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EDITORIAL 

Milí přátelé,  

přeji vám všem radostnou důvěru, že i v tomto začínajícím roce o nás náš Pán 

bude s láskou pečovat, dávat nám všechno, co potřebujeme, a to v pravý čas. 

On jediný ví, jak jsme na tom, co nás těší a také co nás trápí, On jediný zná 

celé naše srdce a celý náš život. A nejen to, jediný nás chápe a chce nám být 



co nejblíže i v našich selháních. Zkusme Ho do svého života s opravdovostí 

pozvat. A jak nám jednou říkal „Padre“ – P. Bratršovský: „Teologizuj svůj 

život,“ /to je zkus se podívat Božíma očima/ „ a pak uvidíš, jaké se dějí  věci!“  

Lenka 

CESTY VÍRY 

 „Sám sebe se ptám, kdo dal mi sílu, kdo dal mi lék pro chvíle zlé. Bude to tím, 

že při mně stáli všichni mí strážní andělé,“ tak zpívá Karel Gott v jedné ze svých 

posledních písní. Česká stárnoucí hvězda se tu ohlíží zpět a žasne. Že ještě žije, 

si nedovede vysvětlit jinak, než zvláštní pomocí shůry ne jednoho, ale všech 

andělů strážných, kteří nad ním bděli a jej střežili. Mohli ho přece i neuhlídat, 

jako „neuhlídali“ Jiřího Štaidla, znaveni rychlostí jeho života (Karel Gott: Kluk s 

velkou vášní, věnováno Jiřímu Štaidlovi). 

Karlovi Gottovi bylo dáno přemoci zákeřnou chorobu a vrátit se na Vánoce 

domů. Asi nic si nemocný člověk tolik nepřeje, jako teplo rodinného kruhu, 

klid a bezpečí. Bez pohody a vánoční atmosféry pro mnoho lidí Vánoce prostě 

nejsou. To je kolektivní ilusí štěstí. Ten, kterého porodila ve chlévě dívka z 

Nazareta, však není ilusí, nýbrž realitou, tak silnou a tak pevnou, že ji nemůže 

zničit nic. Ani teroristický útok na adventní trh v Berlíně, kde radostné 

očekávání nahradily slzy bolesti a strach z budoucnosti. Neckářova píseň 

Půlnoční tu jakoby vyvěrá z nitra každého z nás: „Beránku náš na nebesích, 

neopouštěj nás, až začnem se bát.“ 

Aby se mu otevřely oči pro zázračnou skutečnost, která je za našim zrakem, a 

kterou nelze popsat než v obrazech, např. jako švadrony andělů v pohybu s 

jedinou starostí, jak nás ohlídat, ochránit, nám pomoci, přinést útěchu a vést 

nás bezpečně úskalími života, musel Václav Neckář projít těžkou zkouškou 

utrpení. Po mrtvici se učil od píky mluvit, dokonce i zpívat, hlavně ale se 

naučil hovořit s Bohem – modlit se: „Každej z nás a taky já máme svého 

anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal: Pane nedopusť. A já 

zpívám... zase zpívám...!“ (https://www.youtube.com/watch?v=Yxoj0XYVlSk ). 

Věřit na anděly, mluvit o nich, vzývat je a opěvovat se stalo součástí naší 

https://www.youtube.com/watch?v=R0lJkQYafoQ
https://www.youtube.com/watch?v=R0lJkQYafoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UwJgCJ7NqlY&index=13&list=RDR0lJkQYafoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UwJgCJ7NqlY&index=13&list=RDR0lJkQYafoQ
https://www.youtube.com/watch?v=45mbYID0ec4
https://www.youtube.com/watch?v=45mbYID0ec4


kultury. Je to na důkaz toho, že naše společnost přeci jenom překonává 

trauma ateismu, kde andělé byli biti. Dosvědčuje to Karel Kryl, když zpívá: „Z 

rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla, přinesl jsem si anděla, polámali 

