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EDITORIAL 

Nemrzne a nesněží a ne a ne… 

Sníh mi vždycky dodá novou chuť do všeho. Hlavně ten první sníh, kdy ještě 

neodvracím znechucený pohled od hrabla. To je všude ticho, bílo a čisto. Sníh 

přikryje všechnu mou nedokončenou práci na zahradě. Milosrdně mi skryje 

moje nedodělky a nepořádky. Horší to je při oblevě, kdy se všechna pravda 

opět ukáže. A ještě je to všechno ve své „rozmočenosti“ ošklivější. Není on ten 

sníh tak trochu lhář?  

A tak mě napadá souvislost s tím milosrdenstvím Božím. To Jeho není jen pro 

chvilku. Když opravdu z hloubi duše chceme a prosíme o očištění od našich 

nedodělků a špíny na duši, On nás očistí navždy! A nemá nedodělky a skryté 

nepořádky. 

Začal Svatý Rok milosrdenství, pojďme tedy a nechme Boha vykonat něco pro 

naši duši nebo pro někoho, kdo moc potřebuje pomoci a lidsky to už třeba 

nejde. Pojďme do Bozkova na pouť k Bráně milosrdenství!  

Lenka   

PASTORACE 

Milí přátelé, 

Ve vánočním období setrváme ještě ve vánoční radosti a díváme se na chudé 

jesle a něžné tváře Dítěte Ježíše, Marie a Josefa. 

Tajemství Božího narození vede každého člověka k zamyšlení se nad tím, co 

je láska. 

Otec nám posílá svého Syna, aby svědčil o lásce a hlásal evangelium o Bohu, 

jehož milosrdenství je bezmezné. 

Nedávno byla zakončena čtrnáctá synoda biskupů, která se zabývala tématem 

poslání a povolání rodiny v církvi a v současném světě. 

Synodní otcové se snažili proniknout do hloubky tajemství lidské lásky, která 

se projevuje v manželství a v rodině. 

Vděční za tuto událost chceme jít spolu jako společenství věřících a realizovat 

povolání ke svatosti, ke které nás Bůh volá. 



Mladý člověk touží po štěstí a chtěl by založit šťastnou rodinu. Bohužel 

pozorujeme, že z různých důvodů mnozí nenaplňují své touhy, utíkají před 

zodpovědností. 

Synoda ukázala na prameny takovýchto rozhodnutí. Často je to strach 

z budoucnosti, který se projevuje nechutí k nezvratným rozhodnutím. Proto 

jsou potřeba svědectví radostných a svatých manželství, díky kterým mladí 

lidé a také manželé, kteří prožívají krize, uvěří v lásku. 

Liturgie svátku svaté rodiny nás vede k odkrývání rodinného štěstí. Rodinné 

štěstí má pramen v přátelství manželů a rodiny s Bohem. 

Společná modlitba, jídlo u jednoho stolu, rodinné slavení působí, že 

odkrýváme radost, že jsme spolu a jsme darem pro druhé. 

Bohužel mnozí rodiče se smutkem konstatují, že nemají čas ani pro partnera 

ani pro svoje děti. Nedostatek vzájemných rozhovorů, společného trávení 

volného času jsou často příčinou nedůvěry a ztroskotání rodinných vztahů. 

Není možné vytvořit trvalé společenství, když chybí porozumění a úcta ke 

druhému. 

Projevem přibližování se ke druhému člověku je naslouchání, ochota pomoci a 

přijetí zodpovědnosti každým z členů rodiny za úkoly jemu svěřené. 

Dobře víme, že samotná slušnost a tolerance není dostačující k vytvoření 

rodinných vztahů. Ještě je potřeba láska, kterou každý člověk potřebuje a je 

schopen ji žít. 

Druhý vatikánský sněm v dokumentu Gaudium et spes 24 uvádí, že člověk 

může sám sebe plně nalézt jen v opravdovém darování sebe samého. 

Kdo miluje, je schopen zajistit štěstí druhé osobě. A to proto, že je schopen 

z lásky obětovat sebe sama.  

