sárou, které byly, vedle praotců, místem 

naplnění Božích příslibů a zrodu nového života. V plnosti časů se Boží Slovo 

obrátilo k Marii, která Jej přijala celým svým bytím, svým srdcem, aby se v ní 

stalo tělem a narodilo se jako světlo pro lidi. Svatý mučedník Justin má ve 

svém Dialogu s Trifonem hezký výraz, ve kterém říká, že Maria přijetím 

Andělova poselství počala „víru a radost“. V Ježíšově Matce se totiž víra 

projevila hojností plodů, a přináší-li náš duchovní život plody, jsme naplněni 

radostí, která je nejjasnějším znamením velikosti víry. Maria se ve svém 

životě ubírala cestou víry následováním svého Syna.Starozákonní cesta víry je 

u Marie následováním Ježíše, nechává se od Něho proměnit přijetím pohledu, 

který je vlastní vtělenému Božímu Synu. 

59. Můžeme říci, že u blahoslavené Panny Marie dochází k tomu, na co jsem 

před chvílí položil důraz, že totiž věřící je do svého vyznání víry zcela zapojen. 

Maria je svým vztahem k Ježíši těsně spjata s tím, čemu věříme. V Mariině 

panenském početí máme jasné znamení Kristova božského synovství. Věčný 

původ Krista je v Otci, On je Syn ve smyslu naprostém a jedinečném, a proto 

se rodí v čase bez zásahu muže. Tím, že je Syn, může Ježíš přinášet světu nový 

počátek a nové světlo, plnost věrné Boží lásky, která se dává lidem. Na druhé 



straně pravé Mariino mateřství zajistilo Božímu Synu opravdový lidský úděl, 

pravé tělo, ve kterém zemře na kříži a vstane z mrtvých. Maria jej doprovodí 

až na kříž (srov. Jan 19,25), odkud se její mateřství rozšíří na každého 

učedníka jejího Syna (srov. Jan 19,26-27). Bude přítomna také ve večeřadle, 

po Ježíšově vzkříšení a nanebevstoupení bude spolu s apoštoly vyprošovat 

dar Ducha svatého (srov. Sk 1,14). Pohyb lásky mezi Otcem a Synem v Duchu 

prochází našimi dějinami; Kristus nás přitahuje k Sobě, aby nás mohl spasit 

(srov. Jan 12,32). JÁDREM VÍRY JE VYZNÁNÍ, ŽE JEŽÍŠ, BOŽÍ SYN, NAROZENÝ 

ZE ŽENY, NÁS UVÁDÍ DAREM DUCHA SVATÉHO DO ADOPTIVNÍHO 

SYNOVSTVÍ (srov. Gal 4,4-6). 

60. K Marii, matce církve a matce naší víry se obraťme v modlitbě.  

 

Pomoz, Matko, naší víře!  

Otevři naše slyšení Slova, abychom poznali hlas Boží a Jeho 

volání.  

Probuď v nás touhu následovat Jeho kroky, vyjít ze svojí 

země a přijmout Jeho příslib.  

Pomoz nám, abychom se nechali dotknout Jeho láskou, 

abychom se jej mohli dotýkat vírou.  

Pomoz nám plně se Mu svěřit, věřit v Jeho lásku, zejména ve 

chvílích soužení a kříže, když je naše víra volána ke zrání.  

Zasévej do naší víry radost Vzkříšeného.  

Připomínej nám, že kdo věří, není nikdy sám.  

Nauč nás dívat se Ježíšovýma očima, aby byl světlem na naší 

cestě. 

 A ať toto světlo v nás stále roste, dokud nenadejdeonen den, 

který nezajde a kterým je samotný Kristus, tvůj Syn, náš 

Pán! 

Dáno v Římě, u svatého Petra, 29. června 2013 na slavnost svatých 

apoštolů Petra a Pavla na první rok pontifikátu. 

Franciscus 

přeložil Milan Glaser 

 



 

PASTORACE 

JEŽÍŠ JE CENTREM VŠEHO 

V jednom kostele v Norimberku je proslulý sarkofág sv. Sebalda. 
Umělecky ztvárněné sochy osob ze Starého i Nového Zákona tvoří jednu 

kompozici. Centrální figurou, která spojuje všechno v jeden celek, je postava 

Krista. Stačí odšroubovat tuto sochu a všechno se rozpadne. Je to symbol 
pravdy víry, že v centru našeho náboženství a celého světa stojí Kristus. On 

dává smysl všemu. 

V životním bludišti se mnohdy ztrácíme. Nevidíme smysl mnoha věcí 

a událostí, ale ptáme se na smysl světa, lidského života, práce, utrpení nebo 
smrti. 

Na začátku nového roku, když s obavou a nejistotou stojíme na prahu 

celého roku a nevíme, co nás čeká, mnozí hledají budoucnost v horoskopech, 
ale církev nám staví před oči Ježíše a jeho Matku. 

