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EDITORIAL 

POZVĚME K SOBĚ SPASITELE,  

A S NÍM PROŽITÝ ROK BUDE DOBRÝ 

 

Arcibiskup olomoucký a předseda ČBK Mons. Jan Graubner se obrací na 

všechny věřící se svým přáním do nového roku 2022. 

 

Milí přátelé, 

každému z vás přeju požehnaný nový rok, každý den v něm. 

 

Vstupujeme do něj v závěru vánočních svátků, kdy jsme se otevřeli tomu, 

který přichází jako Zachránce, tedy jako ten, kdo dává naději a který – když 

ho necháme působit ve svém životě a ve svém srdci – proměňuje nás i naše 

vztahy. 

Přeju vám, aby nový rok byl dobrý. Nebude bez problémů, to může být jen v 

nebi. A proto když narazíme na problémy, berme je jako ujištění, že jsme 

zatím ještě živí tady na zemi. Ale abychom se v nich neutopili, aby nás 

nepřeválcovaly, bude vždycky dobré si osvěžit Vánoce a znovu pozvat toho, 

který přichází jako Zachránce, Spasitel a Vykupitel i do našich konkrétních 

problémů, se kterými si občas nevíme rady. 

Stojí za to ho pozvat a nechat ho v sobě milovat, odpouštět nebo mu svěřit 

svou netrpělivost, aby on byl v nás ten trpělivý nebo vytrvalý. A já věřím, že 

takto prožitý rok – ať nás v něm potká cokoliv – bude dobrý. 

Přeju vám, aby na konci tohoto roku, až se budeme dívat zpátky, mohl každý 

říct: Byly tam skvělé zkušenosti a to, co nás potkalo, nás nezlomilo, ale 

posílilo a naplnilo novou nadějí. 

 

Tak požehnaný nový rok. 

+ Jan Graubner 

arcibiskup olomoucký a předseda ČBK 



PASTORACE 

PASTÝŘSKÝ LIST NA NOVÝ ROK 2022 

 

Sestry a bratři v Kristu, vážení a milí přátelé, 

v poslední době, určitě v několika uplynulých měsících, jsme často slýchávali 

značně strohá pojmenovávání současné doby, a i my sami jsme posuzovali 

události, mající neblahý dopad na každého člověka. Mluvilo se, a ještě se stále 

mluví o dramatických a krizových časech, pro mnohé už jen těžko 

snesitelných opatřeních, jež vyvolávají obavy i lidské strachy a nejistoty. 

Začalo se, a to dokonce s jakousi samozřejmostí uvažovat, že to všechno: 

počínaje pandemií a ekonomickými propady nejen státního, ale i osobních a 

rodinných rozpočtů, se stane celkem normálním stavem. Zdá se, že tomu tak 

opravdu bude, ale nepokládejme tento, asi už nevyhnutelný vývoj, za tragédii. 