Odevzdání se sobě navzájem a schopnost nezištné lásky mají svůj začátek 

v Božím aktu stvoření. Bůh nechtěl, aby člověk byl sám. Proto jeho srdce 

učinil schopným milovat. Sv. Jan Pavel II. v adhortaci Familiaris consortio 

píše o úkolech křesťanské rodiny a říká, že prvním úkolem je vytváření 

společenství osob. Zkušenost jednoty a blízkosti se stává příležitostí k žití 

pravdivé radosti víry. Manželství není smutnou skutečností a nesením tíhy 

větší, než jsme schopni unést, není problémem, ale je šancí k plnému rozvoji 

každého z členů rodiny.  

Papež František mnohokrát vyzýval křesťanské manžele k radosti víry, která 

září a proměňuje celý svět. K tomu se odvolávali synodní otcové. Zdůraznili, 

že problémy současných manželství v mnoha případech mají pramen 

v egoismu a krajním subjektivismu, který překáží uzavření svátostného 

manželství. Řekli, že je nutná stálá a systematická formace manželství a rodin, 

aby oživeni duchem víry vedli svoje děti ke Kristu. Víra umožňuje člověku 

otevřít se zázraku Božího milosrdenství a vede k odpuštění. 



Dnes, kdy mnozí ztratili vědomí významu manželského a rodinného života, je 

třeba připomenout, že svátostné manželství je sjednocením Boha a lidí. 

Osoby, které žijí ve svátostném manželství, nezůstávají samotné a nejsou 

odkázané výlučně na sebe, ale žijí přítomnost Boha a čerpají svátostné milosti. 

Synodní jednání vedlo ke zdůraznění uzdravující síly milosrdenství. V roce 

milosrdenství jsme pozváni k tomu, abychom nejen častěji užívali daru 

odpuštění ve svátosti smíření a pokání, ale také prokazovali milosrdenství 

našim bratřím a sestrám, kteří se proti nám provinili. 

První školou milosrdenství je rodina, ve které se učíme praktikovat skutky 

milosrdenství jak k tělu, tak k duši po vzoru našeho Pána Ježíše Krista. 

Modleme se za manželství a rodiny, zvláště ty, které prožívají problémy, které 

ohrožuje rozpad, ve kterých je ještě nedostatek nezištné lásky. 

Papežem Františkem jsme pozváni k tomu, abychom jednoduše neodsuzovali, 

ale nesli všem službu milosrdenství. 

Synodní otcové nás vyzývají k modlitbě za rodiny, které ztroskotaly za ty 

osoby, které založily další vztah. Synodní otcové vyzývají, aby tito lidé 

vytrvali v modlitbě, účastnili se mše svaté, rozjímali Boží slovo, zapojili se do 

díla milosrdenství. Neměli bychom nikoho odsuzovat, ale spíše pomáhat, aby 

se tíha života stávala únosnější. 

Vstupujeme do nového roku, který nám určitě přinese nové výzvy, nové 

zkušenosti. Využijme Boží pomoc, která je nám skrze církev dána Rokem 

milosrdenství. Otevřme svoje srdce ještě více našim nejbližším, ale také 

nezapomeňme na ty kolem nás, zvláště na ty, kteří prožívají všelijaké životní 

zkoušky. 

P. Jan 

 

Text Závěrečné zprávy biskupské synody uzavírá modlitba ke Svaté rodině  

 MODLITBA KE SVATÉ RODINĚ 

Ježíši, Maria a Josefe,  
ve vás kontemplujeme  
nádheru pravé lásky  
a na vás se s důvěrou obracíme.  
 
Svatá nazaretská rodino,  
učiň i naše rodiny místy společenství  
a večeřadly modlitby,  
autentickými školami evangelia  
a malými domácími církvemi.  



 
Svatá nazaretská rodino,  
kéž už nikdy se v žádné rodině nezažívá  
násilí, uzavřenost a rozdělení,  
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,  
brzy pozná útěchu a uzdravení.  
 
Svatá nazaretská rodino,  
vzbuď znovu ve všech vědomí  
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny  
a její krásy v Božím plánu.  
 
Ježíši, Maria, Josefe,  
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. 
 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Již poněkolikáté jsme se loni v lednu účastnili Tříkrálové sbírky. Její výtěžek 

byl rozdělen mezi sociálně slabé rodiny a jednotlivce, kteří jsou za tuto pomoc 

vděční a všem dárcům děkují. 

