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EDITORIAL 

Leden je začátek nového roku a my usilujeme o to, aby tento rok byl dobrý. A 

aby byl dobrý, je potřeba všechno dělat s láskou. Lásku jsme dostali od Boha a 

Bůh chce, abychom ji projevovali navenek. V lednu se budeme snažit o 

jednotu křesťanů a jako každý rok se budeme na tento úmysl týden modlit, 

budeme „usilovat o spravedlnost a jen o spravedlnost“ /Deut.16, 18-20/. 

Kéž tento nový rok žijeme v blízkosti Ježíše. 

P. Jan  

PASTORACE 

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM 

ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

18. – 25. ledna 2019 

 

„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20) 

Jako křesťané celého světa se každý rok scházíme k modlitbě za růst v 

jednotě. Činíme tak ve světě, kde zkaženost, chamtivost a bezpráví působí 

nerovnost a rozdělení. Sjednocujeme se při modlitbě v roztříštěném světě, a 

tato modlitba má velikou moc. Jako jednotliví křesťané a jednotlivá 

křesťanská společenství máme často na tomto bezpráví svůj díl viny, a přesto 

jsme společně povoláni vydávat jednotné svědectví o spravedlnosti a stát se 

prostředkem Kristovy uzdravující milosti pro roztříštěný svět. Texty pro 

Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2019 připravili křesťané z 

Indonésie. Tato země je s počtem 265 milionů obyvatel, z nichž asi 86 % se 

hlásí k islámu, známá jako stát s největší muslimskou populací na světě. 

Dalších 10 % obyvatelstva tvoří křesťané nejrůznějších tradic. Co do počtu 

obyvatel i co do rozlohy je Indonésie největším státem jihovýchodní Asie. 

Tvoří ji více než 17 000 ostrovů, 1 340 různých etnických skupin a přes 740 

místních jazyků, a přesto všechny v jejich různosti spojuje jeden jazyk, 

indonéština (Bahasa Indonesia). Národ se opírá o pět zásad označovaných jako 



pančasila1 a o heslo Bhinneka Tunggal Ika („Jednota v různosti“). Navzdory 

rozmanitosti etnického původu, jazyka a náboženství žijí Indonésané podle 

zásady gotong royong, která od nich vyžaduje solidaritu a spolupráci. To 

znamená, že se učí dělit se ve všech oblastech života, při práci, zármutku i 

oslavě, a všechny Indonésany považují za své bratry a sestry. Tato provždy 

křehká harmonie dnes naráží na řadu nových hrozeb. Značná část 

hospodářského růstu, kterým Indonésie v posledních desetiletích prošla, stojí 

na systému opírajícím se o soupeření. To je v příkrém rozporu se spoluprací 

charakteristickou pro zásadu gotong royong. Mnoha různými způsoby se 

projevuje zkaženost a korupce. Zamořují politiku i podnikání, což má často 

ničivé důsledky pro životní prostředí. Korupce podrývá spravedlnost a 

naplňování zákona. Ti, kdo mají stát na straně spravedlnosti a chránit slabé, 

často dělají pravý opak. Propast mezi bohatými a chudými se tak stále 

rozšiřuje a země bohatá na zdroje vyvolává pohoršení množstvím lidí žijících 

v bídě. Jak říká tradiční indonéské přísloví: „Myš může pojít hlady i ve 

stodole plné rýže.“ Některé etnické a náboženské skupiny bývají často 

spojovány s bohatstvím, a to vyvolává napětí. Sílí radikalizace, která jedno 

společenství pohání proti druhému, a to vše ještě posiluje zneužívání 

sociálních sítí, na kterých se jednotlivá společenství démonizují. Křesťané si 

za těchto okolností nově uvědomují vzájemnou jednotu, protože je spojuje 

starost o nespravedlivou situaci i společná reakce na ni. Jako křesťané 

konfrontovaní s těmito nespravedlnostmi jsme zároveň povinni zkoumat, jaký 

díl viny na nich máme my sami. Svědčit o živé jednotě v různosti můžeme 

teprve tehdy, když se držíme slov Kristovy modlitby „aby všichni byli jedno“. 