mu křídla.“ 

Starozákonní kniha Tobiáš vypráví, jak archanděl Rafael doprovázel mladého 

Tobiáše k jeho slepému otci Tóbitovi, který se uzdraví. Otevřou se i nám oči, 

abychom se nechali dovést archandělem Rafaelem až k Bohu? Andělé jsou 

duchovní, rozumné, krásné a dobré bytosti. Tam, kde jsou přítomní, ohlašují 

ráj. Jsou duchovní stvoření, Bohem poslaní, ale Bůh nejsou. Pomohou nám 

vykročit k setkání s Bohem, avšak stojí to ještě mnoho úsilí. „Když ty spíš, tak 

oni bdí, překážky z cest nám odklidí a víru vrátí.“ (Václav Neckář) 

Ve světle víry poznáme smysl věcí a událostí kolem nás, tedy i smysl Vánoc. 

Ten netkví sám v sobě, v sentimentalismu, ale vede náš zrak k Velikonocům. 

Věčně zelené jehličí vánočního stromku je symbolem života, který ač 

zakořeněný v zemi, roste vzhůru k nebi do života věčného, života, který se 

nedá zastavit, života, který vítězí nad smrtí, a který, který ani ta nejtemnější 

noc nemůže pohltit. Nepohltila jistě ani životy obětí atentátu v Berlíně. „Jste 

přece mrtví a vaše životy jsou ukryty s Kristem v Bohu“ píše sv. Pavel 

Kolosanům. 

In paradisum deducant te angeli - Ať vás andělé doprovodí do ráje.  

Richard Čemus 

 

PASTORACE 

O SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ 

„Uviděli jsme hvězdu na Východě a přišli jsme se mu poklonit“ /Mt 2.2/ 

Šťastní mudrci z Východu! 

https://www.youtube.com/watch?v=YDmgd-jv0K4
https://www.youtube.com/watch?v=TReKgCLUqqU
mailto:richard@pontificio-orientale.it


Šťastní, protože uviděli hvězdu a šli za ní. Neodradily je těžkosti a našli 

Krista. Hledali nově narozeného židovského krále a našli Boha. A spolu 

s Bohem našli cíl a smysl svého života. 

Šťastní, protože se splnily jejich sny a tužby. Nezklamala je víra. Dobrá vůle a 

otevřená srdce jim dovolily, aby uviděli Toho, kterého očekávaly všechny 

národy. Oni takto stojí na začátku průvodu hledajících a nalézajících Boha, 

kteří jsou stejně šťastní jako oni. 

Přesně nevíme, kolik bylo těch mudrců. Latinská tradice vypráví o třech a 

pojmenovali je Kašpar, Melichar a Baltazar. Jiné tradice, např. syrská a 

arménská, mluví o dvanácti. Také přesně nevíme, co to bylo za hvězdu, kterou 

uviděli a za kterou šli. Možná, že jako astrologové spojovali narození 

mimořádné osobnosti s ukázáním se výjimečné hvězdy na nebi. Je velice 

pravděpodobné, že znali biblické proroctví týkající se Mesiáše. V každém 

případě tou pravou hvězdou pro ně byla víra. Všechno jiné mohlo být jen 

znamením, pobídkou nebo příležitostí k tomu, aby šli a hledali Spasitele. 

Jejich víra založená na touze srdce po pravdě, dobru a životě, touze po Bohu 

nedala spát jejich rozumu a srdci, a donutila je hledat zároveň v kosmu a ve 

vlastním svědomí, ve hvězdách a v Bibli. Uviděli to vnější znamení – hvězdu. 

A ta se jim pak ztratila. Hledali potvrzení v Písmu svatém. Když v Písmu našli 

potvrzení, zase spatřili hvězdu, velmi se zaradovali, vešli do domu a uviděli 

Dítě a Jeho matku Marii. Padli na tvář a poklonili se Mu. Jejich víra byla 

zkoušena těžkostmi, nezdary a pochybnostmi. Lidsky řečeno, měli právo 

všeho nechat, když se jim hvězda ztratila, a také když uviděli prosté dítě 

v chudé jeskyni. Jejich vize a představy byly jiné, než to, co uviděli. Ale 

přesto poznali v Ježíši Mesiáše, a proto otevřeli své pokladnice a darovali Mu 

zlato, kadidlo a myrhu. Zlato pro krále, kadidlo pro Boha a myrhu pro 

člověka. 

