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EDITORIAL 

Milí čtenáři Jakuba, 

letošní rok je zcela mimořádný, a proto toto číslo Jakuba je také mimořádné – 

s měsíčním zpožděním. Jsou zde zařazeny články, které patří do listopadového 

čísla. Ale myslím, že jsou stále aktuální.  

Nevíme, co nám přinese budoucí čas, pokud bude možno, chceme zachovat 

vše podle plánu v kalendáři. Myslím, že adventní doba roku 2020 pro nás bude 

klidnější, nebudeme se honit jako v minulých letech a budeme mít možnost 

správně prožít tento čas příprav na narození Páně, abychom se mohli skutečně 

radovat z nového života. Kéž nám příchod Božího Děťátka přinese nový elán 

do dalších dnů našeho života, abychom beze strachu mohli doufat v Boží 

pomoc a přítomnost Boha v našich všedních dnech. 

Šťastné a požehnané Vánoce a ve zdraví prožitý nový rok 2021 přeje 

P. Jan 

 

PASTORACE 

Svatá Faustyna je známá svými zázračnými vizemi o Ježíši a svým 

poselstvím Božího milosrdenství. Přesto v průběhu svého života zažila mnoho 

jiných vizí, které k ní přicházely v různých podobách. Všechny vize 

vyjadřovaly nekonečnou lásku Boha k lidstvu a konkrétní lásku, kterou Bůh 

má pro každou jednotlivou duši. 

Na půlnoční mši na Štědrý večer v roce 1937 sv. Faustyna uviděla slavnou vizi 

dítěte Ježíš. Píše o tom ve svém Deníku a popisuje, co se stalo: 

 

Když jsem přišla na půlnoční, hned na začátku mše svaté jsem se ponořila 

do hluboké soustředěnosti, ve které jsem viděla Betlémskou maštalku plnou 

velkého světla. Panna Maria vinula Ježíška do plíneček, naplněná velkou 

láskou, ale svatý Josef ještě spal. Teprve když Boží Matka uložila Ježíška do 

jesliček, Boží světlo probudilo Josefa a i on se začal modlit. 

Po chvíli jsem však zůstala sama s malým Ježíškem, který vztahoval ke mně 



ručky. Pochopila jsem, že ho mám vzít na ruce. Ježíšek si přitulil svou 

hlavičku k mému srdci a svým hlubokým pohledem mi dal poznat, že mu je 

dobře při mém srdci. V té chvíli mi Ježíšek zmizel a zazněl zvonek ke 

svatému přijímání. 

Duše omdlévala radostí. Na konci mše svaté jsem se cítila tak slabá, že jsem 

musela vyjít z kaple a jít do cely, nemohla jsem už jít na společný čaj. Moje 

radost však byla velká a trvala celé svátky, neboť má duše byla neustále 

sjednocena s Pánem. 

Poznala jsem, že každá duše by chtěla Boží útěchy, ale v žádném případě se 

nechce vzdát lidských útěch. Přitom tyto dvě věci se nijak nedají spojit. (D 

1442, 1443) 

 

Bylo to krátké setkání, ale to, co vypovědělo sv. Faustyně, byla nezměrná 

lekce. V jejím srdci posílila obrovskou lásku k Bohu a ukázala jí skutečný 

význam Vánoc. 

 

Vánoce se týkají přijetí dítěte Ježíš do našeho náručí a jeho přivinutí na 

naše srdce. Není překvapující, že tato vize nastala bezprostředně před svatým 

přijímáním, když Ježíš dokáže přesně to. Děje se to prostřednictvím přijímání 

Eucharistie, když můžeme nechat Ježíše odpočívat na našich srdcích a nechat 

ho vylévat Jeho lásku k nám. 

 

Vánoce tak nikdy nebudou stejné. 

 

UPOZORŇUJEME 

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska 
 

Drazí bratři a sestry, 

 

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás 

volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme 

jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u 

Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním 



modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke 

společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. 

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, 

kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, 

nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, 

kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i 

půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu 

zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v 

první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. 

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a 

citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na 

libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k 

nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se 

necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe 

milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme 

především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako 

Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti 

budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom 

se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých 

blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, 

kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své 

slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh 

věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky 

jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše 

láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských 

vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k 

Bohu. 

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele 

i jeho darů 

Praha, 20. listopadu 2020    Vaši biskupové 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ 
(Pro modlitbu u jesliček v rodině) 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a 

klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby 

malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve 

tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a 

všechno tvoří nové. 

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, 

smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – 

srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný 

dobrý skutek. Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat 

alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, 

usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima 

rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám 

způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, 

malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry 

a obejmi nás svou láskou. Amen. 