Ježíš je centrem všeho. Odkud to víme? Řekl to o sobě sám – „Já jsem 

cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ /J 14,6/ 
„Jsem alfa i omega, první a poslední, počátek i konec.“/Zj 22,13/ 

Jasněji a šířeji hovoří sv. Pavel: „On je obraz Boha neviditelného, 

prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na 

zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a 
mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází 

všechno, všechno v něm spočívá.“/Kol 1,15-17/ 

„… z něho a skrze něho a pro něho je všecko!...“/Řím 11,36/ 

Obrazně řečeno – Bůh, tak jako umělec měl ideu. Centrální postavou, 

osou v celém díle stvoření a spásy měl být Kristus. On jedůležitou a jedinou 

odpovědí na naše otázky proč se rodíme a umíráme, trpíme a žijeme v tomto a 

ne jiném světě. „Bůh chtěl, aby v něm bydlela celá plnost, aby skrze něho a 
vněm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože 

smíření přinesla jeho oběť na kříži.“ /Kol 1, 19-20/ 

Aby nás smířil, tak vstoupil fyzicky a duchovně do našeho lidského 
rodu. „Jsme jeho dílem, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré 

skutky, které nám Bůh připravil.“/Ef 2,10/ 



On nezměnil náš život v ráj, neodstranil utrpení ani smrt, ale dal smysl životu 

a smrti, práci a utrpení. „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby 
umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky…“/J 11,25-26/ 

I když to tak navenek mnohdy nevypadá, všechno směřuje ke Kristu. 

Všechno se zdokonaluje. „ A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky 

k sobě.“/J 12,32/ 

Ježíš opravdu všechno přitahuje. 

A proto se snažme v tomto novém roce s optimismem dívat do budoucna a 

důvěřujme Mu za každých okolností. 
Jsou stíny, ale i světlo. Zlo je více viditelné, o něm se mluví, píše, 

ukazuje se. Dobro je opomenuté. Nemluví se o milionech lidí navzájem si 

pomáhajících, kteří denně obětují svůj život pro druhé v rodinách, 
nemocnicích, v ústavech sociální péče i v podnicích. Považuje se to za 

povinnost, protože za to dostávají plat. Ale přece je to dobro, prokázané jiným, 

to je také Kristu.-„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších, pro 

mne jste učinili.“ 

Každé dobro je přiblížením se k Ježíši. Kristus je smyslem všeho, 

centrem světa. Vedle něj stojí na začátku Maria. Ona byla vždycky s Ním 

v Božím plánu – v Betlémě, v Egyptě a Nazaretě, v chrámu i u kříže. Je s ním 
také dnes. Není Krista bez Marie. Ve jménu Ježíše a Marie začínáme nový rok. 

Jdeme s vírou a důvěrou každý den ve společenství těchto dvou srdcí - Ježíše a 

Marie - Matky naší a Matky Ježíše. 
Kéž nám Bůh v tom novém roce žehná.   P.Jan 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

V červenci loňského roku jsme odeslali 8 000 Kč z postní sbírky nadaci 

Modrá Rybka, která podporuje dílo P. Jana Meda v Indii. 

Níže otiskujeme zprávu a poděkování. 

ZPRÁVA Z MODRÉ RYBKY 
V září 2014 Nadační fond MODRÁ RYBKA poslal do Indického města 

Imphal první  dar - 96 000,-rupii (cca 1280,- Eur). Páter Francis mnohokrát 
děkuje, protože za tuto sumu přijali 11 dětí do nové třídy. Jedno dítě z této 

částky (116,- EUR) má placené školní pomůcky, uniformu, stravu a plat 

učitele na jeden rok.  
V tomto místě se chystáme vybudovat novou školu pro 280 dětí. Škola přijde 

na cca 300 000,- Kč.  

Mnohokrát děkujeme za Váš finanční příspěvek v roce 2014.  



Za Nadační fond  Lucie Lišková 

EKONOMIKA 

FINANCOVÁNÍ PRACÍ NA KOSTELE V LOUČKÁCH, NA 

KRÁSNÉ A V Ž. BRODĚ 

Loučky 

316 000,- Kč  -  oprava střechy 

 

230 000,- Kč poskytlo MKČR 

20 000,- Kč poskytla Obec Loučky 

66 000,- Kč zaplatila Farnost Loučky 

Krásná 

564 000,- Kč  -  odvodnění  

5 250,- Kč - oprava střechy 

19 500,- Kč - archeol. dohled 

431 000,- Kč poskytlo MKČR 

100 000,- Kč poskytl Lib. Kraj 

20 000,- Kč poskytl Fipobex

37 750,- Kč zaplatila Farnost Krásná 

Železný Brod  

993 500,- Kč – oprava fasády 

10 800,- Kč oprava oken 

35 000,- stavba a bourání lešení 

300 000,- Kč poskytlo MKČR 

300 000,- Kč poskytlo Město Ž. Brod 

144 159,- Kč poskytl Lib. Kraj 

293 841,- Kč zaplaceno z farních prostředků, milodarů a sbírek Farnosti 

Železný Brod 

P. Jan 

PŘEJEME 

V lednu oslaví svá životní jubilea 

Alfréda Kokošková 
Josef Pešata ml. 