A jedině skrze jednotu v Kristu dokážeme bojovat s nespravedlností a sloužit 

potřebám jejích obětí. Indonéští křesťané, kterých se podobné obavy hluboce 

dotýkají, zjistili, že do jejich situace a potřeb silně promlouvají slova Páté 

knihy Mojžíšovy: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (viz 

Dt 16,18-20). Boží lid ještě před svým vstupem do země, kterou jim Bůh 

zaslíbil, obnovil svůj závazek ve vztahu ke smlouvě uzavřené mezi ním a 

Bohem. Daný 1 Pět zásad pančasila zní takto: 1) víra v jednoho a jediného 

Boha, 2) spravedlivý a civilizovaný humanismus, 3) jednota Indonésie, 4) 

demokracie vedená vnitřní moudrostí vyplývající ze shody představitelů lidu, 

5) sociální spravedlnost pro všechen indonéský lid. 8 úryvek se objevuje v 

kapitole s ústředním tématem svátků, které má lid smlouvy slavit. Po zmínce o 

každé ze slavností dostává lid pokyn: „Při své slavnosti se budeš radovat ty i 



tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok a tvá otrokyně, lévijec i bezdomovec, sirotek a 

vdova, kteří žijí v tvých branách“ (Dt 16,14, viz též 16,11). Indonéští křesťané 

chtějí obnovit téhož ducha všeobjímající oslavy, jak ho už dříve prožívali ve 

svých společenstvích. Možná se zdá nepatřičné, že v závěru oné dlouhé 

kapitoly z Deuteronomia stojí dva verše věnované jmenování soudců, v 

indonéském prostředí je ale souvislost mezi oslavou pro všechny a 

spravedlností živou záležitostí. Jako lidé smlouvy založené na Ježíši víme, že 

radosti nebeské hostiny budou dány těm, kdo hladovějí a žízní po 

spravedlnosti nebo jsou pro ni pronásledováni, „neboť jejich je království 

nebeské“ (Mt 5,6.10). Kristova církev je povolána být předchutí tohoto 

království. Svou nesvorností ale v tomto úkolu selháváme. Nedaří se nám být 

znamením Boží lásky k jeho lidu. Nespravedlnost, která dále prohlubuje 

rozdíly v indonéské společnosti, přiživuje také rozdělení v církvi. Litujeme 

nespravedlnosti, která působí rozdělení, ale jako křesťané zároveň věříme, že 

Kristus má moc nám odpustit a uzdravit nás. A tak se ocitáme sjednocení pod 

Ježíšovým křížem a prosíme o jeho milost pro ukončení nespravedlnosti a o 

jeho milosrdenství pro hříchy, které nás od sebe oddělily. Na zvolené téma se 

zaměřují také úvahy pro osm dní i pro ekumenickou bohoslužbu. K 

prohloubení našich úvah o jednotě a nespravedlnosti bylo navíc pro každý den 

zvoleno téma, které dále představuje konflikty rodící se z nespravedlnosti.  

 

 

Tato témata jsou:  

1. den: Ať se valí právo jako vody (Am 5,24)  

2. den: Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého (Mt 5,37) 

3. den: Hospodin je milostivý, plný slitování (Ž 145,8)  

4. den: Buďte spokojeni s tím, co máte (Žd 13,5)  

5. den: Abych přinesl chudým radostnou zvěst (L 4,18)  

6. den: Jeho jméno je Hospodin zástupů (Jr 10,16)  

7. den: Ženo, tvá víra je veliká (Mt 15,28)  

8. den: Hospodin je světlo mé a moje spása (Ž 27,1) 

Papežská rada pro jednotu křesťanů  

 



LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Drahý čtenáři, farníku,  

v našich setkáních o liturgii bych chtěl nechat zaznít hlas, který je hlasem 

samého Ježíše i Panny Marie, která nás vede ke svému Synu. Ten hlas uslyšela 

a uviděla současná bolívijská mystička Catalina Rivas. Své svědectví sepsala v 

malé brožurce, aby, jak uvádí: „se podělila s celým světem, pro slávu Boží a 

pro spásu všech, kteří touží otevřít své srdce Pánu. Proto, aby lidé, jejichž duše 

jsou zasvěcené Bohu (a skrze křest jsme vlastně zasvěceni Bohu všichni kdo 

křest přijali), znovu zahořely láskou k Ježíši Kristu. Proto, aby lidé 

nezapomínali, že přijímání Krista není obyčejná rutina, aby zase vnímali v 

úžasu každodenní setkání s Láskou. A také proto, aby bratři a sestry z celého 

světa mohli prožívat celým svým srdcem ten největší zázrak: slavení 

Eucharistie.“ 

 Toto je její svědectví: 