Máme nyní ojedinělou příležitost, totiž vědomě volit skromnější způsob života 

a cvičit se v odolnosti přestát a překonávat i vážné choroby, provázející někdy 

i bolestnější metody léčení. Dosud jsme se chovali tak, že je nám všechno 

možné. Dostatek jsme zaměnili za nadbytek a každá újma byla a je pak 

útokem na naše pohodlí, pro mnohé vyslovený blahobyt. Odolný a statečný 

člověk, vyrůstající v prostředí překonávání životních zkoušek a bojů s 

nemocemi, bolestmi a utrpeními, může rozumět sice nepříjemným, ale pro 

dobro celku účinným opatřením, které do jisté míry a na určitou dobu omezí 

bezbřehé uplatňování lidské svobody, ale v důsledku právě toto s velkou 

pravděpodobností přinese užitek a třeba i navrácení zdraví těla i duše 

mnohým, těžce zkoušeným bratřím a sestrám. Upřímně řečeno, kdy máme 

oprávnění mluvit pouze o dramatech, krizích a nedostatcích v lidské 

společnosti? Jedině tehdy, když by svět stál a padal na nedůtklivých sobcích a 

bezohledných egoistech. Naštěstí jich není tolik, aby závaží na pomyslných 

vahách lidstva se přiklonilo na jejich stranu. Nemíním, drazí moji přátelé, stav 

věcí obecných nahlížet růžovými, ale ani ne černými skly brýlí. Rád bych 

chtěl spolu s Vámi naši současnost se všemi problematickými jevy a 

nevyzpytatelnými okolnostmi vnímat z nadhledu, resp. pohledem víry. Vždyť 

se za věřící v Boha považujeme. Chci se ale i propojit se všemi těmi, zvláště v 



Litoměřické diecézi přítomnými, mnohými našimi sympatizanty, obdařenými 

zdravým rozumem a pozitivním uvažováním, i statečností dospělých lidí. Vím, 

že optimistické vnitřní postoje lidí se nedají vynutit a nelze nařídit nikomu, 

aby se dospělým stal tím, že povinně a oddaně ponese odpovědnost za druhé, 

slabší a nedospělé. Ani se nedají u nikoho z lidí vynutit postoje přejícího a 

štědrého srdce. Jsem však přesvědčen o tom, že je v naší současnosti a v naší 

blízkosti přítomno dost těch, kteří si pokládají za svou čest být tvůrci pokoje, 

šiřiteli ušlechtilosti v každodenním jednání, být oporou a zastáncem všech 

těch, žijících na tzv. periferiích lidských komunit a společenství, a to jedině 

proto, že je jim hanba se prosazovat na úkor druhých a nechávají se snad i 

úmyslně svým mlčením přehlušit, protože nechtějí přidávat křiku ve světě, ve 

kterém je ho už i tak dost. 

 

Milí přátelé, drazí diecézáni, tato moje novoroční úvaha, resp. pastýřský list 

určený Vám všem, nechť je pro každého z Vás, v těchto neklidných a 

nejistých časech, povzbuzením k uvědomění si základního pravidla 

meziosobních vztahů: bezmocný člověk je vždy méně mocný než ten, kdo 

mocný objektivně je. Nejistý člověk má ve své duši méně klidu než ten, kdo si 

je jist. My, často křehcí, slabí, bezmocní a obtíženi nejistotami všeho druhu, 

jsme na tom před Pánem Bohem, oplývajícím silou a laskavou mocí, nikoliv 

jako zatracenci a odsouzenci k nízkoprahovým zařízením na doživotí. Naopak, 

Boží plán s lidmi je plánem spásy a záchrany, pomoci a posily, znovuzískání 

důstojnosti člena Boží rodiny, tedy hodnoty být natrvalo Božím dítětem. O 

Vánocích připomínané narození betlémského Dítěte nám není cizí. Rozumíme 

mu a rozumíme i prostotě a skromnosti, v níž a do níž se narodilo. Jsme s Ním 

jedna rodina. Nový rok opět začínáme s Pannou Marií. Kéž nám všem na její 

přímluvu, Vašim blízkým a drahým, Vašim rodinám, žehná Bůh.  

 

Váš + Jan 



TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2022 a jeho 

mottem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se 

mu poklonit“ (Mt 2,2) 

Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova 

slova, aby všichni "byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě". (Jan 17,21) 

"Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které 

mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! 

Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a 

tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto 

světem." /Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. 

Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR/ 

Výběrem tématu a přípravou návrhu textů pro týden modliteb v roce 2022 

byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanonském 

Bejrútu. Ta také zvolila téma „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli 

jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Víc než kdy jindy potřebujeme v této těžké 

době světlo, které svítí v temnotách, a toto světlo se, jak křesťané hlásají, 

zjevilo v Ježíši Kristu. 

V regionu, kde se lidská práva obvykle pošlapávají kvůli nespravedlivým 

politickým i ekonomickým zájmům, a tváří v tvář nevídané mezinárodní 

zdravotnické krizi i lidským ztrátám a hmotným důsledkům silné exploze, 

která 4. srpna 2020 zpustošila Bejrút, se místní ekumenická skupina přesto 

snažila představit výsledky své práce při on-line setkáních. 

BIBLICKÉ ÚVAHY PRO OSM DNÍ 

1. den „Viděli jsme na východě jeho hvězdu“ (Mt 2,2) 

 

Pozvedni nás a přitáhni ke svému dokonalému světlu. 