Každý člověk hledá Boha, všichni Ho potřebují, i když na Něj nemyslí. 

Hledáme Boha, protože naše srdce věčně hladoví po štěstí a náš rozum po 

pravdě. To právě naše srdce je tou první hvězdou, která nás vede, abychom 

hledali Boha všude. Toto srdce přimělo mladého důstojníka Karla de 

Foucaulda, aby šel do Afriky, a tam žil apoštolským životem mezi dunami 

pouště. Ono srdce změnilo nevěřícího Paula Claudela a udělalo z něj velikého 

apoštola katolických myšlenek. Toto srdce přivedlo Evu Lavarierovou 

z divadla do lůna církve skrze drama utrpení a zklamání. Přimělo hledat Boha 

doktora Carrela a jet do Lurd, kde byl svědkem zázraku uzdravení. 

Každý z nás má svou hvězdu a svou cestu. Tou hvězdou je náš rozum a srdce, 

a cestou celý život se svými okolnostmi a událostmi. Proto je snadné najít 

Boha, protože máme jeho stopy všude kolem nás. Celý svět ukazuje Jeho 



velikost a lásku. Máme vlastní zrcadlo, svědomí, ve kterém můžeme číst a 

najít Boha. Máme Písmo svaté, abychom poznali Jeho slova k nám. Když se 

popereme se svými myšlenkami a smysly, přichází nám na pomoc církev se 

svými prostředky – svátostmi, aby posílila naše světlo naší hvězdy, aby nám 

osvítila cestu, aby posílila naši duši. Je snadné najít Boha, protože i Bůh 

zároveň hledá nás a vychází nám vstříc… 

Z druhé strany je pro nás těžké najít Boha, protože již od dní Adamových před 

Ním utíkáme. Stavíme bariéry, obrňujeme se a přehlušujeme Jeho hlas. Je 

těžké najít Boha, protože na dně naší duše je jakoby takové zákoutí, ve kterém 

je trezor zamčený dvěma klíči. Jeden klíč vlastní Bůh, druhý vlastníme my. 

Člověk sám bez Boží milosti nemůže tento trezor otevřít a naplnit sám sebou. 

Ale ani sám Bůh bez našeho souhlasu ho nemůže zaplnit. Je těžké najít Boha, 

protože hledáme zvláštní cestu a zvláštní znamení, hledáme Boha podle naší 

vize. Herodes a obyvatelé Jeruzaléma měli Boha – Dítě blízko. Měli Písmo 

svaté a jeho znalce. Ale bohužel nešli hledat Krista. Ale vlastně šli, ale aby Ho 

zabili. 

Je možné mít všechno, je možné mít veškeré Boží milosti a být uprostřed 

církve, a přesto nenajít Krista. Nejjistější je však cesta dobré vůle a cesta 

pokory. Cesta mudrců z Východu. 

P. Jan 

      

EKONOMIKA 

DUCHOVNÍ SPRÁVA: 

Železný Brod: 

Pohřby: 3 do hrobu a 4 kremace 

Křty: 8 do jednoho roku a 2 do sedmi let 

Loučky. 

Pohřby: jeden - kremace 

Křty: 4 do jednoho roku a jeden pro dospělé 

Držkov. 