 

 

 

PŘEJEME 

V listopadu oslavili svá životní jubilea: 

Antonín Pešek  

Kateřina Jakubičková  

Jiří Hanuš  

Petra Jelínková  

Jaromír Jiráska  

Josef Pešata  

Jaroslav Rákos 

Iwona Wanacka  

André Jakubička  

Sára Hanušová 



Josef Plesl

 

V prosinci oslaví svá životní jubilea: 

Vavřinec Pešek 

Prokop Jakubička 

Ondřej Jakubička 

Barbora Kurfiřtová 

Božena Bernardová 

Hana Vacková  

Štěpán Tomešek 

Rozálie Procházková  

Anna Jelínková 

Bohuslav Lédl 

Anna Hálová 

Eva Dobrá 

Magdaléna Maliková

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.    

 

NENECHTE SI UJÍT 

Přání místní skupiny České křesťanské 

akademie - Český ráj: 

I přes pandemii a opatření vlády přejeme všem pokojný čas 

adventní a co nejpříjemnější prožití vánočních svátků, 

závěru roku a optimistický vstup do Nového roku. Hlavně 

dobré zdraví.  

Naše plánované aktivity jako: 

DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI 

KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI 

a další původně plánované přednášky se s největší pravděpodobností nebudou 

moci uskutečnit. 

Ale nenechme se odradit. Buďme optimisti a věřme, že přijdou lepší časy, kdy 

se budeme moci opět setkávat. 

I za ostatní členy naší místní skupiny srdečně zdraví  



Martin Tomešek.   

FÓRUM 

JÁ A LISTOPAD 1989 

Bylo poledne, dorazila jsem do Prahy a šla do kavárny Mánes, kde jsem měla 

schůzku s mojí zdravotní sestrou Zdeničkou. Měly jsme namířeno do Chlumu 

u Třeboně, kde Zdenička zdědila po rodičích domeček ve stylu Jihočeského 

baroka. Cestou do kavárny na Národní třídě jsem si zakoupila čerstvě 

vydaného Hrabala. Popíjím kafíčko, čtu a čekám. Vtom se vedle mne objeví 

herečka paní Jana Hlaváčová a ptá se: „Za koho tady jste?“ Udiveně a 

nechápavě jí líčím svoji přítomnost. Na to ona: „Zde je hlavní stan 

Občanského fóra a vy nevíte co se tady děje?“ Omluvila jsem se, zaplatila, 

odešla a vracela jsem se napjatou pražskou atmosférou na nádraží. K mému 

překvapení mne u pokladny čekala Zdenička, že nikam nejedeme, zítra na 

Letenské pláni bude veliké shromáždění proti komunistické nadvládě a tam 

přece musíme být! Spát budeme u jejího bratra v Praze.  

Byt byl malý s dvěma dospívajícími dcerami a vlčákem. Ten, jakmile si mne 

očuchal – byla jsem jeho! Na noc mi přidělili karimatku v úzké chodbičce a 

tenkou deku. Byla mi zima, ale: pomalu se ke mně přišoural vlčák, natáhl se 

mi podél zad s čumákem za mým krkem. Bylo mi teploučko až do rána, kdy 

jsme vyrazily na Letenskou pláň.  

Bylo to lidské moře, značně neklidné, mnoho lidí mělo v rukách lopaty a 

vykřikovali: „Lopatu pro Mohoritu, máme dost jeho tyranie.“ Na tribune se 

vystřídalo několik řečníků. Když situace byla dost napjatá, u mikrofonu se 

objevil pan biskup Václav Malý a pomodlil se Otče náš… To bylo překvapení 

– nálada se změnila.  

Opět se opakovalo mé spaní s vlčákem a v neděli brzo ráno jsme spěchaly do 

Svatovítské katedrály, abychom byly svědky svatořečení sv. Anežky České. 

Nikdy jsem nezažila takovou krásu, byla jsem plná dojetí a pokory. Protože 

jsme od rána nic nejedly, měly jsme pořádný hlad. Nikde nebylo nic k dostání 

a ty luxusní restaurace byly mimo naše peněžní možnosti. A tak sice plné 

krásných dojmů, ale hladové, jsme nastoupily do vlaku na cestu domů. Náhle 

povstal mladík a zvolal: „Kdo byl na Anežce?“ Přihlásily jsme se a s námi 



nesměle postarší pán. „Pojďte ke mně!“ zahlaholil mladík „jedu na internát do 

Mladé Boleslavi a mamka mi pro mé kamarády napekla plno řízků, vezměte 

si!“ A už jsme měly na chlebě veliký řízek.  

Jak vidíte, sv. Anežka Česká nás nenechala umřít hlady! 

Hezké počtení vám přeje   H. G. 