 

Za 4,1–7 Vidím svícen, celý ze zlata 

Ž 139,1–10 Tvá pravice se mě chopí 

2Tm 1,7–10 Z milosti, kterou nám… nyní zjevil příchodem našeho Spasitele 

Ježíše Krista 

J 16,7–14 Jakmile… přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy 



2. den „Kde je ten právě narozený král Židů?“ (Mt 2,2) 

 

Pokorné vedení boří zdi a buduje láskou. 

 

Jr 23,1–6 Kralovat bude jako král a bude prozíravý 

Ž 46 Činí přítrž válkám až do končin země 

Fp 2,5–11 Na své rovnosti nelpěl 

Mt 20,20–28 Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit 

 

3. den „Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém“ 

(Mt 2,3) 

 

Kristova přítomnost obrací svět vzhůru nohama. 

 

Neh 4,12–15 A pokračovali jsme v díle… od svítání až do soumraku 

Ž 2,1–10 Proč se pronárody bouří? 

2Te 2,13–3,5 Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého 

Mt 2,1–5 Znepokojil se a s ním celý Jeruzalém 

 

4. den „A ty, Betléme… zdaleka nejsi nejmenší“ (Mt 2,6) 

 

I když jsme malí a trpíme, nic nám nechybí. 

 

Mi 5,1-4a.6–7 Z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli 

Ž 23 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek 

1Pt 2,21–25 Nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší 

L 12,32–40 Neboj se, malé stádce 

 

5. den „Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi“ (Mt 2,9) 

 

Vedeni jediným Pánem 

 

Ex 13,17–14,4 Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém 

Ž 121 Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? 

Zj 22,5–9 Pán Bůh bude jejich světlem 

Mt 2,7–10 Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi 

 

6. den „Uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem a klaněli se mu“ 

(Mt 2,11) 

 

Shromážděni při klanění se jedinému Pánu 



 

Ex 3,1–6 Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět 

Ž 84 Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! 

Zj 4,8–11 Klanějí se tomu, který je živ na věky věků 

Mt 28,16–20 Spatřili ho a klaněli se mu 

 

7. den „Obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu“ (Mt 2,11) 

 

Dary společenství 

 

Oz 6,1–6 Chci milosrdenství, ne oběť 

Ž 100 Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! 

Sk 3,1–10 Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám 

Mt 6,19–21 Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce 

 

8. den „Potom… jinudy odcestovali do své země“ (Mt 2,12) 

 

Ze známých cest odloučení k novým Božím cestám 

 

Jr 31,31–34 Uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu 

Ž 16 Stezku života mi dáváš poznat 

Ef 4,20–23 Obnovte se duchovním smýšlením 

Mt 11,25–30 (Tys) tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je 

maličkým 

 

Z KANCELÁŘE 

DUCHOVNÍ SPRÁVA V ROCE 2021 

Železný Brod: 7 pohřbů, 7 křtů, 1 svatba 

Bzí: 1 pohřeb 

Držkov: 3 pohřby v Zásadě 

Krásná: 1 křest 

Loučky: 1 pohřeb, 1 křest 

 

U prvního svatého přijímání bylo jedno dítě. Na svátost biřmování se nadále 

připravuje 15 dospívajících. Na náboženství chodí 9 dětí. Z toho se pět dětí 

připravuje na první svaté přijímání. 



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

Píše nám náš indický bohoslovec Josef Pruthviraj: 

Jmenuji se Josef Pruthviraj. Mám se dobře a doufám, že i vy se máte dobře a 

těšíte se dobrému zdraví. Mám velkou radost, že vám mohu napsat tento 

dopis.  

Minulý měsíc jsem měl zkoušky a všechny jsem dobře udělal. Po zkouškách 

jsem měl volné dny a využil jsem je ke sportu. Opravdu jsem si to užil, hodně 

jsem si odpočinul a měl jsem hezké chvíle pro sebe. Využil jsem tento čas také 

ke čtení knížek a hraní na elektronické piano. Měl jsem radost, že jsem 

pobýval se svými spolužáky. Také se rád zúčastňuji různých aktivit zde 

v semináři. Zvláště čtení knih, novin a různých článků.  

Na závěr tohoto dopisu chci srdečně poděkovat za to, že se za mě modlíte a 

podporujete mě. Ujišťuji vás, že se za vás také modlím a doufám, že jste vy i 

vaše rodina zdraví. 