Měla jsem velkou radost, když jsem jednu část sbírky mohla osobně předat. 

Lidé, kterým tato sbírka pomůže, mohou totiž zakusit kousek nebe už tady na 

zemi. 

Na svátek Zjevení Páně ve středu 6. ledna zavítají “tři králové“ s kasičkou i do 

našeho kostela v Železném Brodě. Také letos můžeme mít tímto způsobem 

účast na pomoci druhým lidem, kteří v různých tíživých životních situacích 

podporu potřebují. 

Lenka 

PŘEJEME 

V lednu oslaví svá životní jubilea: 

Josef Pešata 

Matěj Komárek 

Petr Plíva 

Ludmila Jirásková  

BernadetaŽilíková 

Jan Martínko 70 let 

Hana Plívová 

Anna Polanská 

Jiří Plíhal 

Eva Pešatová 

Kryštof Mikuszewski 

Jiří Pastorek 



Karel Maryška Jacek Sokolowski 

Všem za farnost přeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.  

NENECHTE SI UJÍT 

Srdečně zveme na 

SETKÁNÍ POLSKO-ČESKÝCH RODIN, 

které se bude konat v sobotu 9.1. v 17:00 hodin na faře v Železném 

Brodě. 

 

POUŤ DO BOZKOVA 

Svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem začal otevřením Svaté 

brány v Římě 8. prosince 2015 a bude trvat do 20. listopadu 2016. 

Kromě Říma se poprvé v dějinách otevře Svatá brána také v naší diecézi 

v poutním místě u Panny Marie v Bozkově. 

Máme velkou příležitost k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše 

zemřelých. 

Svatá brána – Brána milosrdenství v Bozkově bude otevřena 

v neděli 17. 1. 2016. 

Mši sv. v 10:00 hodin slouží otec biskup Jan Baxant. 

Ranní mše svatá v Železném Brodě nebude, pro ty, kdo se nebudou moci 

zúčastnit pouti, bude mše sv. v Ž. Brodě v 18:00 hodin. Mše sv. v Loučkách 

nebude. 

Z Brodu bude vypraven autobus a jeho odjezd do Bozkova bude v 9:00 hodin 

z Malého rynku. 

Zpět do Brodu bude z Bozkova odjíždět ve 13:00 hodin. 

V Bozkově bude po mši sv. připraveno občerstvení. 

Je potřeba znát počet účastníků pouti pro zajištění míst v autobusu /případně 

mikrobusu/ a pro přípravu dostatečného množství jídla. 

Zájemci, prosím, hlaste se do neděle 10. 1. P. Janovi nebo Lence.  

 

ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ V RÁMCI ROKU MILOSRDENSTVÍ 

ODPUSTKY VÁZANÉ NA SVATÉ BRÁNY 

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe 

nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání 



odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další 

dvě podmínky. 

 vykonat svátost smíření  

 účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání  

 pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci 

pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria) 

Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy 

je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté 

přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž 

den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3). 

 na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry 

Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body: 

 jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou 

pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka) 

 zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství 

 

Pozvánka místní skupiny České 

křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme  

na přednášku Prof. Jana Sokola, Ph.D., CSc 

a následnou besedu s ním na téma velice aktuální:  

"Globalizace, EU a my". 

Setkání se uskuteční ve středu 27. ledna 2016, v aule Sklářské školy v 

Železném Brodě v 18:15. 

Pana profesora Sokola snad nemusím představovat, jednak už u nás přednášel 

a většině čtenářů je určitě znám. Ale kdyby ne, přikládám jeho životopis 

z jeho internetových stránek. 

Věřím, že opět zaplníme aulu do posledního místečka a prožijeme společně 

obohacující chvíle. Těšíme se na Vaši účast. 

Ing. arch. Martin Tomešek 



Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc 

Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později 

mechanik. 1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium 

matematiky na MFF UK. V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, 

později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na vývoji základního 

software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. 