Petr Plíva 

Ludmila Jirásková 
Bernadeta Žilíková 20 let 

Jan Martínko 

Hana Plívová 
Jiří Plíhal 80 let 

Eva Pešatová 

Kryštof Mikuszewski 
Jiří Pastorek 

Karel Maryška 75 let 



Jacek Sokolowski  

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

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s  

Prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych.: 

na téma: VROZENÉ A NAUČENÉ V 

CHOVÁNÍ. 

Setkání bude ve středu 21. ledna 2014, v 19h v KC Kino v 

Železném Brodě.  

Pana profesora nemusím představovat, je to osobnost velice známá. Ani se 

nechce věřit, že v jeho neskutečně nabitém programu přijal ještě naše pozvání 

a přijede do Železného Brodu.  

Jen pár bodů na ilustraci jeho vytížení z jeho webových stránek: 

•  Ředitel Psychiatrického centra Praha a Centra Neuropsychiatrických studií v 

Praze  

•  Profesor psychiatrie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze  

•  Prezident Evropské psychiatrické asociace (2007-2008)  

•  Prezident Evropské federace lékařských akademií (2008-2009)  

•  Vice-prezident, Vídeňská škola klinického výzkumu (2005-2013)  

•  Člen prezidia, Grantová agentura České republiky (GAČR)  

•  Člen Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (2011-2014) 

Nenechte si ujít tuto příležitost. 

Těšíme se na Vaši bohatou účast a zvídavé dotazy. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 



 

FÓRUM 

100. VÝROČÍ SPONTÁNNÍHO VÁNOČNÍHO 

PŘÍMĚŘÍ V ZÁKOPECH VELKÉ VÁLKY 

Na letošní rok připadlo smutné výročí vypuknutí První světové války, kterou 

tehdejší papež Benedikt XV. označil za „zbytečný masakr“. Na Boží hod 

Vánoční roku 1914, tedy přesně před sto lety, však došlo na Západní frontě k 

nevídané události, totiž ke spontánnímu příměří. „Zákopy válčících stran byly 
velice blízko sebe, vojáci snášeli stejné nepohodlí a stejné utrpení, ale 

především náleželi ke stejným křesťanským tradicím, uznávali hodnotu 

Vánoc, Ježíšova narození přinášejícího mír“ – říká Antonio Bessana, historik 
zabývající se První světovou válkou, který vysvětluje motivy oné jedinečné 

události. 

Ve Flandrech, Belgii, podél Západní fronty Velké války vyhlásili angličtí a 

němečtí vojáci spontánní příměří: vyšli ze zákopů, stiskli si ruce, objali se, 

účastnili se mše. Společně zazpívali, vyměňovali si blahopřání, obdarovali se 
drobnými dárky, zahráli si společně míčové hry. „Byly to křesťanské kořeny 

Evropy – komentuje dále italský historik – které rozkvetly uprostřed hrůz 

války, která přinesla více než 9 milionů padlých vojáků na všech stranách, ale 

také 7 milionů obětí z řad civilního obyvatelstva. Tyto kořeny však byly První 



světovou válkou částečně vytrhány.“ Některé z dopisů anglických vojáků, 

kteří tuto epizodu dosvědčují, vyšly nyní italsky v knize Vánoční příměří – 
dopisy z fronty (La tregua di Natale – Letteredal fronte, Lindau, Turín 2014). 

„Toto sbratření vojáků bylo přijato s nevolí vládami a armádními 

velitelstvími“ – komentuje Roberto MorozzodellaRocca, profesor soudobých 

dějin na univerzitě Roma III. „O Vánocích příštích let byla proto přijata 
opatření, která podobným událostem zabránila. Rovněž tak sdělovací 

prostředky na obou stranách o této události až na jednu výjimku téměř 

neinformovaly. Během dalšího trvání Velké války bylo příměří vždy 
zakazováno, protože umožňovalo vojákům rozpoznat v sobě lidi, Boží děti, 

čímž byla demaskována faleš válečné propagandy, která popisovala nepřítele 

jako zběř. V tomto kontextu proto začaly být Vánoce vykreslovány jako 
opovrženíhodné pacifistické svátky.“ 

Jiný znalec této problematiky, italský historik Daniele Menozzi, vysvětlil pro 

vatikánský rozhlas širší dějinné pozadí tzv. Velké války: 

„Politická scéna na přelomu 19. a 20. století se vyznačovala nástupem 
nacionalismů. Katolíci, kteří byli v důsledku sjednocovacích procesů 

liberalismu většinou odsunuti od politické moci, začali ve válce vidět 

příležitost ke znovuzískání role, které byli zbaveni. Proto se začínají přimykat 
k nacionalismům, ale především se snaží prokazovat loajalitu vládám 

jednotlivých států, které je povolaly do zbraně a poslaly na frontu.“ 

Postoj papežů, počínaje Piem X. byl zcela odlišný. Benedikt XV. těsně po 
svém zvolení, jen pár měsíců po vypuknutí války, posílil tuto pozici a odsoudil 

válku i její ideologické motivy hned v první encyklice Ad 

BeatissimiApostolorum… 

„Jistě, není pochyb o tom, že papež neprojevoval žádné sympatie k tendencím 
oslavujícím válku a glorifikujícím konflikt na základě vlasteneckých idolatrií. 

