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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

v posledních dnech můžeme kolem sebe častěji slyšet slovo „synoda“ a 

„synodalita“. Také v Katolickém týdeníku č. 34 se můžeme dočíst podrobnosti 

o tom, že v říjnu tohoto roku papež František zahájil tříletý synodální proces, 

který je příležitostí k naslouchání, modlitbě a hledání nových cest v životě a 

poslání církve. Všichni máme příležitost se zapojit a zakusit, že patříme ke 

Kristu a že On je Tím jediným, který může vše v nás i kolem nás uspořádat ke 

štěstí a radosti všech. V následující rubrice přikládám modlitbu za synodu a 

několik podrobností, jak se můžete připojit. 

Lenka 

CESTY VÍRY 

SYNODA ZNAMENÁ JÍT SPOLEČNĚ PO STEJNÉ CESTĚ 

Papež František prosí: „Pojďme společně putovat dál.“ 

Slovo Synoda znamená společná cesta. Biskupská synoda je shromáždění 

biskupů, kteří něco společně proberou, něco rozhodnou a jsou po boku papeži 

jako pomoc při rozlišování toho, co je v tomto světě potřeba v dané chvíli 

dělat.  Tato synoda se chce věnovat tomu, co je to synodalita. 

Synodalita je způsob společného života Božího lidu. To, jak jsme společně 

schopni žít víru. Máme se zamýšlet nad tím, jak můžeme navazovat, udržovat 

a prohlubovat vztahy k Bohu a mezi sebou navzájem.  

„Synoda je cestou duchovního rozlišování, které probíhá v adoraci, v modlitbě 

a v kontaktu s Božím slovem. … Boží slovo 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 /Žid 4,12/ … Slovo vede synodu tak, aby 

nebyla církevním sjezdem, studijní konferencí nebo politickým kongresem, 

ale událostí milosti, uzdravujícím procesem vedeným Duchem svatým. … 

Ježíš nás vyzývá, abychom se … vyprázdnili a oprostili od toho, co je světské, 

a také od našich uzavřených a opakujících se pastoračních modelů; abychom 

se ptali sami sebe, co nám chce Bůh v této době říci a jakým směrem nás chce 

vést.“ /papež František 11. 10. 2021/   



Všichni máme příležitost zapojit se do této synody, v prvé řadě modlitbou, 

protože to celé je dílem Ducha svatého. Jde o setkávání a sdílení lidí ve 

skupinkách o 5 – 10 lidech, ideálně různého věku, povolání a životních stavů, 

při kterém se mohou společně modlit a povídat na jedno z deseti synodou 

navržených témat. Skupinka by se měla takto sejít 2 -3x. Své podněty a 

myšlenky zapisují anonymně a předají farní koordinátorce /osobně nebo 

mailem: pesatova@dltm.cz/.  

 

Modlitba za synodu 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 

shromážděni ve tvém jménu. 

Provázej nás Ty sám, 

vstup do našich srdcí 

a vytvoř si v nich domov. 

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 

uč nás, jak na ní vytrvat. 

Jsme zde s přetěžkým břemenem 

svých slabostí a hříchů. 

Nedopusť, abychom propadli zmatku, 

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 

abychom nesešli z cesty pravdy 

a neodchýlili se od toho, co je správné. 

To vše žádáme od tebe, 

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 

a ve společenství s Otcem i Synem 

na věky věků. 

Amen. 

/sv. Isidor ze Sevilly ze 6. stol./ 

Rady pro moderátory setkání 

 Chceme naslouchat každému (aby nikdo nebyl vyloučen), protože 

věříme, že skrze každého může promluvit Duch svatý. 

 Chceme vytvořit příležitost k tomu, aby mohl být slyšet hlas všech 

věřících. 

 Chceme proměnit kulturu jednání v naší církvi, aby naslouchání nebylo 

něčím výjimečným. 

mailto:pesatova@dltm.cz/


 

 Uvědomte si svůj emocionální a fyzický stav 

 Nedělejte předčasné závěry 

 Nesnažte se číst myšlenky 

 Chraňte se vlastní zaujatosti 

 Při rozhovoru nehodnoťte 

 Požádejte někoho, aby popsal své vnímání situace 

 /P. M. Kaplánek SDB/ 

Je třeba, aby si moderátor vše zapamatoval, zapsal a předal koordinátorovi. 