1990-92 poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a 

místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a 

parlamentní delegace v Evropském parlamentu. 1992 kandidoval do FS za 

OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. V letech 1997-2011 poradcem ministra 

školství, od ledna do července 1998 ministrem školství ČR, v roce 2003 

koaličním kandidátem na presidenta republiky. Od roku 2013 členem Etické 

komise ČR, odvolacího orgánu pro ocenění Třetího odboje. 

Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické 

a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V 

květnu 1993 obhájil diplomovou práci „Člověk a svět očima bible“, v březnu 

1994 získal titul CSc. prací »Mistr Eckhart a středověká mystika«, v dubnu 

1995 titul doktora za práci »Malá filosofie člověka«. V únoru 1997 jmenován 

docentem filosofie (téma: »Čas a rytmus«), v letech 2000-2007 děkan Fakulty 

humanitních studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem, obor 

„Filosofie výchovy“, roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako 

Commandeur. Ženatý, tři děti. 

Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejm. 

filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech 

vedl různé bytové semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 1973-82), 1976 

podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se hlavně filosofickou 

antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. V současné době 

přednáší úvod do filosofie, kurzy „Moc, peníze a právo“, „Člověk jako osoba“ 

a „Člověk a náboženství“. Četné přednášky v cizině, zejména na evropská a 

filosofická témata. V zimním semestru 2008/09 přednášel na téma Etika a 

lidská práva jako Senior Fellow na CSWR, Harvard University, Cambridge 

(MA). 

Předsedou Akademického senátu PedF UK (1994-97), členem Akademického 

senátu UK (1994-96, 1999-2001), členem vědecké rady několika fakult UK a 

Masarykovy univerzity Brno. Místopředseda správní rady International 

BureauofEducation (UNESCO) v Ženevě (1998-2002). V letech 2002-2008 

člen předsednictva Grantové agentury ČR, člen Správní rady Masarykovy 



univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR (1998-2002), člen 

České pobočky Římského klubu a PEN Clubu. Od roku 2015 člen vědecké 

rady GAČR. 

 

FÓRUM 

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

Jak s Máničkou šili všichni čerti. 

        Před Vánocemi jsme se po dlouhé době vypravili se Slávkem na 

prohlídku pražských kostelů -  obdivuhodné pokladnice národního umění. Při 

té příležitosti jsme se zúčastnili i dvou mší svatých a proto už nám byla velká 

zima, a tak jsme začali přemýšlet, kde bychom se trochu ohřáli. Na poslední 

chvíli jsme zkusili štěstí u pokladny známého dejvického divadla Spejbla a 

Hurvínka. Jak už název představení napovídá - trochu jsem měl strach, jak to 

půjde dohromady - po mši svaté do divadla?? Byl jsme však mile překvapen a 

vůbec jsme nelitovali.   

      Byl to takový všední příběh naší doby, jaký dobře znají všude kde mají 

děti školního věku: Mánička dostala od bábinky nové šaty - ovšem zase 

kostkované, ve kterých se styděla před spolužačkami. Záviděla jim jejich 

krásné moderní šaty a za takové by dala cokoli - i duši. A jak známo - jen 

peklo nám splní každé naše přáníčko. Čert jí takové šaty slíbil - stačí jeden 

podpis... A tak v pekle šili. A s Máničkou taky: Začala se pyšně parádit, 

odmlouvat... dokonce přestala i kamarádit s Hurvínkem... A když jí pak čerti 

zvážili na pekelných vahách a už zatápěli pod kotlem, stalo se něco 

neočekávaného:  Hurvínek začal křičet na celé divadlo: "Já jí 

ODPOUŠTÍM!!!" ..a jen tím peklo nad nešťastnou Máničkou ztratilo svoji 

moc.  Mánička si znovu oblékla kostkované šaty... ..a u Spejblů se zase měli 

všichni rádi...Krásné... Skoro jsem se musel štípnout, jestli jsem v některém z 

těch kostelů neusnul.  

Někdo by řekl - moralita. Ano, ale dle mého názoru moc hezky a nenásilně 

předložená citlivé dětské duši, k tomu pár krásných slov o Bohu, dobru, lásce, 

hříchu a pekle... ..dokonce zde nenápadně padlo i jméno Panna Maria. 