 „Když jsem o slavnosti Zvěstování vstoupila do kostela, trochu pozdě, 

arcibiskup a kněží vycházeli ze sakristie. Matka Boží mi řekla jemným, 

sladkým ženským hlasem: Dnes je den, kdy se ti dostane naučení. Chci, aby 

ses dobře usebrala, aby ses o to, co prožiješ, mohla podělit s celým lidstvem. 

Byla jsem hluboce pohnuta, aniž bych věděla proč, ale snažila jsem se 

soustředit. 

 První věcí, které jsem si všimla, byl sbor krásných hlasů, které jako by 

zpívaly z dálky. Chvílemi se hudba blížila a pak vzdalovala jako šum větru. 

 Arcibiskup začal mši svatou, a když dospěl k úkonu kajícnosti, Maria 

mi řekla: Pros Pána z hloubi srdce, aby ti odpustil hříchy, jimiž jsi Ho urazila. 

Tak se budeš moci důstojně účastnit na velkém privilegiu, jakým je mše svatá. 

Pomyslela jsem si: Jsem přece ve stavu milosti posvěcující, včera jsem se 

vyzpovídala.  



 Matka Boží odpověděla: Myslíš, že jsi od včerejška Pána ničím 

neurazila? Dovol, abych ti připomněla několik věcí. Když jsi odcházela do 

kostela, dívka, která ti vypomáhá, se tě potřebovala na něco zeptat. Ty jsi ale 

spěchala, protože jsi šla pozdě, a tak jsi jí neodvětila příliš pěkně. To byl z tvé 

strany nedostatek lásky, a ty tvrdíš, že jsi neurazila Boha …? Cestou sem do 

tebe málem narazil autobus, když jsi přecházela silnici. Dost nevhodně ses pak 

vyjádřila proti tomu ubohému řidiči, namísto aby ses pomodlila a připravila 

se tak na mši svatou. Selhala jsi v lásce k bližnímu a ztratila svůj pokoj a 

trpělivost. A ty říkáš, že jsi Boha nezranila? Přišla jsi na poslední chvíli, když 

již celebranti vycházeli v procesí ke mši svaté … a chceš se jí účastnit bez 

předchozí přípravy … 

 Odpověděla jsem jí: Ano moje Matko, neříkej více. Nemusíš mi 

připomínat více věcí, protože už nyní umírám smutkem a hanbou. 

 Proč všichni přicházíte až na poslední chvíli? Máte přicházet dřív, 

abyste se pomodlili a poprosili Pána, aby seslal svého Svatého Ducha a ten 

vás mohl obdarovat pokojem a očistit vás od ducha tohoto světa, od vlastních 

neklidů, problémů a roztržitosti. On vás uschopní, abyste mohli prožívat tyto 

tak svaté okamžiky. Avšak vy přicházíte až téměř na začátek bohoslužby a 

účastníte se jí, jako by to byla nějaká všední událost, bez jakékoliv duchovní 

přípravy. Proč? Je to přece ten největší zázrak. Přišli jste prožít okamžik, kdy 

vám nejvyšší Bůh dává svůj největší dar, a vy si toho neumíte vážit. 

 To stačilo. Cítila jsem se velmi špatně, neboť jsem měla více důvodů, 

abych prosila Boha za odpuštění. Netýkalo se to jen dneška; kolikrát jsem již - 

jako i mnoho jiných - čekala venku před kostelem, než kněz dokončí kázání, a 

pak teprve vešla dovnitř. Tolikrát jsem nechápala, či spíše odmítala pochopit, 

co znamená být zde, a tolikrát byla má duše plná závažných hříchů, a já si 

přesto troufala účastnit se mše svaté.“ 

Pokračování příště    P. Josef 

 

 



PŘEJEME 
 

 

V lednu oslaví svá životní jubilea : 