„Naslouchání se vytváří pozorností, přijetím a otevřeností vůči Bohu.“ /papež 

František 2013/ 

Naslouchání není povrchní slyšení, ale naslouchám proto, abych se mohl učit.  

Cílem této synody je radost, že společně patříme do Kristovy církve, abychom 

byli „zamilovanými do evangelia, otevření překvapením Ducha, abychom si 

nenechali  ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a 

rozlišování. S radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již 

přichází vstříc se svou láskou.“ /papež František 11. 10. 2021/ 

 

Synodální církev při hlásání evangelia „putuje společně“. Jak se toto 

„společné putování“ aktuálně realizuje ve vaší místní církvi? K jakým 

krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo 

intenzivnější? 

Při hledání odpovědí je možné: 

a) ptát se, jaké zkušenosti z vaší místní církve se vám vybaví při této základní 

otázce; 

b) zaměřit se na tyto zkušenosti podrobněji. Jaké radosti přinesly? Jaké 

těžkosti a překážky přinesly? Jaká zranění evokovaly? Jaké intuice vyvolaly? 

c) zaměřit se na plody, o něž se lze podělit: kde v těchto zkušenostech zaznívá 

hlas Ducha Svatého? Co od nás žádá? Jaké prvky lze potvrdit, co lze postupně 

změnit? Jaké kroky udělat? V čem nacházíme konsensus? Jaké obzory se před 

naší místní církví otevírají? 

 

Deset tematických okruhů k prohloubení 

Abychom pomohli formulovat zkušenosti a více přispěli ke konzultacím, 

uvádíme níže deset tematických okruhů, které vyjadřují různé odstíny „žité 

synodality“. Je třeba, aby tyto okruhy byly přizpůsobeny místnímu prostředí, 



aby byly dle potřeby doplněny, vysvětleny, zjednodušeny a studovány. Zvláště 

je nutná pozornost vůči lidem, pro něž je účast a odpovídání na otázky zvlášť 

obtížné. Vademecum, které Přípravný dokument provází, přináší za tímto 

účelem různé nástroje, metody a návrhy, které budou inspirací pro 

různé otázky, pro konkrétní chvíle modlitby, formace, reflexe a sdílení. 

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ 

V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší 

místní církvi ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní 

patří? Kdo od nás chce, abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po 

stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří lidé nebo které skupiny jsou 

opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky? 

II. NASLOUCHAT 
Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu 

dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí 

lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Jaký prostor má hlas 

menšin, lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme popsat předsudky a 

stereotypy, které nám brání v naslouchání? Jak nasloucháme společenskému a 

kulturnímu prostředí, ve kterém žijeme? 

III. UJMOUT SE SLOVA 
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se 

zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v 

jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez 

dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které 

patříme? Kdy a jak se nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah 

s médii (nejen s katolickými)? Kdo vystupuje jménem křesťanského 

společenství a nakolik je mu nasloucháno? 

IV. SLAVIT 
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném 

naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr 

našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše 

nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na 

liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a 

akolyty? 

V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ 
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni 

členové. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, aby byl 

protagonistou misijního poslání? Jak podporuje společenství své členy, kteří 



jsou zapojeni do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký 

výzkum, vyučování, prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských 

práv, péče o společný domov atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto 

své poslání v misijním duchu? Jak probíhá rozlišování při rozhodování 

o účasti na misijním poslání? Kdo se ho účastní?, Jak byly s pohledem na 

účinné křesťanské svědectví začleněny a do synodálního stylu a zúročeny 

různé tradice, které jsou bohatstvím mnoha církví, zvláště církví východních? 

Jak funguje spolupráce v oblastech, kde se nacházejí různé církve sui iuris? 

VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen 

zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog 

veden uvnitř naší místní církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, 

konflikty, těžkosti? Jak podporujeme spolupráci s okolními diecézemi, s 

řeholními společenstvími na našem území, s laickými sdruženími a hnutími a 

mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním věřících 

jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s 

různými společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, 

kultury, občanská společnost, chudí? 

VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI 
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na 

synodální cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme s bratry a sestrami jiných 

křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody a jaké těžkosti 

nám toto „společné putování“ přineslo? 

VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST 
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a 

spoluzodpovědnost.Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou jich 

dosáhnout a jaké kroky podniknout? 

Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce 

a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány synodality v místní 

církvi? Přináší své plody? 

IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch 

Svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. Jaké metody a procesy 

aplikujeme, když se rozhodujeme? Jak je lze zlepšit? Jak v rámci 

hierarchických struktur podněcujeme zapojení do rozhodovacího procesu? 

Pomáhají nám naše metody, které aplikujeme při rozhodování, k tomu, 

abychom naslouchali celému Božímu lidu? Jaký je vztah mezi konzultacemi a 

rozhodnutími a jak je uvádíme do praxe? Jaké využíváme nástroje a postupy 



ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst ve společném 

duchovním rozlišování? 

X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY 
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. 

Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli ve větší míře schopni 

„putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do misijního poslání 

a do dialogu? Jaká formace je nabízena k posílení schopnosti rozlišovat a 

vykonávat autoritu synodálním způsobem? 
       Zdroj: www.cirkev.cz 

PASTORACE 

Čím žije všeobecná Církev? 

Listopad je dušičkový měsíc. Modlíme se zvlášť za naše zemřelé, nejenom za 

rodiče, příbuzné, přátele, ale také za všechny duše v očistci. Děláme to ve 

shodě s vírou ve společenství svatých. A co to vlastně konkrétně znamená?  

Katechismus Katolické Církve nám o tom říká:  

„Věříme ve společenství všech věřících v Krista, těch, kteří putují po této 

zemi, i zesnulých, kteří procházejí vlastním očištěním, i blažených v nebi. Ti 

všichni tvoří jedinou Církev. A věříme, že v tomto společenství je nám 

nápomocná milosrdná láska Boha a jeho svatých, kteří stále ochotně slyší 

naše modlitby.“ 

A také toto:  

Společenství se zemřelými. „Putující Církev plně uznala toto společenství 

celého tajemného Těla Ježíše Krista, a proto už od prvních dob 

křesťanského náboženství konala památku zesnulých s velkou úctou a 

obětovala za ně modlitby, neboť „svatá a spasitelná je myšlenka modlit se za 

zemřelé, aby byli vysvobozeni od hříchu“ (2 Mak 12,45).“ Naše modlitba jim 

může nejen pomáhat, ale umožnit jim, aby jejich přímluva za nás byla 

účinná. 

Svatý otec František, (asi to už víte), svolal synodu o synodalitě. Motto 

synody je: „Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání“. Je to 

výjimečná a důležitá událost. O tom budete postupně informováni 

prostřednictvím biskupů v Čechách, pro naši diecézi, biskupem Janem. Chtěl 

bych zdůraznit, v čem spočívá výjimečnost této synody. Na rozdíl od ostatních 

předchozích synod jsme do této synody pozváni všichni, opravdu všichni. A to 



nejenom biskupové, kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, ale celý lid Boží, to 

znamená každý katolík, v jakékoli životní pozici, co se týče zaměstnání i 

zařazení v církvi. Je to krásné, ale také namáhavé, vyžadující odvahu a 

upřímnost i zodpovědnost zapojit se do života církve, jako Boží rodiny. Tak 

věřím, že i naše železnobrodská farní rodina se tomu bude ochotně věnovat. 

Synoda má tři etapy a potrvá 2 roky. První – místní církev, druhá – 

kontinentální a třetí závěrečná - v Římě v roce 2023.  

O dalších důležitých věcech v církvi se můžeme dozvědět z Vatikánského 

rozhlasu, a k tomu vás vřele vybízím. https://www.vaticannews.va/cs.html 

Víme dobře, že o katolické církvi se v mediích úplně mlčí, nebo se mluví a 

píše jenom špatně a zkresleně. A je to nejen v Čechách, ale všeobecně. A proto 

je potřeba hledat opravdové a úplné informace.  