 A tak jsme se nejen ohřáli,  divadlo zahřálo i na duši a domů z výletu  jsme se 

vraceli s hezkým pocitem, že ten známý popleta Hurvínek je nakonec moc 

šikovný chlapec a proto to s výchovou našich školáků, (kterých v tom divadle 

byla většina) nemůže být snad ještě tak zlé, jak se někdy říká...  

 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 

všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Všeobecný: Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel 

ovoce míru a spravedlnosti. 

Evangelizační:  Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním 

Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany. 

Národní: Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit s 

nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím vlastních chyb 

a hříchů a s lítostí nad nimi. 

 

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

veršem 

1.1. 

1. čt: Nm 6,22-27 

Žl: 67 

2. čt: Gal 4,4-7 

Ev: Lk 2,16-21 

Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny 
země!  

2.1. 

1. čt:  1Jan 2,22-28 

Zl 98 

Ev: Jan 1,19-28 

Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před 
očima pronárodů svoji spravedlnost, 
na své milosrdenství se rozpomenul, na svou 
věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy 
země spásu našeho Boha. 

3.1. 

1. čt: Sir 24,1-4.12-16 

Zl 147 

2. čt: Ef 1,3-6.15-18 

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.  
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4.1. 
ne 

1. čt: 1Jan 3,7-10 

Zl 98 

Ev: Jan 1,35-42 

Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do 
plesu, pějte žalmy, 

5.1. 

1. čt: 1Jan 3,11-21 

Zl 100 

Ev: Jan 1,43-51 

neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je 
věčné, jeho věrnost do všech pokolení! 

6.1. 

1. čt: Iz 60,1-6 

Zl 72 

2. čt: Ef 3,2-3a.5-6 

Ev:Mt 2,1-12 

 Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy, . 
nad tebou však září Hospodin, jeho velebnost 
se zjevuje nad tebou. Národy budou kráčet v 
tvém světle a králové v tvé vycházející záři.  

7.1. 

1. čt: 1Jan 3,22-4,6 

Zl 2 

Ev: Mt 4,12-17.23-25 

oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, 
protože zachováváme jeho přikázání a činíme, 
co se mu líbí 

8.1. 

1. čt:  1Jan 4,7-10 

Zl 72 

Ev: Mk 6,34-44 

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je 
z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a 
Boha zná. 

9.1. 

1. čt: 1Jan 4,11-18 

Zl 72 

Ev: Mk 6,45-52 

Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává 
Bůh a on v Bohu. 

10.1. 

1. čt: Iz 40,1-5.9-11 

Zl 104 

2. cteni: Tit 2,11-

14;3,4-7 

Ev:Lk 3,15-16.21-22 

Co je kopcovité, ať je nížinou, co je hrbolaté, ať 
je rovinou! Zjeví se Hospodinova velebnost; 
každé tělo uzří jeho spásu. Hospodinova ústa 
to řekla.”  

11.1. 
ne 

1. čt:: 1Sam 1,1-8 

Zl 116B 

Ev: Mk 1,14-20 

Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a 
druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti 
neměla. 

12.1. 

1. čt:  1Sam 1,9-20 

Zalm: 1Sam 2 

Ev: Mk 1,21b-28 

Élí odpověděl: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, 
zač jsi ho tak naléhavě prosila.“ 

13.1. 

1. čt: 1Sam 3,1-10.19-

20 

Zl 40 

Ev: Mk 1,29-39 

Mládenec Samuel vykonával službu 
Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch 
dnech bylo Hospodinovo slovo 
vzácné, prorocké vidění nebylo časté. 

14.1. 

1. čt: 1Sam 4,1-11 

Zl 44 

Ev: Mk 1,40-45 

Samuelovo slovo se týkalo celého Izraele. 

15.1. 

1. čt: 1Sam 8,4-7.10-

22a 

Zl 89 

Ev: Mk 2,1-12 

A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni 
lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli 
tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi 
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nekraloval. 

16.1. 

1. čt: 1Sam 9,1-4.17-

19;10,1a 

Zl 21 

Ev: Mk 2,13-17 

Když Samuel uviděl Saula, Hospodin ho 
upozornil: „To je ten muž, o němž jsem ti řekl, 
že bude spravovat můj lid.“ 

17.1. 