Přeji hezké a požehnané Vánoce, ať Dítě Ježíš přináší požehnání vám i vaší 

rodině.  Jsem velice vděčný za finanční podporu, kterou mi poskytujete. 

Prosím, modlete se za mě, abych vytrval v mém povolání. 

Srdečně vám děkuji a zdravím. 

Joseph Pruthviraj 

 

EKONOMIKA 

VYÚČTOVÁNÍ: 

Bzí: účet: 19.337,-Kč, pokladna: 2.116.  

Sbírky: 19.704,-Kč, odeslané sbírky: 4.024,-Kč.  

Bylo uděláno: odvodnění kostela: 421.903,-Kč, statické zabezpečení stěn 

kostela: 85.208,-Kč, fasáda ze strany hřbitova: 401.728,-Kč.  

Na opravy přispěla Nadace Jablotron: 718.136,-Kč a Ministerstvo kultury: 

216.000,-Kč. 

Držkov: účet: 124.182,-Kč, pokladna: 13.123,-Kč.  

Sbírky: 25.500,-Kč, odeslané sbírky: 5.414,-Kč 



Krásná: účet: 106.162,-Kč, pokladna: 3.399,-Kč.  

Sbírky: 39.486,-Kč, odeslané sbírky: 3.000,-Kč, milodary: 50.100,-Kč.  

Na Krásné byl restaurován oltář (zatím v ateliéru): 303.690,-Kč, na který 

přispělo Ministerstvo kultury: 200.000,-Kč.  

V Huti byl restaurován strop kaple sv. Vojtěcha: 414.230,-Kč, na který 

přispělo Ministerstvo kultury: 200.000,-Kč, Liberecký kraj: 120.000,-Kč a 

spolek Pro Huť: 94.230,-Kč 

Loučky: účet: 290.254,-Kč, pokladna: 9.772,-Kč.  

Sbírky: 57.982,-Kč, odeslané sbírky: 6.001,-Kč 

Železný Brod: účet: 51.737,-Kč, pokladna: 6.910,-Kč.  

Sbírky: 124.353,-Kč, odeslané sbírky: 17.338,-Kč, milodary: 304.400,-Kč. 

Byla udělaná střecha na faře: 825.452,-Kč, na kterou přispělo Ministerstvo 

kultury: 300.000,-Kč, Město Železný Brod:112.500,-Kč a Biskupství 

litoměřické: 110 000,-Kč.  

Byl restaurován boční oltář (přemalba bude udělaná na jaře): 406.871,-Kč, na 

který přispělo Ministerstvo kultury: 300.000,-Kč, paní Kollová: 50.000,-Kč a 

pan děkan Maryška: 20.000,-Kč. 

Farnost podpořila povodněmi postiženou rodinu Kalužíkových částkou: 

71.000,-Kč.  

Na mzdových výdajích pro Karla Sládečka se farnost podílela částkou 

50.000,-Kč.  

Ostatní některé výdaje: alarm: 2.880,-Kč, voda: 8.880,-Kč, plyn: 30.060,-Kč, 

elektřina kostelík: 2.400,-Kč, elektřina kostel: 6.000,-Kč, elektřina fara: 

15.480,-Kč 

 

VYÚČTOVÁNÍ KASIČKY – KVĚTINY 

K červencovým 3.812,-Kč přibylo v listopadu 1.045,-Kč. 

Výdaje – poutní darovací kytice 

svíčky na adventní věnce. 

kytice k Panně Marii 

ošetření slimáků 

svatodušní výzdoba … 



K 15. 12. 2021 mám u sebe 2.554,-Kč, na všechny výdaje doklady. 

Za všechny příspěvky srdečné Pán Bůh zaplať.  

Děkuji.  V. Petružálková 

 

 

PŘEJEME 

V lednu oslaví svá životní jubilea: 

 

Josef Pešata ml. 

Marcela Mlynářová 

Karel Sládeček 

Matěj Komárek 

Monika Pospíšílová 

Petr Plíva   

Ludmila Jirásková 

Bernadeta Žilíková 

Jan Martínko 

 

Hana Plívová 

Dominika Jelínková 

Anna Polanská  

Eva Nováková 

Kristián Pospíšil 

Jiří Plíhal 

P. Kryštof Mikuszewski 

Jiří Pastorek 

Karel Maryška 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu, pokoje a mnoho 

lásky.   
  