Například pár novinových titulků: 

1. Svatý stolec: Zločiny z nenávisti vůči křesťanům nejsou okrajovým jevem. 

2. Anglikánský biskup Michael Nazir-Ali přestoupil do katolického ordinariátu. 

3. V Anglii zavraždil muž somálského původu, islamista, katolického 

politika, obránce života od početí až k přirozené smrti, otce 5 dětí.  

4. Kardinál Duka: Synodální proces je přípravou na nový koncil. 

Milí farníci, přeji vám odvahu a vytrvalost v hledání pravdy a hájení 

křesťanských hodnot. Modleme se vroucně za naší katolickou, všeobecnou a 

apoštolskou Církev. 

P. Henryk MS  

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

PŘIPRAVUJEME: 
Každou adventní neděli bude na faře dobročinný prodej. Výtěžek přispěje na 

opravy kostela. Bližší informace budou v příštím čísle Jakuba. 

     V. Petružálková 

PŘEJEME 
V listopadu oslaví svá životní jubilea: 

Antonín Pešek  

Kateřina Jakubičková  

Jiří Hanuš  

Petra Jelínková  

Jaromír Jiráska  

Josef Pešata  

Jaroslav Rákos 

Iwona Wanacka  

André Jakubička  

Sára Hanušová 

https://www.vaticannews.va/cs.html


Josef Plesl

NENECHTE SI UJÍT 

VÝZVA – Červená středa 

Poslední středa před 1. adventní nedělí se nazývá Červená středa. Zapálením 

červených svíček projevíme solidaritu s pronásledovanými křesťany.  

24. listopadu zapalte, prosím, červenou svíčku u nejbližšího pomníku, kříže či 

sochy. Děkuji.     V. Petružálková   

 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské akademie 
- Český ráj: 
V optimistickém odhadu Covidového vývoje zveme srdečně na 

přednášku. 

PhDr. Jan Kubáček:  

"LESK A BÍDA ČESKÉ POLITIKY" 

středa 1. 12. 2021 v 18:00. aula sklářské školy - Železný Brod 

Po dlouhé Covidové přestávce a po volbách do sněmovny jsme moc rádi, že 

naše pozvání přijal významný politolog. Původně jsme ho chtěli získat ještě 

před volbami, ale pro jeho vytíženost to nebylo možné. I nyní je v jednom 

kole, proto jsme velice rádi, že naše prosby přece vyslyšel. 

Doporučuji vřele a doufám, že se do auly sklářské školy vejdeme v souladu s 

proticovidovými opatřeními. (Respirátory s sebou!) 

Přeji vše dobré a těším se na setkání. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

Pár informací o přednášejícím: 

Jan Kubáček (*12. října 1981 v Turnově) 

Český politolog, specializující se na politický management, politickou komunikaci 

a volební marketing, je autorem několika odborných knih a cvičebnic, desítek 
studií a popularizačních článků. 

Přednáší nepravidelně na řadě odborných institutů, v České republice i zahraničí. 

Předsedal sdružení POLIS (Politologické uskupení studentů politických věd, i-
Polis), kde je od roku 2004 čestným předsedou. Toto profesní sdružení se věnuje 

popularizaci a kultivaci politických věd, přednáškám a seminářům. 



Od roku 2012 působí v rámci specializované konzultační kanceláře PR&MEDIA 

PARTNERS věnující se odborné analýze legislativy, poradenství a publikační 

činnosti. Konzultuje a odborně lektoruje pro privátní a veřejný sektor v ČR i 

zahraničí - v oblasti politického managementu, komunikace institucí a úředníků, 
politické psychologie, politického marketingu, strategií volebních kampaní a 

politického plánování a analýzy. 

V roce 2013 vedl odborný politologicko-sociologický tým, který pro Radu pro 
rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) posuzoval volební model využívaný Českou 

televizí a Českým rozhlasem pro zvaní svých hostů do předvolebních pořadů. 