Josef Pešata 

Matěj Komárek 

Monika Pospíšílová 

Petr Plíva   

Ludmila Jirásková 

Bernadeta Žilíková 

Jan Martínko 

Hana Plívová 

Dominika Jelínková 

Anna Polanská  

Kristián Pospíšil 

Jiří Plíhal 

P. Kryštof Mikuszewski 

Jiří Pastorek 

Karel Maryška 

P. Jacek Sokolowski 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu, pokoje a mnoho lásky.  

 

FÓRUM 

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 

Druhou adventní svíčku jsme rozsvítili v Bozkově. Od pátečního večera do 

neděle jsme se snažili s duchovním vedením otce Josefa odpoutat od všedních 

starostí a v modlitbě a rozjímání se připravit na Narození Páně. Děkujeme za 

starost o nás a přejeme radost u jesliček i po celý další rok. 

      L. Jirásková 

 

VĚTŠÍ ŠANCE PRO DĚTI PŘI NEČEKANÉM TĚHOTENSTVÍ 

 

Pokud žena nečekaně otěhotní a zvažuje umělé ukončení těhotenství, je její 

gynekolog jednou z autorit, která může poradit a rozhodnutí ženy ovlivnit. 

Informovat ženu o možných zdravotních dopadech umělého potratu a 

alternativních možnostech řešení její životní situace však vyžaduje čas, který 



gynekologové v rámci klinického vyšetření nemají k dispozici, nemají jej od 

zdravotních pojišťoven hrazený. Někteří gynekologové však pro toto 

poradenství využívají obecný mezioborový zdravotní výkon nazývaný 

Edukační pohovor s nemocným či rodinou. Podle Ing. Ladislava Friedricha, 

prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven bylo na zasedání Zdravotní sekce, 

kde jsou zastoupeni zdravotní ředitelé všech zaměstnaneckých zdravotních 

pojišťoven, „přislíbeno, že pokud smluvní gynekolog požádá zdravotní 

pojišťovnu o rozšíření smluvně dohodnutého rozsahu služeb o tento 

mezioborový výkon, bude mu vyhověno.“ Totéž přislíbila i Všeobecná 

zdravotní pojišťovna, která uvádí, že v roce 2017 nemělo tento konzultační 

výkon nasmlouváno 73 % gynekologů.  

„Všem 1400 gynekologům, kteří v České republice působí, nyní posíláme 

dopisy, ve kterých je na možnost nasmlouvat si tento výkon upozorňujeme, a 

zároveň jim nabízíme možnost odkazovat své pacientky, které se cítí být 

k potratu nuceny, na naši Linku pomoci, kterou provozujeme v rámci projektu 

Nesoudíme. Pomáháme,“ říká Radim Ucháč. Zároveň připomíná, že podle 

statistik Linky pomoci je k potratu nuceno 80 % žen, které se na ni obrátí. 

Gynekology bude informovat i Česká gynekologická a porodnická společnost.  

Původně se Hnutí Pro život ČR snažilo prosadit zavedení nového 

gynekologického zdravotního výkonu, který by byl určený specificky pro 

poradenství při nečekaném těhotenství. Zdravotní pojišťovny jej však zamítly, 

bály se, že specifické konzultační výkony by začaly požadovat i další lékařské 

odbornosti. „Nevzdali jsme se a nakonec jsme dospěli k dohodě, že 

gynekologové budou moci plošně využívat existující mezioborový zdravotní 

konzultační výkon, byť to bude stát více peněz ze zdravotního pojištění, než 

kdyby byl vytvořen výkon specificky gynekologický,“ vysvětluje Radim 

Ucháč a dodává: „Velmi nám při jednání pomohla podpora vedení České 

gynekologické a porodnické společnosti a také konzultace na Ministerstvu 

zdravotnictví. Asi nejvíce nás potěšilo, že jsme se s vedením Svazu 

zdravotních pojišťoven shodli, že naším společným zájmem je snižovat počet 

umělých potratů.“  

Významným impulsem, který napomohl finálnímu dosažení dohody, byla 

výzva Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 



z června tohoto roku, aby Česká gynekologická a porodnická společnost a 

Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájily jednání o problematice umělého 

ukončení těhotenství. „Tato výzva byla výsledkem jednání, která jsme 

s poslanci a poslankyněmi toho výboru vedli právě ohledně možnosti zavedení 

nového gynekologického konzultačního výkonu. Za jejich pozitivní přístup 

jsme velmi vděční,“ dodává Radim Ucháč. 