 

FÓRUM 

PŘÁNÍ 

Dlouho uvažuji o novoročním blahopřání pro farníky a nejen Broďáky. 

Nevymyslím nic neotřelého, proto se budu opakovat a použiji básničku pana 

Václava Němce. Byl to učitel v chlapecké škole a za války napsal sbírku 

„Železnobrodské písničky“. Verše zhudebnil pan Václav Zeman ze Zásady. 

Slova stará 80 let jsou stále platná. 



MODLITBIČKA 

Pane Bože, chraň náš kraj, 

Železný Brod, Český Ráj. 

Chraň jej v noci, chraň jej ve dne, 

dej, ať na něj nedolehne 

neúroda, hlad a mor. 

Chraň městečko v klínu hor. 

Přátelství a pevné zdraví po celý rok 2022  

přeje Vám všem     V. Petružálková 

 

AŤČIN SLOUPEK 

Už se blíží konec mého vzpomínání a nezmínila jsem se o největším koníčku, 

a to je jídlo. Kvůli cukrovce musím jíst malé porce, ale 6x denně. Společně 

s důchodci si každý den chodím do školní jídelny pro oběd. Kuchaře jsem si 

oblíbila už ve škole a obědy mi chutnají. Každý den si odvážím a rozdělím na 

oběd a večeři. Díky mikrovlnné troubě se umím o sebe postarat. Mirek 

Lamačů chodí taky pro obědy a jako správný kamarád z ručních prací mi nosí 

tašku s obědem až před dům. Probíráme vše možné a hodně se smějeme. 

Chtěla bych mít jednou vlastní svatbu, najít si toho pravého muže, se kterým 

budu moc šťastná. Ale nemůžu se vdát, protože jsem moc nemocná na 

cukrovku a píchám si 4x denně inzulin. 

Proto chci uspořádat setkání mých přátel a oslavit 25. narozeniny tak, aby bylo 

na co vzpomínat. Protože vzpomínky zůstanou navždy navždycky v mém 

srdíčku. 

 

Konec.       Aťka 

 

Knížka byla dopsaná v roce 2004.   

 

RYCHLÝ RECEPT Z MÁJOVÝCH PONDĚLÍ  

od paní Jitky Janoštíkové z Držkova 

Rozložíme dětské piškoty, postříkáme rumem či sirupem. Nakrájíme banány 

na špalíčky, párátkem sepneme s piškotou a polejeme čokoládou. 

Dobrou chuť! 



OHLÉDNUTÍ 

MŮJ PRVNÍ PLES 

Bylo po válce, bydleli jsme na Mělníce, kam Rudá armáda zavlekla z Terezína 

břišní tyfus. Byla to doslova městská epidemie, nemocnice byla plná 

nakažených pacientů a umíráček často zvonil. Mne to také neminulo a léky 

nebyly. Maminka si mne vzala domů a náš výborný rodinný lékař MUDr. Uzel 

– dědeček sexuologa Uzla – denně dvakrát docházel ke mně. Náš soused byl 

koňský řezník a každý den mamince bez lístku nechával špalíček masa. Ta se 

zeleninou vařila silný vývar a tím mne několik týdnů živila. Nikdy na toho 

dobrého muže nemohu zapomenout už i tím, jaké měl jméno: jmenoval se 

Zuzánek Kulina. Z nemoce jsem vyšla značně tělesně zredukovaná a 

holohlavá. 

Mezitím jsme se přestěhovali do Brodu a já jsem pokračovala ve studiu na 

turnovském gymnáziu, ovšem vždy s rádiovkou na hlavě. Minul Nový rok a 

v hotelu Cristal se chystal první ples po válce. Protože jsem byla tancovadlo, 

zatoužila jsem naň jít. Sestřenice mi půjčila oblečení. Váhu jsem dohnala, ale 

co s tou hlavou? Narostlo mi krátké jemné chmýří, jako když selka oškube 

husu! Maminka dostala geniální nápad: rozehřála kulmu na vlasy a po celé 

hlavě mi vytvořila drobné kudrlinky. Vypadala jsem jako Puškin v ženském 

vydání! Na ples se šlo! Hotel Cristal voněl novotou a dobrým jídlem. Výborně 

jsem se bavila a tancovala, ale co čert nechtěl!!! Zamiloval se do mne jeden 

vysokoškolák absolvent, který mne svými city doslova obtěžoval, a došlo to 

tak daleko, že žádal mé rodiče o mou ruku s tím, že až odmaturuji, ihned se 

vezmeme. Zachránilo mne náhlé přestěhování mých rodičů na Slovensko do 

Košic a láska se pomalu vytratila.  