 

 

AŤČIN SLOUPEK 

A teď budu popisovat jednotlivé pobyty: 

První cesta v roce 1998 byla do Estartitu, odtud jsme cestovali a poznávali 

např. Sant Feliu – v poledne zastávka v Palsu – nádherné staré městečko 

s keramikou. Roca Mauro – hora Roca 200 metrů nad mořem. Namáhavý 

výšlap, ale výhled jedinečný, zpátky je cesta lepší, trháme fíky. Po snídani je 

sraz venku a jdeme do přístavu. Je pod mrakem, na lodi s proskleným dnem 

svítí sluníčko. 1,5 hodiny plujeme Středozemním mořem a jsou vlny. Vidíme 

pod vodou rybičky, ryby, platýze, hvězdice, ježky, plno řas a rostlin – nádhera. 

Proplouváme mezi skálami kolem ostrova Islas Medes. Večeříme na hradě 

Torderas, asi 80 km nás veze autobus. Tady nás vítá sám pan král, jídla a pití je 

až až. Připadáme si jako v pohádce, před námi je veliká aréna a rytíři na 

koních. Od 23:30 hodin pak začíná vystoupení profi tanečníků, tančí 

flamengo. To je krása. Vracíme se domů až v půl druhé. Vydržela jsem to, i 

trochu šampusu. V sobotu večer zase jedeme na ochutnávku rybích specialit, 

opět zážitek. 

Jindy pro nás večer přišly slečny, se kterýma jsme bydlely a vzaly nás na 

diskotéku. To jsem se vytancovala, zvládla jsem i hru kulečníku. Protože už je 

konec září, občas prší a voda je chladnější. Přesto jsem v moři na kruhu. 

Úchvatné jsou trhy, kde je k dostání úplně všechno. Večerní procházka po 

pobřeží je také fajn, jenom badminton nelze hrát, stále fouká vítr. 

Další z výletů byl na středověký jarmark – zážitek. Starobylé městečko 

Peratallada /čti Peratajáda/  -  vyřezávaný kámen. Středověké uličky se 

starými řemesly, výzdoba vlajek, girlandy, apod., samý pískovec, ukázky 



tkalcovství, přadlena, kominík, bylinky, pečivo, sýry a starožitnosti 

v prodejničkách. A hlavně klid – žádný kolotoč. Ve 12 vyšel průvod kejklířů se 

starými nástroji, na nádvoří vystoupení artistů. 

Předposlední den ještě jedeme na prohlídku největšího města oblasti – do 

Girony. Je to náročné – procházíme starou čtvrť schody nahoru a dolů a 

vidíme toho spousty, zastavujeme se v katedrále sv. Narcisa a v židovské 

čtvrti. 

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! 

Všeobecný úmysl - Život modlitby   

Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím 

a životem modlitby.  

 

Národní úmysly 

Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily 

každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života. 

 

  



Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

 

1.12. Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek z jeho kořenů přinese 

ovoce.  

Duch Hospodinův na něm spočine – Duch moudrosti a chápání,  

Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznání a úcty k Hospodinu;  

úctou k Hospodinu bude prostoupen. 

2.12. …potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával 

učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. 

3.12. "Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; 

ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." 

4.12. Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ A otevřely 

se jim oči. 

5.12. Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi 

slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj 

očekává! 

6.12. 

ne 

Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z 

otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul, 

naopak chce, aby se všichni dali na pokání. 

7.12. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé:  

„Nebojte se, vzchopte se! 

8.12. …ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, 

milostiplná! Pán s tebou! " 

9.12. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=12&r=2020
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=12&r=2020


vám dám odpočinout. 

10.12. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, 

já jsem tvá pomoc.‘ 

11.12. Kvůli svému Jménu svůj hněv zdržuji, kvůli své chvále se k tobě 

krotím,  

abych tě nezničil. 

12.12. Slyš mě, Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný:  

Já jsem – já jsem ten první a jsem i poslední.  

Má vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla;  

kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. 

13.12. 

ne 
Toto praví Hospodin, tvůj Vykupitel, Svatý Izraele: „Já jsem Hospodin, 

tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, 

po níž půjdeš. Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj 

jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny, tvého potomstva by 

bylo jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek; 

nebylo by vyťato a zahlazeno přede mnou jeho jméno.“ 

14.12. Když přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu 

a řekli: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti tuto moc dal?“ 

15.12. Řekl jsem: „Měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí!“ Jeho 

domov by nebyl vyhlazen žádnou z těch věcí, jimiž je ztrestám. Ale oni 

hned za časného jitra kazí všechno, čím se zabývají. 

16.12. Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se 

otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. „Já, Hospodin, 

to stvořím.“… aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě 

mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. 