Právě v těchto letech totiž začíná odsuzovat sekulární zbožšťování národa, 

kterým je absolutizována hodnota národa jakožto organizačního kritéria 
kolektivního soužití. Řím jasně poukazoval na obrovské škody, které tento 

konflikt páchal, a stejně tak neustále usiloval o mír a vyvíjel konkrétní činnost 

na zmírnění těchto škod a utrpení. Je však třeba přiznat, že zpočátku papež, 

byť nepřímo, přiznával vládám právo rozhodovat o tom, zda válka je nezbytná 
pro dobro vlasti, a připouštěl, že věřící mají povinnost poslouchat příkazy 

vlády, přinejmenším v prvních letech.“ 

Teprve s postupem této války dochází ke změně tohoto postoje, který vyjádřil 
Benedikt XV. v srpnu roku 1917 diplomatickou nótou vyzývající válčící strany 



k míru, když označil tento konflikt za „zbytečný masakr“. Zahájil tak jakousi 

„náboženskou delegitimizaci konfliktů“, lze-li to tak říci… 

„Věta „zbytečný masakr“ měla vskutku obrovskou váhu, protože, je-li válka 

zbytečná, padá tak princip, o který se opírala teologie tzv. „spravedlivé války“, 

to znamená, že padá morální recept k použití násilí za účelem stanovení 

správného řádu kolektivního soužití, jehož narušení připouštělo užití zbraní. A 
proto i přes omezení, která jsou vlastní diplomatickému papežskému 

dokumentu, započíná Řím novou etapu, poněvadž konstatuje, že válka tak 

dlouho trvající a postihující s nebývalou krutostí a zuřivostí nejen vojáky, ale i 
civilisty, je zbytečná. Byla tak zpochybněna morální dovolenost války. Řím se 

vydává novou cestou, která trvá dodnes. Církev se už neprezentuje jako 

soudce či rozhodčí konfliktů, ani jim nedává morální statut, ale zasahuje do 
nich jako aktivní tvůrkyně pokoje. Zmíněný papežský dokument zahájil právě 

tuto cestu.“ 

Tolik italský historik Antonio Bessana na okraj 100. výročí Vánočního příměří 

v zákopech První světové války.  

 

VÁNOČNÍ SKAUT 

Co se může stát o Vánocích 

Třináctiletý Frank dostal všechny dárky, které si přál, přesto 

nebyl šťastný, protože to byly první Vánoce, které prožíval bez svého 

bratra. Ten rok ho totiž zabil bezohledný řidič. Frankovi starší bratr moc 

scházel. 

 Druhý den odpoledne se vydal za svým kamarádem. Venku byla 

zima, a tak si oblékl svůj nový dárek – vlněnou kostkovanou bundu, 

která se mu moc líbila. Všechny ostatní dárky si naložil na sáňky. 

Doufal, že najde vedoucího svého skautského oddílu. Byl to moudrý 

člověk, duševně bohatý a výborný kamarád. Bydlel v odlehlé části 

města, kde žili ti nejchudší a živil sebe i rodinu příležitostnými pracemi. 

Frank ho doma nenašel, a tak se zklamaně vydal na cestu zpátky.  

Pomalu šel ulicí a občas za rozsvícenými okny zahlédl 

nazdobený vánoční stromeček. Za jedním oknem však uviděl jen 

zašedlou místnost. U vyhaslého krbu uviděl ženu, jak pláče. V té chvíli 

dostal nápad – ještě dnes nevykonal žádný dobrý skutek. Trochu nejistě 

zaklepal na dveře.  

Žena, když uviděla plné sáňky dárků, si pomyslela, že asi dělá 



sbírku. „Ale já ti nemůžu dát žádné peníze ani dárek. Nemám nic ani 

pro svoje děti.“  „Proto jsem přišel,“ odpověděl Frank. „Vyberte si 

z těch saní dárky pro vaše děti.“ Překvapená žena nevěřícně zírala na 

nečekaného dodavatele dárků, pak s ostychem vybrala pár sladkostí, 

hru, letadélko a skládačku. Když si vybrala i novou skautskou svítilnu, 

Frank málem vykřikl. „A neřekneš mi, jak se jmenuješ?“ zeptala se 

žena, když Frank odcházel. „Můžete mi říkat Vánoční skaut.“ Franka ta 

návštěva dojala a v srdci ucítil záblesk radosti. Poznal, že jeho žal není 

jediným žalem na světě. Než prošel celou chudinskou čtvrtí, rozdal 

zbývající dárky. Vlněnou kostkovanou bundu daroval promrzlému 

chlapci. Čím víc se blížil k domovu, tím se mu šlo hůř. Bylo mu zima a 

cítil se nesvůj. Jak jenom vysvětlí rodičům, že rozdal všechny dárky? 