1. čt: Iz 62,1-5 

Zl 96 (95) 

2. čt:1Kor 12,4-11 

Ev:Jan 2,1-12 

 Budeš nádhernou korunou v Hospodinově 
ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha.  

18.1. 
ne 

1. čt: 1Sam 15,16-23 

Zl 50 

Ev: Mk 2,18-22 

Proč jsi Hospodina neuposlechl, ale vrhl se na 
kořist a dopustil se toho, co je v 
Hospodinových očích zlé?“ 

19.1. 

1. čt: 1Sam 16,1-13 

Zl 89 

Ev: Mk 2,23-28 

Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! 
Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“ 

20.1. 

1. čt: 1Sam 17,32-

33.37.40-51 

Zl 144 

Ev: Mk 3,1-6 

A David dodal: „Hospodin, který mě vytrhl ze 
spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů 
tohoto Pelištejce.“ Saul tedy Davidovi řekl: „Jdi; 
Hospodin buď s tebou!“ 

21.1. 

1. čt:  1Sam 18,6-

9;19,1-7 

Zl 56 

Ev:Mk 3,7-12 

A Jónatan se za Davida u svého otce Saula 
přimlouval. Řekl mu: „Ať se král nedopustí vůči 
svému služebníku Davidovi hříchu! Vždyť on se 
proti tobě neprohřešil a jeho činy jsou tobě k 
užitku. 

22.1. 

1. čt:  1Sam 24,3-21 

Zl 57 

Ev: Mk 3,13-19 

„Chraň mě Hospodin, abych se dopustil 
něčeho takového na svém pánu, na 
Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho 
ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný!“ 

23.1. 

1. čt: 2Sam 1,1-4.11-

12.19.23-27 

Zl 80 

Ev: Mk 3,20-21 

Saul a Jónatan, v životě hodni líbezné lásky, 
neodloučili se od sebe ani v smrti. Bývali nad 
orly bystřejší a nad lvy udatnější. 

24.1. 

1. čt: Neh 8,2-4a.5-

6.8-10 

Zl 19(18) 

2. čt:1Kor 12,12-30 

Ev:Lk 1,1-4;4,14-21 

tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte 
zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše 
síla! 

25.1. 
ne 

1. čt : Sk 22,3-16 (Sk 

9,1-22) 

 Zl 117(116) 

Ev:Mk 16,15-18 

 'Kdo jsi, Pane?' A on mi řekl: 'Já jsem ježíš 
Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' 
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26.1. 

1. čt:: 2Sam 6,12b-

15.17-19 

Zl 24 

Ev: Mk 3,31-35 

Hospodinovu schránu přinesli a umístili ji na 
příslušném místě uprostřed stanu, který pro ni 
David postavil. David obětoval před 
Hospodinem zápalné a pokojné oběti. 

27.1. 

1. čt:i: 2Sam 7,4-17 

Zl 89 

Ev: Mk 4,1-20 

„Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto 
praví Hospodin: Ty mi chceš vybudovat dům, 
abych v něm sídlil? 

28.1. 

1. čt: 2Sam 7,18-

19.24-29 

Zl 132 

Ev: Mk 4,21-25 

Nyní tedy požehnej laskavě domu svého 
služebníka, aby trval před tebou navěky. Vždyť 
jsi to, Panovníku Hospodine, přislíbil. 

29.1. 

1. čt:  2Sam 11,1-4a.5-

10a.13-17 

Zl 51 

Ev: Mk 4,26-34 

Na přelomu roku, v době, kdy králové 
táhnou do boje , poslal David Jóaba a s ním své 
služebníky i celý Izrael, aby hubili Amónovce a 
oblehli Rabu. David však zůstal v 
Jeruzalémě….Tu spatřil ze střechy ženu,.. velmi 
půvabného vzhledu. 

30.1. 

1. čt: 2Sam 12,1-

7a.10-17 

Zl 51 

Ev: Mk 4,35-41 

Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, 
protože jsi mnou pohrdl a vzal jsi 
ChetejciUrijášovi ženu, aby ti byla manželkou. 

31.1. 