Pohřby: jedna kremace a jeden do hrobu 



Křty: jeden do jednoho roku 

Bzí: 

Pohřby: jeden do hrobu 

Svatba: jedna mezi katolíky 

EKONOMIE: 

Bzí: 

Sbírky: +8923,-Kč 

Odeslané sbírky: - 3887,-kč 

Pachtovné: +12296,-Kč 

MKČR: +170000,-Kč 

Město Železný Brod: +24773,-Kč 

Daň z nemovitosti: -6557,-Kč 

Oprava varhan: -6000,-Kč 

Restaurování oltáře: -189474,-Kč 

Vedení účtu: -129,- Kč měsíčně 

Elektřina: -240,- Kč měsíčně 

Držkov 

Sbírky: +24500,-Kč 

Odeslané sbírky: - 19618,- Kč 

Milodary: +28000,-Kč 

Milodar Městys Zásada: +10000,-Kč 

Milodar Obec Držkov: +60000,-Kč 

Dotace MKČR: 250000,-Kč 

Biskupství litoměřické: +35.000,-Kč 

Svépomocný fond: - 4673,-Kč 

Oprava kříže v Zásadě: -29326,-Kč 

Oprava střechy kostela  

sv. Bartoloměje: -408014,- Kč 

Elektřina Držkov: -440,- Kč měsíčně 

Elektřina Zásada: -180,- Kč měsíčně 

Vedení účtu: 129,- Kč měsíčně 

Krásná: 

Sbírky:+25110,-Kč 

Odeslané sbírky: +7376,- Kč 

Milodary: +66667,- Kč 

Fipobex: +22500,- Kč 

Zbyněk Votoček: +20000,-Kč 

MKČR: + 235000,- Kč na malby 

MKČR: +270000,- Kč na oltář 

Liberecký Kraj: +290000,-Kč na 

malby 

Svépomocný fond.: -2462,- Kč 

Voda: -395,- Kč 

Elektřina kostel: -920,-Kč měsíčně 

Elektřina fara: -440,-  Kč měsíčně 

Alarm: - 49,- Kč měsíčně 

Vedení účtu: -129,- Kč měsíčně 

Příprava projektu pro EU:-22250,- Kč 



Alarm - oprava: -11436,- Kč 

Restaurování maleb: -587650,- Kč 

Restaurování 

oltáře: -305325,- Kč 

 

Loučky: 

Sbírky:+24080,- Kč 

Odeslané sbírky: -6122,- Kč 

Nájemné za faru: +3000,- Kč 

měsíčně 

Dotace biskupství: +75000,- Kč 

Zápůjčka od  

biskupství:+400000,-Kč 

Daň z nemovitostí: -1140,- Kč 

Svépomocný fond: -3942,- Kč 

Lešení:- 24950,-Kč 

Oprava střechy fary: -500498,- Kč 

Elektřina: 310,- Kč měsíčně 

Železný Brod: 

Sbírky: +99086,- Kč 

Odeslané sbírky: -31452,- Kč 

Milodary: +36000,- Kč 

 Město Železný Brod: +175227,- Kč 

Kopírka: -24539,- Kč 

Kotel: -34222,- Kč 

Šindel: -130970,- Kč 

Oprava střechy: -9935,- Kč 

Ornáty: -10500,- Kč 

Pojištění auta:- 8923,- Kč 

Telefon a internet: -850,- Kč 

měsíčně 

Voda: -620,- Kč měsíčně 

El. fara: - 1260,- Kč měsíčně 

El. kostel: -370,- Kč měsíčně 

El. kostelík: -120,- Kč měsíčně 

Odpad: -1399,- Kč 

Plyn: -2940,- Kč měsíčně 

 

PŘEJEME  

V lednu oslaví svá životní jubilea: 

Josef Pešata 

Matěj Komárek 

Monika Pospíšilová 40 let 

Petr Plíva 

Ludmila Jirásková 75 let  

Bernadeta Žilíková 

Jan Martínko 70 let 

Hana Plívová 50 let 

Dominika Jelínková 15 let 

Anna Polanská 



Kristián Pospíšil 

Jiří Plíhal 

Eva Pešatová 

Kryštof Mikuszewski 

Jiří Pastorek 

Karel Maryška 

Jacek Sokolowski 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.  

  

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA  

- Český ráj: 
Srdečně zveme na přednášku a besedu s  

Dr. Terezií Dubinovou, Ph.D 

 na téma "ŽIDÉ A KŘESŤANÉ". 

Středa 11. 1. 2017 v 18:15, aule sklářské školy 

v Železném Brodě.  