Výsledkem těchto analýz bylo doporučení zavést metodu tzv. volebního mínění. 
Působí jako analytik a poradce pro politické strategie, jak pro zahraniční 

partnery, tak i tuzemský veřejný sektor. Nedávno vydal u nakladatelství Grada 

monografii věnovanou politickému managementu a volební komunikaci s 

podtitulem Slovník politického managementu a volebního marketingu. Za tuto 

knihu obdržel Cenu poroty za výkladový slovník roku 2013. 
V roce 2015 se spoluautorsky podílel na publikaci Marketingová komunikace a 

Public Relations: výklad pojmů a teorie oboru vydané nakladatelstvím 
KAROLINUM. 

Své analýzy zpracovává rovněž pro česká média, i zahraniční sdělovací 

prostředky a tiskové agentury - například pro Le Monde, Thomson Reuters, DPA, 
ORF, Gazetu Wyborczu, NEWSWEEK Polska, TA3, Hospodárske noviny, deník 

Pravda a další. 

Ve své pedagogické a analytické činnosti se zejména zaměřuje na oblast 

politického managementu, komunikaci veřejných institucí a úřadů, vybrané 

oblasti politického a volebního marketingu, politické psychologie a sociologie, 
politické komunikace. Rovněž se zajímá o autoritativní režimy a fenomén politické 

manipulace, spin doctoring a politické strategie a analýzy.Veřejně známá 

osobnost z televize i rozhlasového vysílání. 
V současnosti působí jako analytik a poradce pro politické strategie a 

komunikaci, jak pro zahraniční partnery, tak i tuzemský veřejný sektor. Publikuje 
a zpracovává analýzy pro česká média i zahraniční sdělovací prostředky a tiskové 

agentury. Je autorem např. “Slovníku politického managementu a volebního 

marketingu” a spoluautorem publikace “Marketingová komunikace a Public 

Relations: výklad pojmů a teorie oboru”. 

FÓRUM 

LISTOPAD 

… brzo se smráká, více topíme, více svítíme, ze skříní vytahujeme teplé svetry 

a teplejší venkovské oblečení. Někdy se zdá, že se v nás omezila letní radost a 



méně se pohybujeme. Nechci být škarohlíd a ráda bych zlepšila Vaši náladu 

povyprávěním příhod z mé praxe. 

Byl konec listopadu, takové to kašlavé a rýmové období s teplotami. Pracovala 

jsem v Liptovském Mikuláši. Přišel ku mně pacient, povytáhlý a hubený s 

výše popsanými příznaky. V té době, co se týče léčebných prostředků, nebylo 

mnoho. Natáhla jsem do stříkačky C vitamin a Calcium a blížila jsem se k 

pacientovi. Ten, jakmile spatřil kalibru stříkačky, vytočil oči v sloup, a jak byl 

dlouhý, srazil mne břichem na zem a padnul křížem přese mne. Nemohla jsem 

se z této pozice dostat, a tak i s bezvládným pacientem jsem se šinula ke zdi 

sousední ambulance a bušila na stěnu. Můj kolega byl velice chytrý pán, ale 

velký vtipálek. Přiřítil se, ale místo aby mi ihned z této neuctivé pozice 

pomohl, obrátil se do čekárny a zavolal: „Ludkovi boží pojďte sa pozrieť, čo 

ta vaša doktorka s týmito chlapmi vystrája“ V tu chvíli byl prostor mezi 

dveřmi plný hlav a až se všichni vystřídali, pomohl mi zvednout ze zad 

bezvládného pacienta a položit ho na lehátko. Nežli jsem ten den skončila 

ambulanci, bylo toho plné město. 

Později jsem pracovala na železniční poliklinice v Liberci. Jednoho dne ke 

mně přišel vymydlený a navoněný můj pacient, už delší dobu v důchodu. 