Prošla jsem dlouhým životem a začala jsem pro broďáky a jablonečáky 

pořádat zájezdy na Slovensko. Hned na druhý den mne oslovila starší paní, 

jestli jsem ze Železného Brodu. Přikývla jsem a ona hned začala vyprávět, že 

se jí manžel před smrtí svěřil, že byl velmi zamilovaný do studentky z Brodu. 

Že se přestěhovala na Slovensko a prý se z ní stala lékařka, jestli o ní něco 

nevím. (Znala mne jen jako „paní Gromová“, bez titulu.) Trochu mi zatrnulo, 

ale statečně jsem přiznala, že ta studentka jsem já. Čekala jsem negativní 

reakci, ale paní se usmála a prohlásila, že mohu být šťastná, že jsem si jejího 

muže nevzala. Byl tak strašně lakomý, že život s ním byl velice těžký. A celý 

týden jsme se příjemně bavily!  

A tak přemýšlím, že nic není konečné. 

Hezké počtení Vám přeje  H. G.        



HISTORICKÉ OKÉNKO 

ČASY SE MĚNÍ: 

V kostele sv. Jakuba visí zasklená vizitka o historii. Umístěna 

je na bočních dveřích. Čitelná pouze v zimě, kdy jsou „lítačky“ zavřené a 

nezakrývají zasklený text.  

Kdo a kdy tuto informaci umístil? 

V. Petružálková 

 

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! 

Úmysl papeže:  Za skutečné lidské bratrství 

Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli 

náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a 

důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství. 

Národní úmysl:  Za lidi sevřené strachem 

Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od 

Pána.  

 



Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.1. 

A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, 

Ducha, který volá: "Abba, Otče!" 

2.1. 

Chval svého Boha, zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí. 

3.1. 

„Spatřil jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. 

A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, 

mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, 

který křtí Duchem svatým.‘ 

4.1. 

Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv 

nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. 

5.1. 

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 

6.1. 

On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se 

nikdo neujímá. 

7.1. 

A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se 

milovat, jak nám přikázal. 

8.1. 

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval 

nás a… 

9.1. 

Hle, váš Bůh! Hle, Pán, Hospodin, přichází v síle, jeho rámě mu dává 

vládu. Hle, u sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk. Jako pastýř 

pase své stádo, svým ramenem je shromažďuje, ve svém klínu beránky 

nese, ovce s mláďaty pomalu vede.”  

10.1. 

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte 

evangeliu 

11.1. 

Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho 

Samuel (to je Vyslyšel Bůh) . Řekla : „Vždyť jsem si ho vyprosila od 

Hospodina.“ 

12.1. 

I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, 

Hospodine, tvůj služebník slyší.“ 

13.1. 

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

očistit.“ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď 

čist.“ 

14.1. 

Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde 

byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý 

ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí 

se ti hříchy.“ 

15.1. 

Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás 

táhne vaše přirozenost. 
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16.1. 

Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být 

užitečný. 

17.1. 

Mojžíš lidu odpověděl: „Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás 

vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit.“ 

18.1. 

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se 

toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. 

19.1. 

Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně 

psáno ve svitku knihy.“ 

20.1. 

V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může 

udělat tělo? 

21.1. 

Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém? Kéž tě 

Hospodin odmění dobrým za to, cos mi dnes učinil! 

22.1. 

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. 

23.1. 

Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. 

24.1. 

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt 

těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. 

25.1. 

Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ 

bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. 

26.1. 

Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! 

27.1. 

Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu 

vodit. Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou 

věci, jež učiním, od toho neupustím. 

28.1. 

Stále se radujte... 

29.1. 

Věrný přítel je elixír života, najdou ho jen ti, kdo mají bázeň před 

Hospodinem. 