1. čt: Jer 1,4-5.17-19 

Zl 71 (70) 

2. čt:1Kor 12,31-13,13 

Ev:Lk 4,21-30 

K tobě se utíkám, Hospodine, nechť nejsem 
zahanben navěky! Ve své spravedlnosti mě 
vyprosť a vysvoboď, nakloň ke mně svůj sluch a 
zachraň mě!  

 

 

Svátky a slavnosti v lednu: 

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

6.1. Slavnost Zjevení Páně 

10.1. Svátek Křtu Páně 

18.1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 

24.1. sv. František Saleský 

25. 1. Svátek obrácení sv. Pavla 

31.1. sv. Jan Bosko 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Biblické hodiny budou 13. 1. a 20.1. 

 

6. 1. /středa/ 

Slavnost 

Zjevení Páně 

18:00 Mše sv. v Ž. Brodě, Tříkrálová sbírka 

 

9. 1. /sobota/ 17:00 Vánoční setkání polsko-českých rodin 

na faře v Žel. Brodě 

Mše sv. v Zásadě a ve Bzí nejsou  

10.1. /neděle/ 

Svátek 

Křtu Páně 

 

8:30 

Končí Vánoční doba 

Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu 

lidského života 

17. 1. /neděle/  

10:00 

 

 

18:00 

Pouť do Bozkova 

Mše sv. v Bozkově a otevření Brány 

milosrdenství 

Mše sv. v Loučkách se nekoná 

Mše sv. v Žel. Brodě 

18. 1.  18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

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

20. 1. /středa/  Ekumenická biblická hodina 

23. 1. /sobota/ 16:00 Farní ples na faře v Žel. Brodě 

Mše sv. v Zásadě a ve Bzí se nekoná 

24. 1. /neděle/  Sbírka na katolické školy 

27. 1. 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

 

 

 
 



GLOSY 

24. Chtít být dokonalý, chtít mít dokonalé vlastní děti a kolem sebe dokonalé 
lidi a věci, tak to je úplně nesmyslný požadavek a přání, které Bůh nemůže 
nikdy nikomu splnit, ani kdyby ON sám moc chtěl. Jak bychom se pak totiž 
odlišovali my lidi od něj a On od nás? (To by pak bylo najednou na světě Bohů! 
Úplně dokonalý chaos!! A takový přece neexistuje!) 

30. Bojím se něčeho, CO není vidět. A přesto mě nikdo nepřesvědčí o tom, že 
TO neexistuje. To, jací doopravdy jsme, o tom nerozhodují momenty štěstí, ale 
právě momenty opačné. Proč tomu tak je? Možná proto, že je v nich ukryt 
daleko větší prostor pro Boží milosrdenství, ale zároveň i pro naši slabost. A 
pro co se rozhodneme a co v nás nakonec zvítězí, to záleží už jenom zejména 
na nás. Není tohle snad jediná světská spravedlnost, na kterou má právo 
každý z nás? 

31. Netrpělivost a nedočkavost není také dar od Boha. 

32. Bože, naučíš mě křičet potichu? Potřebovala bych to totiž třeba ve chvíli, 
kdy prosím svého muže, aby si bral na špinavé práce zástěru a 

33. ani jeho moudrý argument: "JÁ JSEM NEZAPOMNĚL, JENOM JSEM NA TO 
NEMYSLEL" mi nezabrání v hlasitém křiku! A navíc sedmkrát!!  

73. Občas lžeme jenom k vůli tomu, abychom se ukázali  a zviditelnili před 
druhými. Ale proč? Pochvalme se sami, když máme doopravdy zač. Vždyť to za 
nás nikdo neudělá, ani když budeme lhát a přehánět. 

78. Člověk se doživotně poučí až ze své vlastní zkušenosti, mnohdy i záporné. 
A výsledek? U některých přijde samotné ponaučení, u některých padne 
navrch i nějaké to Moudro. A další výsledek? Opět spousta nepoučitelných 
bytostí, kteří se přece nebudou řídit nějakým Moudrem a navíc ještě ani né 
svým. A pak má lidstvo stoupat někam výš? (Plačte a nebo se raději "moudře" 
smějte se mnou!)         
        eH



 

PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi nebo Lence 

Pešatovénebo 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 