Žádal mne o komplexní vyšetření, protože se chtěl právě ženit. Když jsem se 

ho zeptala, kdo je jeho nejmilejší, celý rozzářený mi oznámil, že ONA má 31 

let a chtějí mít ještě rodinu. Vůbec jsem na to nereagovala a on celý 

překvapený se mne zeptal: „Vy nemáte se mnou radost?“ Odpověděla jsem: 

„Ne, protože Vy se vedle mladé ženy rychle vyčerpáte, dávám vám tak 3 roky, 

a to dítě – pohrobek, bude sice státem podporované, ale i částečně daňově i z 

mého platu.“ Neumíte si představit tu pacientovu reakci. Vyletěl z ambulance, 

praštil dveřmi a v čekárně se na mou hlavu sypaly ty nejstrašnější nadávky, 

které se v české řeči nacházejí. Uplynuly čtyři měsíce a sestra mi hlásí, že 

někdo chce se mnou mluvit, ale moc se mne bojí. Za celou mou praxi se mne 

nebáli ani dospělí, ani děti! Pozvala jsem ho dál a dveře do ambulance se 

pomalu otevíraly, ukázala se ruka s velkou kyticí bílých růží a za nimi vdavek 

chtivý pacient – s velikou omluvou a zároveň poděkováním, že jsem mu 

otevřela oči. On měl dvě dcery a několik vnoučat a proč by měl na stará 

kolena kolíbat batole? 

Sestra uvařila kávu, z ledničky vyndala obložené chlebíčky a život se opět 

vrátil do dobrých časů. 

Hezké počtení Vám přeje    H. G. 

 

AŤČIN SLOUPEK 

Během školní docházky se mi líbili spolužáci. Kvůli Davidovi Hujerovi jsem 

s mamkou chodívala do Veselí, abych věděla, kde bydlí. Potom se mi líbil 



Tomáš Sochor z Horské Kamenice. Když nastoupil do učiliště a každý pátek 

se vracel z internátu, jezdila jsem s mamkou autobusem do Kamenice. Cestou 

zpátky zastavilo proti nám auto. Paní Sochorová vezla Tomáše z nádraží, řekli 

jsme si „Ahoj“ a každý šel svojí cestou. My většinou našly hodně hub.  

Moje sestřenice Lucka, když porodila druhé dítě, měla plno práce. Já 

odmalička miluju všechno kolem prádla. Každá sousedka, když šla věšet 

prádlo, hned jsem jí pomáhala. Ve výloze v Elektře mívali mandlovač, moc se 

mi líbil, dokonce jsem si o něj napsala Ježíškovi. Nakonec jsem spokojená 

s žehličkou a právě sestřence jsem začala žehlit na děti. Dnes bydlí v Jablonci 

a vozí mi prádlo i strýc Tomáš, Mirek, Helenka i paní učitelka znakového 

jazyka.  

Platja d´Aro – Španělsko 2003  
V pátek vyjíždíme, ale ve starém autobuse nejde ventilace ani kávovar, tak 

jsme na suchu. V Rozvadově nás nechávají asi 40 minut na hranicích. Ráno 

přijíždíme k moři – je čisťounké a teplé. Vedle našeho domu je věž – jako 

Frýdštejn, ze tří čtvrtin je porostlá zelení. V pondělí začíná rozcvička břišního 

tance a průvodkyně nás seznamuje s městem. V úterý při cvičení je opět plno 

diváků na balkonech, opět prvky břišního tance. Ve středu jedeme do 

Barcelony. Je to náročný den. Nejprve katedrála Sagrada Familia od Antonia 

Gaudího, potom jeho park, chrám sv. Eulálie, procházka Ramblou. Tady 

vidíme živé sochy. Ještě jedeme na Montserrat. To je nádherný klášter vysoko 

ve skalách. U černé madonky si hladíme jablko a myslíme přání. V sobotu je 

úplněk a vítáme na pláži východ slunce. V neděli jedu s mamkou za 1,10 euro 

do Sant Felia autobusem. Jsou tady trhy, prší a bouří. Je tady průvod masek – 

začíná letní sezona. V pondělí jedeme do vesnice Castel ´d Aro asi 3 km. 

Krásné městečko s nádherným kostelem, je pod mrakem. Další dny jsme u 

moře, je teplo a čistá voda, taky nádherné bílé vlny. 

A bylo to moc hezké, pěkné a skvělé. 