30.1. 

Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou 

tvář a bude ti milostiv,Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě 

pokojem. 

31.1. 

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj 

Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu... 

 

Slavnosti a svátky v lednu: 

1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 
3.1. Nejsvětější jméno Ježíš  

6.1. Slavnost Zjevení Páně, Tři králové 

9.1. Svátek Křtu Páně 

18.1. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 
24.1. sv. František Saleský 
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25.1. Svátek Obrácení svatého Pavla 
28.1. sv. Tomáš Akvinský 
31.1. sv. Jan Bosko 
 

O sociální encyklice Rerum novarum papeže Lva XIII, 

která významně ovlivnila císaře Karla I. Habsburského 

 

Jako jeden z hlavních úkolů své vlády vnímal zmírnění útrap válkou zbídačené 

země a začal moderním způsobem řešit sociální otázky. V roce 1917 byl přijat 

zákon o ochraně nájemníků, o zřízení stížnostních komisí pro dělníky a v říjnu 

1917 vzniklo ministerstvo pro sociální péči – první na světě.  

/Podle dokumentu PhDr. Milana Nováka, představitele Modlitební ligy císaře 

Karla I. v ČR/ 

1. dubna 2022 uplyne 100 let od úmrtí tohoto posledního císaře rakouského, 

krále českého, apoštolského krále uherského markraběte moravského atd., 

který byl pro svůj příkladný křesťanský život a pro své mírové snahy roku 

2004 papežem sv. Janem Pavlem II. beatifikován.  

Je zajímavé, že toto významné výročí je právě v této době, kdy se celý svět 

potýká s virem, který napadá dýchací ústrojí, a tento blahoslavený císař zemřel 

na chřipkový zápal plic.  

 

Sociální nauka církve - Sociální encyklika Rerum novarum  

Luboš Bližňák, 12.7. 2016 

V příspěvku o sociální nauce katolické církve si představíme přelomovou 

encykliku Rerum novarum papeže Lva XIII. z roku 1891. "V encyklice 

Rerum novarum katolická církev poprvé v dějinách oficiálně mluví o 

nedůstojném a ponižujícím postavení dělníků a poprvé pronáší kritiku 



kapitalistického systému, a to kritiku velmi tvrdou." Kritizuje také 

socialistická hnutí jako nesprávné řešení dělnické otázky. 

  Encykliku Rerum novarum (O nových věcech) vydal papež Lev XIII. 15. 

května 1891.  

Lev XIII. (1878 - 1903, vlastní jméno Vincenzo Gioacchino Pecci) byl 

římským biskupem od roku 1878 do roku 1903. Zemřel ve věku 94 let. Snažil 

se propojit církev s moderním světem. Vydal 36 encyklik. Jako první začal 

nazývat nekatolické křesťany „odloučenými bratry". Otevřel vatikánské 

archivy a to i pro nekatolické badatele.  

Encyklika Rerum novarum reaguje na „dělnickou otázku" a problémy 

sociálního napětí v době prudkého rozvoje průmyslové výroby. Rozmach 

průmyslu s sebou přinesl hromadění majetku v rukou malého počtu lidí a na 

druhé straně vytvořil nedostatek v širokých masách obyvatelstva. Vznikl spor 

mezi vlastníky kapitálu a těmi, kteří jim poskytovali svou práci. Po zrušení 

starých cechů a opuštění náboženských zásad zůstali dělníci bez ochrany. 

Hrabivost, nesvědomitost a touha zaměstnavatelů po zisku zhoršila situaci 

dělnictva neúnosným způsobem - „malá hrstka boháčů vložila téměř otrocké 

jho na nesmírné množství proletářů". 