Terezie Dubinová, Ph.D (*1971).  

Vystudovala kulturologii a hebraistiku. V letech 2008-2012 

pracovala v Synagoze Turnov jako správkyně. Nyní pracuje 

jako lektorka, přednáší na téma židovství a ženské 

spirituality. Je autorkou knih "Ženy v Bibli, ženy dnes", "Jak 

učit o holokaustu" (e-kniha), "Kořeny ženské spirituality", "Svoboda jít s 

Bohem: Rozhovory s Josefem Kordíkem" a spoluautorkou knihy "Židé na 

Turnovsku" (s Mgr. Pavlem Jakubcem).  

Srdečně Vás zveme. Je to skvělá příležitost dozvědět se mnohé zajímavosti a 

odnést si spoustu nových vědomostí. Těšíme se na společný večer s Vámi. 

Všem frekventantům našich přednášek, čtenářům našich informací a všem 

lidem dobré vůle přejeme krásné  vše dobré v Novém roce. 



Ing. arch. Martin Tomešek 

Terezie Dubinová, PhD. - Oficiální životopis na 

http://www.oheladom.cz/profil/ 

Vystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha, absolvovala kurs 

moderní hebrejštiny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Tři dlouhodobé 

pobyty v Izraeli. V roce 1997-98 vyučovala biblickou hebrejštinu na Husitské 

teologické fakultě UK v Praze. V letech 1991-1997 pracovala v občanském 

sdružení Centrum humanitární pomoci krajanům, které pomáhalo ukrajinským 

občanům českého původu v oblasti postižené černobylskou jadernou 

katastrofou. Po jejich přestěhování do Čech v letních měsících pracovala v 

české evangelické vesnici Bohemka u Oděsy jako učitelka českého jazyka a 

kultury. 

V letech 2002 – 2009 pracovala v občanském sdružení Baševi Jičín, pečujícím 

o synagogu a židovský hřbitov v Jičíně. Od roku 2002 se věnuje přednáškové 

činnosti na Jičínsku a v Praze. V roce 2007 obhájila disertaci na téma „Ženský 

prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů“, ve 

které studovala a srovnávala tradiční starověké a středověké rabínské 

komentáře a současné feministické komentáře biblických příběhů ženských 

hrdinek. Knižní podobu disertace vydává pod názvem „Ženy v Bibli, ženy 

dnes“ na podzim 2008 Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v 

Praze. V letech 2007 – 2008 pracovala jako lektorka seminářů a přednášek. V 

letech 2008 – 2009 přednášela v programu ECES (East and Central European 

Studies) Filosofické fakulty Univerzity Karlovy genderová témata v rámci 

předmětu „Jewish Studies“. 

V letech 2008-2011 pracovala jako správkyně synagogy Turnov. Po jejím 

rozkvětu už pouze spolupracuje na kulturním programu.   V roce 2010 

spoluautorkou knihy "Židé na Turnovsku" (s kolegou archivářem Mgr. Pavlem 

Jakubcem), v roce 2011 autorkou on-line knihy "Jak učit o holokaustu".  Od 

ledna 2012 je na volné noze, nabízí přednášky, semináře, konzultace z oblastí 

židovství (hebraistika, judaistika, Izrael, židovský feminismus) a ženské 

spirituality. Od ledna 2013 nabízí astroterapii v centru Duhová medicína v 

Jičíně (www.duhovamedicina.cz) a po domluvě i na jiných místech Čech a 

Moravy, případně přes mail a skype. V roce 2013 jí vyšla kniha „Kořeny 

ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti.“V roce 2016 jí 

http://www.oheladom.cz/profil/


vyšla kniha rozhovorů s kolegou a přítelem, signatářem Charty 77, bývalým 

vězeňským kaplanem a římskokatolickým farářem „Kniha, která může být: 

Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem“. S rodinou žije v 

Jičíně. 

 

Srdečně zveme na 

SETKÁNÍ POLSKO-ČESKÝCH RODIN, 

které se bude konat v pátek 6.1. po večerní mši sv. na faře v Železném 

Brodě. 
 