Pokračování příště.   Aťka 

 

DALŠÍ DOBROTA Z MÁJOVÝCH PONDĚLÍ 

Buchta píchaná koncem vařečky od Hany Plívové 

3 skleničky polohrubé mouky 

1,5 sklen. cukru krupice 

1 sklen. mléka 

1 sklen. oleje (může být i méně) 

2 vejce  

1 prášek do pečiva 

Vypracujeme těsto, dáme na pekáč 

a upečeme. 

Poleva: 

30 dkg cukru moučky 

20 dkg másla (trochu rozpustit) 

2 lžíce kakaa 

6 lžic rumu 

Vanilka



Horkou buchtu popícháme vařečkou a polijeme polevou. 

Dobrou chuť. 

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 úmysl 
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u 

všech podporu, jež jim svítí na cestu do života. 

Národní úmysl:  
Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech 

myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který 

přemohl smrt. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.11. 

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské....“ 

2.11. 

‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

3.11. 

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 

4.11. 

Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, 

který činí pokání.“ 

5.11. 

Jsem přesvědčen také já o vás, bratří moji, že i vy jste plni dobroty, 

naplněni veškerým poznáním, takže sami můžete ukazovat cestu jeden 

druhému. 

6.11. 

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší 

věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. 
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7.11. 

Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Všichni totiž tam dali ze 

svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. 

8.11. 

Moudrost je duch lidumilný, ale nepromine trest rouhačovi za slova jeho 

rtů; Bůh je zajisté svědkem jeho ledví, dobře vidí do skrytu jeho srdce a 

slyší všechno , co člověk mluví. 

9.11. 

Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil 

Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste 

vy! 

10.11. 

„Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 

11.11.  

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli 

dotazují celým srdcem. 

12.11. 

Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo dáno znát 

Boha. Ze všeho dobrého, co mají před očima, nedokázali poznat toho, který 

je, a z pohledu na dílo nerozpoznali Tvůrce. 

13.11. 

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné 

srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si 

odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. 

14.11. 

Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je mi po pravici. 

15.11. 

„Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 

16.11. 

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ 

17.11. 

Pravím vám: Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i 

to, co má. 

18.11. 

Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám 

zakusit Boží spásu.“ 

19.11. 

„Je psáno: ‚Můj dům bude domem modlitby,‘ 

20.11. 

Hospodine, smiluj se nade mnou, pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě 

nenávidí, smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti! 

21.11. 

Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, 

Vševládný. 

22.11. 

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém 

místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po 

marnosti. 

23.11. 

hle - veliký zástup, ;stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým 

rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: "Za svou záchranu 

vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi! " 

24.11. 

Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou 

zabiti. Když vytrváte, získáte své životy. 

25.11. 

Dobře bývá muži, jenž se smiluje a půjčí a své věci spravuje dle práva. 

Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina. 
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26.11. 

Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 

27.11. 

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím 

a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť 

přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. 

28.11. 

To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“ 

29.11. 

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo,… 

30.11. 

Jestliže ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z 

mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy 

vede ke spáse. 

 

Slavnosti a svátky v listopadu: 
1.11. Slavnost Všech svatých 

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

4.11. sv. Karel Boromejský 

11.11. sv. Martin 

13.11. Svátek sv. Anežky České 

21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

28.11. 1.neděle adventní 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou každou středu po mši svaté. 

  

1. 11. /pondělí/  

18:00 

Slavnost Všech svatých  

Mše sv. a po ní průvod na hřbitov 

2. 11. /úterý/  

  8:00 

12:00 

18:00 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

Mše svaté v Žel. Brodě 

4. 11. /čtvrtek/   8:00 Mše sv. za nová kněžská povolání 

7. 11. /neděle/   8:30 Mše sv. za živé a zemřelé členy živého růžence 

11. 11. /čtvrtek/ 16:00 Mše sv. za ochranu lidského života 

20. 11. /sobota/ 10:00 

14:00 

Křest Lilien Stankové 

Křest Sofie Oračkové 

21. 11. /neděle/ 17:00 Farní Silvestr na faře v Žel. Brodě 

22. 11. – 4. 12.  P. Jan na exerciciích a dovolené 

28. 11.   1. adventní neděle 
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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, 468 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