Papež kritizuje socialistická hnutí, která podněcují nenávist mezi bohatými a 

chudými, a navrhují zrušení soukromého vlastnictví a jeho nahrazení 

vlastnictvím společným, včetně zrušení dědického práva. Lev XIII. obhajuje 

právo mít soukromý majetek, které je člověku dáno od přirozenosti. Zrušením 

soukromého vlastnictví by rodinná péče byla nahrazována péči státní nad 

únosnou míru, snížila by se podnikavost a přičinlivost člověka a vedlo by to 

ke snížení obecného blaha a všeobecné bídě. Není správné šířit myšlenky 

třídního boje, je potřeba nacházet společnou řeč a cestu k rozumnému soužití a 

harmonii celku společnosti. Dělník by tak měl plnit své povinnosti vyplývající 

z pracovní smlouvy, nepůsobit úmyslně zaměstnavateli škodu a prosazovat své 

zájmy bez použití násilí. Zaměstnavatel nesmí pokládat své podřízené za 

otroky, považovat je jen za bezduchý pracovní nástroj, ale má vždy mít v úctě 

lidskou důstojnost a musí brát ohled i na duchovní dobro dělníků a vyplácet 

spravedlivou mzdu (zohlednění více otázek: dělník a jeho rodina, finanční stav 

podniku, výše zisku, atd.).  



Představitelé státu se mají snažit o větší blaho celku i jednotlivců. 

K spokojenému životu občanů napomáhá mravní život společenství i 

jednotlivce, podpora spořádané rodiny, péče o náboženství a spravedlnost, 

rozvoj zemědělství, živností a obchodu a podobně. Vždy budou v postavení 

jednotlivých občanů rozdíly a má to tak být, zdravá společnost je rozmanitá a 

každý by měl přispívat svým dílem k vytváření společných statků, 

k obecnému blahu dle svých osobních předpokladů. Stát má chránit práva 

všech občanů a zamezovat křivdám a má zvlášť dbát o ochranu slabých a 

chudých, kteří nemají prostředky na obranu. Stát má zabezpečit soukromé 

vlastnictví, aby každý člověk měl možnost poctivou prací zlepšovat své 

postavení.  

Encyklika považuje dělnickou stávku za „obvykle velmi škodlivé jednání, 

poškozující zájmy zaměstnavatele i dělníků samotných, škodí obchodu i 

státním zájmům. Snadno může dojít k násilnostem a bouřím, ohrožuje často i 

obecný mír". Zákonodárná moc by proto měla včas odstraňovat příčiny, které 

by mohly vést k těmto konfliktům.  

Každý občan by měl dbát o svůj náboženský a duchovní život a nesmí mu být 

bráněno v jeho úsilí o větší dokonalost. Před Bohem jsme si všichni rovni a 

nikdo nesmí konat proti důstojnosti člověka.  

Encyklika dále odsuzuje zneužívání lidí pro zisk, aby podnikatel chtěl po 

člověku tolik práce, že by námahou otupělo tělo i duch. Zaměstnanci musí být 

dopřán odpočinek dle druhu práce, ročního období a dalších okolností. Žena 

nemůže vykonávat těžkou práci určenou zdatným mužům a stejně tak nelze 

předčasně zaměstnávat dítě, které není dostatečně fyzicky a duševně vyvinuté.  

Je podporován vznik dělnických spolků, odborových sdružení a zejména 

katolických organizací, které se snaží pomáhat jednotlivcům, rodinám, dbají o 

větší spravedlnost mezi zaměstnavateli a dělníky, posilují vědomí, že člověk je 

povinen zachovávat přikázání evangelia, dbají o mravní a náboženské 

zdokonalení.  

Encyklika RN tedy zavrhuje tezi o nutnosti třídního boje, podtrhuje přirozené 

právo na soukromé vlastnictví, právo na pracovní a mzdové smlouvy, 

spolčovací svobodu a na nutnost státní sociální politiky.  

  Theofil revue 



FARNÍ KALENDÁŘ    

6. 1. Zjevení Páně 

– Tři Králové 

 Tříkrálová sbírka 

8. 1. 17:00 Spotkanie oplatkowe 

9. 1. /neděle/ 

Svátek Křtu Páně 

 

 

17:00 

Končí liturgická doba vánoční, ale 

nekončí radost z narození Páně 

Tříkrálový koncert My Gospel 

Tříkrálová sbírka 

15. 1. 16:00 Zásada - Mše sv. za ochranu lidského 

života od početí do přirozené smrti 

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

motto: „Viděli jsme na východě jeho 

hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ 

23. 1. Neděle 

Božího slova 

 Sbírka na podporu biblického apoštolátu 

2. 2. /středa/   Svátek Uvedení Páně do chrámu 

 



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 

mailto:fz.jakub@seznam.cz