 

OHLÉDNUTÍ 

 AŤČIN SLOUPEK 

Pokračování 

Středa – jedeme na celodenní výlet, v kuchyni nám připravili balíček k obědu, 

řízek a chleba. Zastavujeme v Ostrově nad Ohří, je tu pěkný park, radnice, 

staré náměstí a cukrárna. Tolik nádherných dortů a zákusků u nás nemají. 

Kostel má mříže, hraje tam potichu hudba a na oltáři svítí socha Panny Marie. 

Pak jedeme přes Jáchymov na Fichtelberg, je zase sluníčko a nefouká. Jsme 

vysoko 1215 m n. m., a vidíme Klínovec 1244 m n. m., tam taky jedeme. Už 

je opravená kamenná rozhledna z r. 1884. Je 24 m vysoká, má 66 schodů. Na 

Božím Daru posíláme pohledy Ježíškovou poštou, do kostela nemůžeme, je 

celý v lešení, opravují ho. Přes Jáchymov jedeme zpátky do Karlových Varů 

na prohlídku letiště a potom na Andělskou Horu. Šlapeme až nahoru úzkou 

cestičkou, zvládla jsem to. Natáčel se tady film Balada pro banditu. 

Mamka v autobuse čte o každém místě, které vidíme, nebo kam jedeme. Ještě 

taky zastavujeme v Bečově, někdo jde na prohlídku hradu, je tady relikviář sv. 

Maura. 

Kostel sv. Jiří je otevřen jen přes mříže jako v Držkově, jdeme do muzea 

hraček. Cukrárna je už 2 roky zavřená, tak si dáváme nanuky u Vietnamců. Na 

večeři se vracíme do hotelu. Sedmkrát jsme dnes vystupovali z autobusu a 

viděli kus světa, večer ještě jdu s mamkou na Hudbu pro fontánu od Petra 

Hapky. 

 



ANDĚLSKÁ HORA 

Zřícenina hradu stejného jména. Hrad byl postaven na přelomu 14. a 15. stol. 

Nejstarší zmínka je z r. 1402, kdy patřila Borešovi z Rýzmburka. Ve 2. pol. 15. 

stol. patřila Andělská Hora odpůrci krále Jiřího z Poděbrad Jindřichu II. 

z Plavna a r. 1469 oblehla králova vojska hrad a dobyla jej. V 80. letech 15. 

stol. majitel panství Jindřich III. z Plavna založil pod hradem městečko 

Andělská Hora. Roku 1635 hrad dobyli a poničili Švédové, r. 1718 hrad 

vyhořel a s ním i část městečka. Do dnešní doby se z hradu zachovalo 

obvodové zdivo z obytné palácové věže, zbytky hradeb a sklepení. Hrad je 

postaven na skále přímo v městečku.  

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! 

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie  

Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby 

podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání 

Pána a ohlašovali světu radost evangelia. 

Národní úmysl:  

Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost. 

 

 



 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA KVÍZOVÉ OTÁZKY: 1. b), 2.b), 3.a), 4.a), 5.b), 6.c), 7.a), 

8.b), 9.c), 10.c) 

 

 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1.1. 

út 

Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. 

2.1. 

Jan jim odpověděl: „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. 

Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek 

Boží, který snímá hřích světa...“ 

4.1. 

Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se 

jmenovat Kéfas. 

5.1. 

„Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ 

6.1. 

ne 

Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, 

klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. 

7.1. 

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal 

evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou 

chorobu v lidu. 

8.1. 

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. 

Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil. 

10.1. 

‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl 

chudým radostnou zvěst; 

11.1. 

muž plný malomocenství - jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k zemi a 

prosil ho: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ 

12.1. 

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme 
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ve shodě s jeho vůlí. 

13.1. 

ne 

„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ 

14.1. 

„Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za 

ním. 

15.1. 

I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako 

zákoníci. 

16.1. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru 

jako v den pokušení na poušti, 

17.1. 

