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EDITORIAL 

Toto nové číslo Jakuba se vám dostává do ruky zrovna o 1. adventní neděli. 

Advent není doba postu, ale radostného očekávání příchodu Ježíše Krista. 
Děťátko, které svou nevinností a bezbranností ukazuje svou lásku k nám kteří 

si myslíme, že mnoho zvládneme sami. Ale bez této Boží pomoci nic 

nezmůžeme. Proto je opravdu důležitá příprava na přijetí veškerých darů, 

nejen těch dárků pod stromečkem, ale především těch mnohem větších darů 
od Boha. 

Aby se Ježíš mohl v našem srdci opravdu narodit, musíme mu připravit místo. 

Nemůžeme se vymlouvat na to, že ještě nemáme čas, že ještě nemáme 
dostatečně uklizeno a vyzdobeno. On prostě přichází do srdcí, která jsou pro 

Něj otevřená i přesto, že nejsou ještě úplně čistá. 

K této přípravě na vánoce patří i příprava duchovní. Především příprava skrze 
svátost smíření. A proto prosím, abyste tyto Vánoce vzali vážně, protože nikdy 

nevíme, jestli nejsou poslední. A bylo by dobré, prožít je v naprostém 

přátelství s tím, který se ponížil tak, aby mohl být jedním z nás. To proto, aby 

nás vyvýšil nad všechno stvoření. 

P. Jan 

CESTY VÍRY 

LUMEN FIDEI 

Encyklika papeže Františka o víře 

Pokračování 

Plnost křesťanské víry 

15. „Abrahám zajásal, že uvidí můj den. Uviděl ho a zaradoval se“ (Jan 8,56). 

Podle těchto Ježíšových slov byla Abrahámova víra orientována k Němu a v 
určitém smyslu byla anticipovanou vizí Jeho tajemství. Tak to chápe svatý 

Augustin, když říká, že se praotcové zachránili vírou, nikoli vírou v Krista, 

který již přišel, ale vírou v Krista, který měl přijít, vírou směřující k budoucí 
Ježíšově události. Křesťanská víra se soustředí na Krista, je vyznáním, že Ježíš 

je Pán a Bůh jej vzkřísil z mrtvých (srov.Řím 10,9).  



Všechny linie Starého zákona se sbíhají v Kristu. On se stává definitivním 

přitakáním na všechna zaslíbení, základem našeho konečného „Amen“ vůči 
Bohu (srov. 2Kor 1,20). Ježíšovy dějiny jsou plným zjevením věrohodnosti 

Boha. Izrael si připomínal velké skutky Boží lásky, které byly středem jeho 

vyznání a otevíraly pohled jeho víry, a Ježíšův život se nyní jeví jako místo 

definitivního Božího zásahu, svrchovaný projev Jeho lásky k nám. Bůh se k 
nám v Ježíši obrací slovem, které není jedním z mnoha, nýbrž věčným Slovem 

(srov. Žid 1,1-2). Neexistuje větší záruka, kterou by Bůh mohl dát, aby nás 

ujistil o své lásce, jak připomíná svatý Pavel (srov. Řím 8,31-39). 

 Křesťanská víra je tedy vírou v plnost Lásky, v účinnost její moci, v její 

schopnost přetvořit svět a osvěcovat čas. „My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme 

lásku, jakou má Bůh k nám“ (1 Jan 4,16). 

 V Boží lásce zjevené Ježíšem shledává víra základ, o které se opírá realita i 

její poslední určení. 

16. Maximální důkaz věrohodnosti Kristovy lásky se nachází v jeho smrti pro 

člověka. Položit život za přátele je maximální důkaz lásky (srov. Jan 15,13) 
a Ježíš jej položil za všechny i za ty, kdo byli nepřáteli, aby proměňoval srdce. 

Proto evangelisté spatřují v okamžiku Ukřižování vrcholný moment víry, 

protože v něm září výše a šíře božské lásky. 

Svatý Jan sem klade svoje slavnostní svědectví, když spolu s Ježíšovou 

Matkou rozjímá Toho, kterého probodli (srov. Jan 19,37): Ten, který to viděl, 

vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, 
abyste i vy věřili“ (Jan 19,35). F.M. Dostojevskij ve svém díle Idiot dává říci 

hlavnímu hrdinovi, knížeti Myškinovi, který stojí před obrazem Hanse 

Holbeina ml. znázorňujícího mrtvého Krista v hrobě: „Ten obraz by mohl 

někoho i připravit o víru“. Dílo totiž velice syrově znázorňuje destruktivní 
účinky smrti na Kristově těle. Nicméně, právě rozjímáním Ježíšovy smrti víra 

sílí, dostává se jí pronikavého světla a zjevuje se jako víra v nezlomnou lásku 

k nám, schopnou podstoupit smrt, aby nás spasila. V tuto lásku, která se 

nevyhnula smrti, aby prokázala nakolik mne miluje, je možné věřit. Její 

totálnost přemáhá každé podezření a umožňuje nám svěřit se plně Kristu. 

17. Kristova smrt vyjevuje naprostou spolehlivost Boží lásky ve světle Jeho 

Zmrtvýchvstání. Kristus jakožto vzkříšený je spolehlivým svědkem, 

hodným víry (srov. Zj 1,5; Žid 2,17), pevnou oporou naší víry. „A jestliže 

Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra“, prohlašuje svatý 

Pavel (1 Kor15,17). 