Jak jim to má říci, aby to pochopili? - „Kdepak máš dárky, synku?“ 

zeptal se otec. „Rozdal jsem je.“ „Letadlo od tety Susan? A bundu od 

babičky? A baterku? Tobě se nelíbily?“ „Moc se mi všechny líbily,“ 

odpověděl sklesle Frank. „Jak to teď vysvětlíme příbuzným? Strávili 

přece tolik času vybíráním dárků a kupovali je pro tebe, abys věděl, že 

tě mají rádi. …“ Otec promluvil pevným hlasem: „Sám sis vybral, 

Franku. Na jiné dárky peníze nemáme.“ 

Bratr pryč, rodiče zklamaní – Frank se najednou cítil strašně 

osamocený. Nečekal za svůj čin žádnou odměnu, protože věděl, že 

dobrý skutek by vždycky měl být sám o sobě tou nejlepší odměnou, 

jinak by se poskvrnil. Proto nechtěl žádný dárek znovu. Pochyboval jen, 

jestli ještě vůbec někdy v životě pocítí nějakou radost. Myslel, že dnes 

večer ji zažil, ale byl to jen prchavý okamžik. V posteli pak dlouho 

myslel na bratra a plakal, až se unavil k spánku. 

 Ráno přišel do kuchyně, kde rodiče poslouchali vánoční hudbu. 

Po chvíli se ozval hlasatel: „Přeji vám všem radostné vánoce! 

Nejkrásnější vánoční zážitek jsme se dověděli od obyvatel našeho 

města. Jejich děti včera dostaly dárky od mladíka, který si říká Vánoční 

skaut. Nikdo neví, kdo to je, ale děti tam tvrdí, že je to určitě pomocník 

samotného Ježíška.  Frank ucítil na ramenou tátovy ruce a maminka se 

na něj usmívala skrze slzy. „Proč jsi nám to neřekl? Nenapadlo nás to. 

Jsme na tebe opravdu hrdí, synku.“ – Z rádia se znovu ozvaly koledy a 

naplnily hudbou celý dům: „Pějme chválu Bohu a na zemi pokoj 



lidem…“ 

POZVÁNÍ K OBNOVĚ MANŽELSKÉHO SLIBU 

Milí přátelé, 
25.1. 2015 při mši sv. v Železném Brodě oslavíme 25 let našeho manželství.  

Budeme obnovovat svůj manželský slib a zveme všechny manžele naší 

farnosti, aby se k nám přidali a také potvrdili to, co si před lety navzájem 

slíbili. 
L. Pešatová 

"MILUJTE SE NAVZÁJEM, JAKO JSEM JÁ MILOVAL VÁS."  

Láska. 
....kolik jsme toho o ní už slyšeli a četli - tolik kázání, tolik příběhů.... 

..tisíce lidských osudů, stovky filmů, knih a románů....... ...kolik písní se o ní 

zpívá.... Jednou brány nebes otevírá, jindy - úpis peklu! .... a přitom - stále 
stejná, jedna, táž.... ..prostě - láska. Láska, po níž každé lidské srdce touží. A 

kdo říká, že se ho tohle netýká - LŽE! Vždyť všichni, kdo dýcháme jsme z ní 

zrozeni a jen tam se musíme vrátit. Škoda, že už to nedokážeme tak krásně 
vypovědět jako "staří mistři" to uměli ze srdce lidem říci:  

"V náruči Boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni sejdeme zas, kdo 

by se děsil, kdo by se třás!  

Z Oteckých paží, z Otcova domu, byli jsme na mžik posláni na svět, 
kdo by se obával vrátit se zpět." (J. V. Sládek)  

Svého času se kázalo v duchu tom, že milování člověka člověkem 

hříchem jest (a že i snad za tím manželským vždy ďábel stojí(?) (Ještě že to 
všichni nebrali vážně - vždyť bychom vymřeli...) Dnes svět propadl opačnému 

extrému - tedy asi: "Miluj! Jedno koho, jedno kdy, jedno kde... (ani na pohlaví 

už nezáleží...) ..hlavně miluj!" Jaksi nenápadně se ovšem v té přemíře 

"andělského milování" z našeho slovníku vytratila slovíčka jako "čistota 
duše", "hřích"... ..nebo "peklo"!  