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

hříchy.“ 

18.1. 

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je 

všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. 

19.1. 

Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, 

Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. 

20.1. 

ne 

Nebudeš se již nazývat "Opuštěná" a tvá zem "Osamělá". Tvým 

jménem bude "Mé zalíbení je v ní" a jméno tvé země "V manželství 

daná", neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. 

21.1. 

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a 

nalezli milost a pomoc v pravý čas 

22.1. 

Bůh není nespravedlivý, a proto nezapomene, jak jste se činem své 

lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. 

23.1. 

Toužím jen/Pavel/, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající 

horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje; 

24.1. 

Proto/Ježíš/ přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k 

Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. 

25.1. 

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude 

odsouzen...“ 

26.1. 

…krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě 

živému Bohu!  

27.1. 

ne 

"Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte smutní a 

neplačte!- Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše 

síla!" 2 
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28.1. 

Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, 

ale je vinen věčným hříchem. 

29.1. 

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. 

30.1. 

Kristus přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží 

31.1. 

„Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou Bůh 

naměří vám, a ještě přidá. 

 

Svátky a slavnosti v lednu 2019 
 

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 

3. 1.  Nejsvětější jméno Ježíš  

6. 1. Slavnost Zjevení Páně, Tři králové 

13. 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 

 

KVÍZ     

 

1. Apoštolskému vyznání víry se říká „apoštolské“, protože: 

a) jej vymysleli apoštolové 

b) protože vystihuje víru prvních křesťanů - těch kdo znali Ježíše (apoštolů) 

c) protože se používá v Apoštolské církvi 

 

2. Co je to „peklo“? 

a) místo někde v podzemí 

b) místo bez Boha a bez naděje  

c) tam, co je Dorota Máchalová 

 

3. Co vedlo „ztraceného syna“ z podobenství, že se rozhodl vrátit domů? 

a) uvědomil si, že u jeho otce se i ten nejposlednější služebník má dobře  

b) dopadl na dno a potřeboval další peníze   
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c) stýskalo se mu po bratrovi 

 

4. Co znamená slovo „křesťan“? 

a) ten, kdo se hlásí ke Kristu („Kristovec“) 

b) ten, kdo byl pokřtěn 

 

5. Co znamená slovo „Kristus“? 

a) ten kdo byl pokřtěn 

b) řecký překlad slova Mesiáš - „Pomazaný“ 

c) Ježíšovo příjmení 

 

6. Co znamená, že Ježíš byl pohřben? 

a) že k jeho hrobu můžeme chodit a nosit kytky 

b) že je s ním definitivní konec 

c) že byl skutečně mrtvý 

 

7. Jak především poznávají Izraelci svého Boha - Hospodina: 

a) jako toho, kdo je vysvobozuje z otroctví 

b) nepoznávají ho, zůstává skrytý 

c) jako toho, kdo trestá hříchy 

 

8. Jak se projevuje Boží všemohoucnost? 

a) že rozhoduje o všem, co se ve světě děje 

b) že se pro nás Kristus z lásky obětoval  

c)že může všechno zařídit 

9. Jak si máme představovat Pána Boha? 

a) jako oheň 

b) jako krále velícího tomu nejsilnějšímu vojsku 

c) nemáme si ho představovat 

 

10. Jedním z nejstarších křesťanských symbolů je ryba. Proč? 

a) ryba byla posvátné zvíře křesťanů  

b) protože první učedníci byli rybáři 

c) v řeckém slovu „ryba“ se schovává vyznání víry: Ježíš Kristus, Syn Boží, 

Spasitel 



 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou vždy ve středu. 

Všechny mše svaté ve všední dny budou nadále na faře. 

Mše svaté ve čtvrtek budou ráno v 8:00 hodin na faře. 

13. 1. 8:30 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu 

lidského života od početí do přirozené 

smrti 

20. 1.  Sbírka na diecézní školství 

18. – 25. 1.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

25. 1. /svátek 

Obrácení sv. 

Pavla apoštola/ 

  8:00 

17:00 

Mše sv.  

Společná modlitba křesťanských církví 

u Jednoty bratrské na Brodci 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        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: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 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: farnost.zelezny.brod@dltm.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.farnostzeleznybrod.cz 
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