PŘIPRAVUJEME FARNÍ VÝLET 

Uskuteční se v sobotu 24. června 2017 s názvem „Svatojánský“. Pojedeme do 

Polska, kostela sv. Jacka v Legnici, kde je zázračná hostie. 

Zájemci o celodenní výlet hlaste se včas. 

V. Petružálková 

OHLÉDNUTÍ 

2X PODĚKOVÁNÍ 

Při hodnocení roku 2016 v naší farnosti jsem úmyslně vynechala události 

konané v Bozkově. Otevření Brány milosrdenství, oslava dvacetiletého 

působení Saletinů v Čechách a 170 let od zjevení Panny Marie na La Salettě. 

Tyto tři oslavy byly zážitkem duchovním, avšak celá organizace od výzdoby 

kostela přes bohaté pohoštění až po lampiony večerního průvodu k novému 

sousoší zanechaly dojem na celý život. 

Bozkovští, v čele s páterem Kryštofem a bratem Jaroslawem, děkujeme. 

Rádi k vám do Bozkova zase přijedeme. 

Za farníky z Brodu V. Petružálková 

Za přípravu vánočních stromů, výzdobu a úklid celého kostela dne 22. 

prosince 2016 všem účastníkům srdečně děkuji. 

      V. Petružálková 

AŤČIN SLOUPEK 

Kynžvart 



V neděli odpoledne jsme jeli na výlet do Kynžvartu a Skanzenu. Kdo nešel na 

prohlídku zámku, dal si zmrzlinový pohár v zámecké zahradní restauraci. 

Zámek je umístěn na okraji Slavkovského lesa asi jeden kilometr od lázní, 

obklopuje ho rozsáhlý park. Původně zde stála tvrz, na místo tvrze zde nechal 

hrabě Filip Emerich z Metternichu postavit v letech 1681 - 1691 barokní 

zámek. Do dnešní klasicistní podoby byl přestavěn v letech 1833 – 1839. 

Roku 1945 byl zámek patřící rodu Metternichů zestátněn a od r. 1947 

přístupný veřejnosti. Vybaven je vzácným nábytkem, kopiemi antických soch, 

originálními uměleckými předměty ze starého Egypta i z Orientu, nechybí ani 

vzácné knihy, zbraně, mince, vše je vystaveno v 25ti místnostech.  

Doubrava – Lipová 

Do skanzenu jsme jeli okolo vodní nádrže Jesenice, až na úplné hranice 

s Německem. Tady čekal pan průvodce, který tak poutavě hovořil o historii 

pradávné i o tom, co se tu konalo za prezidenta Gottwalda i Husáka. Nikdo ani 

nedutal. Je zde selský statek s hrázděnými štíty z r. 1751. Je zrestaurován do 

původní podoby a slouží jako muzeum, které vystavuje selský nábytek, nádobí 

a vše používané na Chebsku od 18. do 20. století. Je to vesnická památková 

rezervace s původními stavbami a stoletými stromy. Jen hospoda už je 

zavřená, tak nám kávu uvařil pan řidič Novotný. Bylo to moc pěkné 

odpoledne.  

Pokračování příště 

Aťka    

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! 

Leden 

Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota 
Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a 
bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali 
odpovědět na současné výzvy lidstva.  
Národní úmysl: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou 
sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci současného světa (EG, č. 27).  

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

veršem z Písma svatého 

1.1. 

Ev: Lk 2,16-21 A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce 

Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, 

Otče!" 

2.1. 

Ev: Jan 1,19-28 Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte – jemu 

nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. 

3.1. 

Ev: Jan 1,29-34  Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek 

Boží.“ 

4.1. 

Ev: Jan 1,35-42  Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a 

nemiluje svého bratra. 

5.1. 

Ev: Jan 1,43-51 Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: 

abychom se navzájem milovali. 

6.1. 

Ev: Mt 2,1-12 Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy, . nad 

tebou však září Hospodin, jeho velebnost se 

zjevuje nad tebou. 