Kudy tedy dál? - Vlevo? Vpravo? - či zlatá střední cesta? - Určitě nic z 

toho.  
Milovat - celé srdce dát - je bezpochyby osudem a cestou pro každého 

z nás na tomto světě, vždyť "kdo nemiluje nepoznal Boha, protože Bůh sám je 

ta láska" (1J4, 8) - a "kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm." (1J 
4,16)  

Já spíš myslím, (a ani o tom moc nepochybuji), že problém bude v 

tom, že v dnešní době žijeme od Stvořitele hodně daleko - a tak to lidské (po 

lásce žíznící) srdíčko bloudí kdesi "na špatné adrese"... ...daleko od těch dvou 



milujících Srdcí, kterým za časů našich babiček patřilo vždy nejčestnější místo 

v každém stavení, ty dva nejkrásnější obrazy visely vždy ve světnici nad 
stolem u kterého se setkávala v tichu večera RODINA - dnes tam visí a 

vyhrává - obrovská televize! Pak není divu, že ta naše "láska", (o které si 

každý s nosem nahoře myslíme jak ji umíme v srdci nosit - a které máme 

dokonce už i odvahu dávat přívlastek "boží") je ve skutečnosti jen ubohou 
náhražkou něčeho, co našim rodinám - A PROTO PAK CELÉMU SVĚTU tak 

tuze schází - té pravé, skutečné Lásky Otcovy, bez níž nemůže být svět 

šťastný! A od těch co do kostela nechodí se často lišíme opravdu už jen v 
tomto jediném - že my tam jdeme.  

Možná proto se kostely vyprazdňují, možná proto (jak jsem nedávno 

četl ve zprávách) se třeba v sousedním Rakousku v anketě prý 75% kněží 
vyjádřilo pro zrušení povinného celibátu, možná proto není zájem ani o 

řeholní povolání, možná proto čteme často o pedofilních skandálech, 

přihlížíme na stoupající počet rozvodů - a snažíme se to"hasit" jakousi 

rozlukou "legální".... ..možná proto stále více lidí už nechápe proč "brát" 
homosexuálům jejich "právo na lásku"... ..náboženství ve školách nahrazuje 

sexuální výchova... ...atd...atd.....atd.. 

....my neumíme milovat. (A na rozkaz to asi taky nejde..) Neznáme 
lásku, "kterou On miloval nás" - a kterou nás miluje stále a stále.... lásku, která 

na nás čeká dnem a nocí ve svatostánku, která chce abychom k Ní našli Cestu 

obětavým životem křesťana, ve svátostech, v bibli.... (..které jsme teď tak hrdě 
doma a dokonce i na koncertech v kostele zpívali koledy....). Nevidíme a 

neznáme Toho, Komu naše srdce patří a patřit má, Toho, kdo nám ho daroval a 

žárlivě po něm touží. ....no a pak se taaak snadno zamilujeme někam jinam..... 

Jak Ho to bolí... 
Hledejme svorně tu JEDINOU správnou Cestu do té čisté milující 

náruče, ať manželé, svobodní, kněží či ti v řeholi... krásný, vznešený to životní 

úkol PRO ÚPLNĚ KAŽDÉHO z nás bez rozdílu stavu, věku či vzdělání na 
této Zemi! A proto tak těžký současně! ...že pro někoho až tragicky příliš 

těžký. A proto - pomáhejme si v tom navzájem - jak jinak než... ..s láskou.  

...pak možná alespoň někteří z nás pochopí i víc než jen to, proč papež 

František vyhlásil Rok zasvěceného života. 
Tomáš Šilhán 

 

OHLÉDNUTÍ 

ADVENTNÍ EXERCICIE V BOSKOVĚ 



Vyrovnejte cesty a připravte se na příchod Pána mezi nás. O to jsme se 

snažili začátkem adventu s P. Jankem Ihnátem v Bozkově. 
Po cestě lásky, pokory a modlitby nás vedl vzor Dona Bosca a jeho 

matky Markéty. 

Otec Ihnát dokázal zaujmout a oslovit posluchače tří generací a i 

vážná témata nadlehčit přiléhavým vtipem. 

Každý z nás přišel na tento víkend s určitou představou a touhou 

hlubšího naplnění čtyřicetidenní přípravy na narození Ježíše. Jeden z 

nejmladších účastníků, otec dvou dětí, dostal naopak tento duchovní víkend za 
pokání od svého zpovědníka. Konstatoval, že mu toto zastavení moc prospělo. 

 

A ještě něco moudrého i pro zasmání: 
Hlupákovi pýcha z pusy vyráží, moudré ochrání jejich rty. 

Psala jsem Ježíškovi. Ježíšku, dej, ať mám tučné bankovní konto a štíhlou 

postavu. A prosím, nepopleť to jako vloni. 