17.12. a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný 

Kristus. 

18.12. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho 

hříchů.“ 

19.12. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla 

vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan…“ 

20.12. 

ne 
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, 
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počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“ 

21.12. Holubičko má v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi 

spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj hlas je tolik 

lahodný, tvůj obličej tak líbezný! 

22.12. Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se 

zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako 

vykrmení býčci. 

23.12. ...chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: 

„Nikoli, bude se jmenovat Jan.“ 

24.12. A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před 

Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v 

odpuštění  hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás 

navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a 

stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ 

25.12. Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k 

tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili 

v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom 

očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a 

Spasitele Krista Ježíše. 

26.12. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, ty mě 

vysvobodíš. Budu se veselit a jásat nad tvým slitováním, že jsi shlédl 

na moji bídu. 

27.12. 

ne 
neboť moje oči uviděly spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: 

světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. On je 

ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, 

kterému se bude odporovat… 

28.12. ... anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi 

dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; 

neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ 

29.12. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm. Zvěstujeme 

vám věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven. 

30.12. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. 
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31.12. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 

 

Svátky a slavnosti v prosinci: 

4.12.sv. Barbora 

6.12. sv. Mikuláš 

8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

14.12. sv. Jan od Kříže 

24.12. Štědrý den 

25.12. Slavnost Narození Páně 

26.12. sv. Štěpán 

27.12. Svátek Svaté rodiny 

28.12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 

 

 

DESATERO POKOJE 

Jak žít pokojně uprostřed stresů, shonů a zmatku?  

Papež Jan XXIII. nabízí deset podnětů, deset drobných předsevzetí, která 

můžeme jako nenápadné korálky navlékat na pomyslnou nit vlastního života. 

Stačí vybrat si jedno z nich a pak to zkusit „jen pro dnešek...” 

Jen pro dnešek 

se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života 

najednou. 

Jen pro dnešek 

budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, 

nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat nebo 

napravovat...jenom sám sebe. 

Jen pro dnešek 

budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí... Nejenom na onom, ale také 

na tomto světě. 

Jen pro dnešek 
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se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se okolnosti 

přizpůsobily mým přáním. 

Jen pro dnešek 

věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá četba je pro život duše stejně 

nutná, jako je výživa nutná pro život těla. 

Jen pro dnešek 

vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět. 

Jen pro dnešek 

vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se cítil uražen, dám si 

pozor, aby to nikdo nezpozoroval. 

Jen pro dnešek 

si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodržím, ale určím si jej. A 

budu se chránit před dvěma zly: před chvatem a nerozhodností. 

Jen pro dnešek 

budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by 

mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti 

nasvědčovaly opaku. 

Jen pro dnešek 

nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze všeho, co je 

krásné a věřit v dobrotu. Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; 

kdybych si měl myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně 

odvahu. 

 

(Z knihy Johannes Haas: Žít pokojně. Deset rad papeže Jana XXIII.  

Vyd. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 1995.) 

 

 

 

 



FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Všechny akce se budou řídit podle aktuálních vládních nařízení. 

 

Mše svaté budou podle pravidelného pořadu bohoslužeb od 18:00 hodin, 

pouze ve čtvrtek bude mše sv. od 8:00 hodin. 

Biblické hodiny nebudou do odvolání. 

 

3. 12. /čtvrtek/ 8:00 Mše sv. za nová kněžská povolání 

10. 12. /čtvrtek/ 8:00 Mše sv. za ochranu lidského života od početí 

do přirozené smrti 

24. 12. /čtvrtek/ 

Štědrý den 

14:00 

16:00 

20:00 

22:00 

24:00 

24:00 

Krásná – setkání pro rodiny s dětmi 

Loučky 

Zásada 

Bzí 

Žel. Brod 

Krásná 

25. 12. /pátek/ 

Slavnost 

Narození Páně 

  9:00 

11:00 

16:00 

17:00 

Žel. Brod 

Loučky 

Krásná 

Držkov – zpívání koled a vyprávění o 

Narození Páně 

26. 12. /sobota/  

  9:00 

16:00 

18:00 

 

Sbírka Svatoštěpánská koleda na bohoslovce 

Žel. Brod 

Držkov 

Bzí 

27. 12. /neděle/ 

Svátek  

Svaté Rodiny 

 Mše svaté podle pravidelného pořadu 

bohoslužeb 

31. 12. /čtvrtek/ 

Zakončení roku 

16:00 Mše sv. v Žel. Brodě na poděkování za 

uplynulý rok 

1. 1. 2021 

Matky Boží 

Panny Marie 

  9:00 

11:00 

16:00 

Žel. Brod 

Krásná 

Loučky 



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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