7.1. 

Ev: Mt 4,12-17.23-

25 
Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře 

lidí.“ 

8.1. 

ne 

Ev: Mt 3,13-17 Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je 

mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, coje správné. 

9.1. 

Ev: Mk 1,14-20 „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. 

Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ 

10.1. 

Ev: Mk 1,21b-28 ‚Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, 

uprostřed shromáždění tě budu chválit.‘ 

11.1. 

Ev: Mk 1,29-39 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; 

odešel na pusté místo a tam se modlil. 

12.1. 

Ev: Mk 1,40-45 Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, 

dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, 

oklamán hříchem, nezatvrdil. 
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13.1. 

Ev: Mk 2,1-12 Usilujme, abychom vešli do Božího  odpočinutí a 

nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. 

14.1. 

Ev: Mk 2,13-17 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli 

dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a 

ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i 

myšlenky srdce. 

15.1. 

ne 

Ev: Jan 1,29-34 A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch 

sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 

16.1. 

Ev: Mk 2,18-22 Má mít soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, 

protože sám také podléhá slabosti. 

17.1. 

Ev: Mk 2,23-28 Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro 

sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou 

18.1. 

Ev: Mk 3,1-6 Je dovoleno /v sobotu/ jednat dobře, či zle, život 

zachránit, či utratit? 

19.1. 

Ev: Mk 3,7-12 Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám 

se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži. 

20.1. 

Ev: Mk 3,13-19 Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté 

vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se 

k své hlouposti nevracejí! 

21.1. 

Ev: Mk 3,20-21 Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte 

žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy! 

22.1. 

ne 

Ev: Mt 4,12-23 Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi 

roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. 

23.1. 

Ev: Mk 3,22-30 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, 

nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným 

hříchem. 

24.1. 

Ev: Mk 3,31-35 Zde jsem, abych konal tvou vůli. 

25.1. 

Ev: Mk 16,15-18 Šavel soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet 

učedníky Páně. 

26.1. 

Ev: Mk 4,21-25 přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v 

plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého 

svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. 

27.1. 

Ev: Mk 4,26-34 Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. 

Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou 

cestou, nad tím, kdo strojí pikle 

28.1. 

Ev: Mk 4,35-41 Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš 

se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: 

„Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ 

29.1. 

ne 

Ev: Mt 5,1-12a Zanechám uprostřed tebe lid pokorný, chudý, ty, 

kteří hledají útočiště v Hospodinově jménu. Kdo 
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zbudou z Izraele, už nebudou konat nepravost, 

nebudou lhát,  

v jejich ústech se už nenajde podvodný jazyk. 

30.1. 

Ev: Mk 5,1-20 „Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké 

věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval.“ 

31.1. 

Ev: Mk 5,21-43 Myslete na to, co všecko on musel snést od 

hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na 

duchu. 

 

Svátky a slavnosti v lednu: 

1.1 Slavnost Matky Boží Panny Marie 

3.1. Nejsvětější jméno Ježíš  

6.1. Slavnost Zjevení Páně 

8.1. 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 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Biblické hodiny budou 4. 1., ve čtvrtek 12. 1., a 18.1. 
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1. 1. Slavnost 

Matky Boží 

Panny Marie 

  9:00 

11:00 

16:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Mše sv. v Loučkách 

Mše sv. na Krásné 

6. 1. /pátek/ 

Slavnost 

Zjevení Páně 

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

Po mši sv. setkání polsko-českých 

rodin 

11. 1. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

„Židé a křesťané“ 

12.1. 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu 

lidského života od početí do přirozené 

smrti 

25. 1.   8:00 

18:00 

Mše sv. v Žel-. Brodě ráno 

Ekumenické setkání na faře v Žel. 

Brodě 

 
GLOSY      
 

Na čem záleží 

1. Nezáleží na tom, kolik toho vlastníme, ale na tom, zda z toho co máme, 

umíme dávat. 

2. Nezáleží na tom, zda se umíme prosadit, ale na tom, zda umíme přemáhat 

sami sebe. 



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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