L. Jirásková 

KONCERT U SV. ANTONÍNA 

Rozzářený kostel sv. Antonína v Loučkách naplnil hudbou a zpěvem Luďka 

Veleho předvánoční čas. Koledy z malých koledníčků za vedení mistra zpíval 
zaplněný kostel a jistě mnoha přítomným místním i z dáli připomněly narození 

našeho Spasitele. Kéž by je to světlo provázelo i dále. 

L. Jirásková 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

VZPOMÍNKA NA DUCHOVNÍHO SPRÁVCE. 

Asi jste někdy slyšeli, že před dlouhými léty působil v naší farnosti 

kněz P. Karel Červinka. Do naší farnosti nastoupil, po primici v Bozkově, v 
srpnu 1939. Právě dne 2. ledna 2015 uplyne 100 let od jeho narození. Narodil 

se v Českém Dubě jako nejstarší ze 4 dětí. Dva jeho bratři (Jaroslav, Václav - 

sestra Marie) byli také kněží a oba také kratší čas působili ve zdejší farnosti.  

Právě P Karel tu působil dlouhých 16 let. 

 Já osobně si vzpomínám na mé mládí, kdy jsem ještě ministroval a 

každý týden chodil do „scholy“, což byly schůzky nejenom naučné, ale i 

zábavné. Veškerá jeho činnost vyvolala jeho velikou oblibu jak u farníků, tak i 



u mládeže. Vzpomínám si, jak chodil z výuky náboženství ze školy obklopen 

dětmi. To se ovšem nelíbilo vládnoucím po únoru 1948. V březnu 1955 byl z 
našeho města přemístěn do Cvikova, kde mu byl po měsíci působení odňat 

státní souhlas. Dále pracoval jako lesní dělník. Za „dobré“ chování po roce 

1966 mu byl státní souhlas vrácen a byl „uklizen“ do zapadlé vísky Horní 

Vidim u Mělníka. Zde pečoval o farnost a sloužil sestrám v domově důchodců. 
Po 20letém působení zde právě 22. května 1986 náhle zemřel připraven ke 

sloužení mše svaté. Celým svým životem naplnil své primiční heslo: Láska za 

lásku, oběť za oběť, věrnost za věrnost. Pohřben je jako celá rodina v rodném 
městě Českém Dubě.   

Tato vzpomínka je jenom krátkým připomenutím jeho působení v naší 

železnobrodské farnosti a pamětníkům připomene doby, kdy náš kostel byl 
opravdu plný lidí z blízka i z dáli.    

Requieskant in pace 

      km 

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: Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré 

vůle, aby společně usilovali o mír ve světě. 

Evangelizační: Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je 

věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování 



Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým. 

Národní: Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením 

poznali Boží vůli. 

 

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

veršem z Bible 

 

1.1. 

1. čt: Nm 6,22-27 

Žl:  67 

2. čt: Gal 4,4-7 

Ev: Lk 2,16-21 

Maria však to všechno uchovávala v srdci a 
rozvažovala o tom. 

2.1. 

1. čt: 1Jan 2,22-28 

Žl:  98 

Ev: Jan 1,19-28 

Já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte, 

ten, který přichází za mnou; jemu nejsem hoden ani 

rozvázat řemínek u jeho obuvi.“ 

3.1. 

1. čt: 1Jan 2,29-3,6 

Žl:  98 

Ev: Jan 1,29-34 

Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a 
řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. 

4.1. 
ne 

1. čt: Sir 24,1-16 

Žl:  147 

2. čt: Ef 1,3-18 

Ev: Jan 1,1-18 

Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, 
těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, 
ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha 

5.1. 

1. čt: 1Jan 3,11-21 

Žl:  100 

Ev: Jan 1,43-51 

„Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa 
otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat 
na Syna člověka.“ 

6.1. 

1. čt: Iz 60,1-6 

Žl:  72 

2. čt: Ef 3,2-6 
Ev: Mt 2,1-12 

Do Jeruzaléma přišli mudrci od východu a ptali 
se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli 
jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se 
mu přišli poklonit." 

7.1. 

1. čt: 1Jan 3,22-4,6 

Žl:  2 
Ev: Mt 4,12-25 

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře 
lidí.“Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním. 

8.1. 

1. čt: 1Jan 4,7-10 

Žl:  72 

Ev: Mk 6,34-44 

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo 
mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I 
začal je učit mnohým věcem. 

9.1. 

1. čt: 1Jan 4,11-18 

Žl:  72 

Ev: Mk 6,45-52 

Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, 

že je to přízrak; On však na ně hned promluvil: 

„Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ 

10.1 1. čt: 1Jan 4,19-5,4 Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje 
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. 

Žl:  72 

Ev: Lk 4,14-22a 
vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z 
Písma. 

11.1. 
ne 

1. čt: Iz 55,1-11 

Žl: Iz 12,2-6 

2. čt: 1Jan 5,1-9 

Ev: Mk 1,6b-11 

Hned jak Ježíš vystupoval z vody, spatřil, že se nebe 

rozevřelo a že se z něho snáší Duch jako holubice. A z 

nebe se ozval hlas: “Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě 

mám zalíbení!”  

12.1

. 

1. čt: Žid 1,1-6 

Žl:  97 
Ev: Mk 1,14-20 

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. 
Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

13.1

. 

1. čt: Žid 2,5-15 

Žl:  8 

Ev: Mk 1,21b-28 

„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás 
zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ 

14.1

. 

1. čt: Žid 2,14-18 

Žl:  105 

Ev: Mk 1,29-39 

Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní 

pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. 

Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. 

15.1

. 

1. čt: Žid 3,7-14 

Žl:  95 

Ev: Mk 1,40-45 

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: 
„Chceš-li, můžeš mě očistit.“ 

16.1

. 

1. čt: Žid 4,1-5.11 

Žl:  78 

Ev: Mk 2,1-12 

Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: 
„Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ 

17.1

. 

1. čt: Žid 4,12-16 

Žl:  19 

Ev: Mk 2,13-17 

Ježíš viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, 
a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. 

18.1. 
ne 

1. čt: 1Sam 3,3-19 
Žl:  40(39) 

2. čt: 1Kor 6,13-20 

Ev: Jan 1,35-42 

Ondřej nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli 
jsme Mesiáše" a přivedl ho k Ježíšovi.  

Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. 

Budeš se jmenovat Kéfas," . 

19.1

. 

1. čt: Žid 5,1-10 

Žl:  110 

Ev: Mk 2,18-22 

Ježíš jim řekl: „Mohou se hosté na svatbě postit, když 

je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, 

nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude 

ženich vzat; potom, v ten den, se budou postit. 

20.1

. 

1. čt: Žid 6,10-20 

Žl:  111 

Ev: Mk 2,23-28 

Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět 

neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše 

naděje; 

21.1

. 

1. čt: Žid 7,1-17 

Žl:  110 

Ev: Mk 3,1-6 

Pak se jich zeptal: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, 

či zle, život zachránit, či utratit?“ Ale oni mlčeli. 

22.1

. 

1. čt: Žid 7,25-8,6 

Žl:  40 
Ev: Mk 3,7-12 

A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před 
ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ 

23.1

. 

1. čt: Žid 8,6-13 

Žl:  85 

Ev: Mk 3,13-19 

Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; 

i přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, 

aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. 
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24.1

. 

1. čt: Žid 9,2-14 

Žl:  47 

Ev: Mk 3,20-21 

Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, 
takže nemohli ani chleba pojíst. 

25.1. 
ne 

1. čt: Jon 3,1-10 

Žl:  25(24) 

2. čt: 1Kor 7,29-31 

Ev: Mk 1,14-20 

Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, 

oblékli se v žínice, velcí i malí. Když Bůh viděl, co 

učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a 

nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil. 

26.1

. 

1. čt: Žid 9,15-28 

Žl:  98 
Ev: Mk 3,22-30 

Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, 

hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však 
rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, 

ale je vinen věčným hříchem. 

27.1

. 

1. čt: Žid 10,1-10 

Žl:  40 

Ev: Mk 3,31-35 

Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem 

něho, a řekl: „Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, 

má sestra i matka.“ 

28.1

. 

1. čt: Žid 10,11-18 
Žl:  110 

Ev: Mk 4,1-20 

U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, ale časné 
starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí 

vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. 

29.1

. 

1. čt: Žid 10,19-25 

Žl:  24 

Ev: Mk 4,21-25 

A řekl jim: „Přichází snad světlo, aby bylo dáno 
pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen? 

30.1

. 

1. čt: Žid 10,32-39 

Žl:  37 

Ev: Mk 4,26-34 

Boží království je jako hořčičné zrno: Když je zaseto 

do země, je menší než všechna semena na zemi;ale 

když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a 

vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich 

stínu.“ 

31.1

. 

1. čt: Žid 11,1-19 

Žl: Lk 1 

Ev: Mk 4,35-41 

Ježíš jim řekl: „Proč jste tak ustrašení? Ještě 
nemáte víru?“ 

 

 

Svátky a slavnosti v lednu: 

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

2.1. sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 

6.1. Slavnost Zjevení Páně 

11.1. Svátek Křtu Páně 

18.1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

24.1. sv. František Saleský 

25.1. Svátek Obrácení svatého Pavla 

28.1. sv. Tomáš Akvinský 

31.1. sv. Jan Bosko 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Biblické hodiny budou 7. 1., 14. 1., 22.1/čtvrtek/., 28.1. 

Od středy 7. 1. budou mše sv. ve všední den v Ž. Brodě na faře. 

 

6. 1. 

Slavnost 

Zjevení Páně 

18:00 Mše sv. v Ž. Brodě 

11.1. 

Svátek 

Křtu Páně 

 Končí Vánoční doba 

18. 1. /neděle/  Sbírka na katolické školy 

Od 18.-25. 1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

21. 1. 19:00 Přednáška ČKA v KC Kino 

 

 
 



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 

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

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 