Kdyby Otcova láska nedala Ježíšovi vstát z mrtvých, kdyby nemohla dát život 

jeho tělu, pak by nebyla plně věrohodnou, schopnou osvěcovat temnoty 



smrti. Když svatý Pavel mluví o svém novém životě v Kristu, mluví o „víře 

Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20, řec.). 
Tato „víra Božího Syna“ je zajisté vírou apoštola národů v Ježíše a 

předpokládá také důvěryhodnost Ježíše založenou na Jeho lásce až k srmti, ale 

také na Jeho bytí Božího Syna. Právě proto, že Ježíš je Syn absolutně 

zakořeněný v Otci, mohl přemoci smrt a plně dát zazářit životu. Naše kultura 
ztratila vnímavost této konkrétní přítomnosti Boha a Jeho působení ve světě. 

Myslíme si, že Bůh se nachází jedině na onom světě, v jiném stupni reality, 

odděleně od našich konkrétních vztahů. Avšak kdyby tomu tak bylo, kdyby 
Bůh nebyl schopen ve světě jednat, Jeho láska by nebyla opravdu mocná, 

nebyla by opravdu reálná a nebyla by tudíž ani opravdovou láskou, schopnou 

uskutečnit štěstí, které slibuje. Mezi vírou či nevírou v Něho by potom nebyl 
žádný rozdíl. 

Křesťané však vyznávají konkrétní a mocnou Boží lásku, která opravdu 

působí v dějinách a určuje jejich konečné vyústění, lásku, jež se nechává 

nalézt a plně se zjevila v Umučení, Smrti a Zmrtvýchvstání Krista. 

18. Plnost, k níž Ježíš víru přivádí, má další rozhodující aspekt. Ve víře Kristus 

není pouze Tím, ve kterého věříme, maximálním zjevení Boží lásky, ale také 

Tím, s nímž se spojujeme, abychom mohli věřit.  

Víra nejenom hledí na Ježíše, ale dívá se také z Ježíšovy perspektivy, Jeho 

očima; je to účast na jeho způsobu vidění. V mnoha oblastech života se 

svěřujeme jiným lidem, kteří znají věci lépe než my. Máme důvěru v 
architekta, který staví náš dům, v lékárníka, který nám podává uzdravující lék, 

v advokáta, který nás obhajuje u soudu.  

Potřebujeme také někoho, kdo je důvěryhodný a zkušený ve věcech Božích. 

Ježíš, Jeho Syn, se prezentuje jako Ten, který nám vysvětluje Boha (srov. Jan 
1,18). Život Kristův – Jeho způsob poznání Otce a život v plném vztahu s Ním 

– otevírá lidské zkušenosti nový prostor, do něhož můžeme vstoupit. 

 Svatý Jan vyjádřil důležitost osobního vztahu s Ježíšem pro naši víru různými 
způsoby užití slovesa věřit. Výrazem „věřit, že“ označuje pravdu toho, co 

nám Ježíš říká (srov. Jan 14,10; 20,31), ale užívá také výraz „věřit“ Ježíši a 

„věřit v“ Ježíše. Ježíši věříme, když přijímáme Jeho Slovo, Jeho svědectví, 

protože je pravdivý (srov. Jan 6,30). „Věříme v“ Ježíše, když jej osobně 
přijímáme do svého života a svěřujeme se Mu, přimykáme se k Němu v lásce 

a následujeme Jej na cestě (srov. Jan 2,11; 6,47; 12,44). 

Boží Syn přijal naše tělo, aby nám umožnil Jej poznat, přijmout a následovat, 
čímž se Jeho vidění Otce uskutečnilo skrze putování a plynutí časem také 

lidsky. Křesťanská víra je vírou ve Vtělení Slova a v Jeho tělesné 



Zmrtvýchvstání; je vírou v Boha, který se přiblížil natolik, že vešel do našich 

dějin.  

Víra v Božího Syna, který se stal člověkem v Ježíši Nazaretském, nás 

neodděluje od reality, ale umožňuje nám pochopit její nejhlubší význam, 

objevit nakolik Bůh miluje tento svět a nepřetržitě jej směruje k Sobě. To 

vede křesťana ke snaze, aby svoji pozemskou pouť žil ještě intenzivněji. 

PASTORACE 

Rok víry, rok víry, rok víry… 

Slyšeli jsme to mnohokrát. Někteří se tím zabývali do hloubky, pro mnohé 

tento rok zůstal jen v oficiální sféře. 

Církev vyhlašuje téma roku podle toho, jaká pravda naší víry je ohrožena. 

Když se v zemích Západní Evropy někteří kněží nestarali o důstojné slavení 

mše svaté, tehdy vyhlásil Jan Pavel II. Rok Eucharistie. Když se méně a méně 

lidí modlilo růženec, vyhlásil Rok růžence. Podobně Benedikt XVI., když 
chtěl věřící přimět k hlásání evangelia, vyhlásil Rok svatého Pavla, a když 

veřejným míněním otřásaly skandály spojené s duchovními, vyhlásil Rok 

kněžství. Teď jsme prožívali Rok víry. 

V apoštolském listu Porta fidei papež Benedikt XVI. argumentoval potřebu 

slavení Roku víry tím, že je třeba, abychom správně interpretovali dokumenty 

II. vatikánského koncilu. Vyzýval k tomu, abychom pomohli všem věřícím 

v Krista stávat se více uvědomělými křesťany, aby v nich oživlo přilnutí 
k evangeliu, zvlášť v těchto časech hlubokých proměn, jaké lidstvo právě teď 

prožívá. Současný svět je bezpochyby ve stavu krize, kterou můžeme nazvat 

všeobecným zmatením. Ztrácí se význam termínů, které byly kdysi pro 
všechny samozřejmé. Připomeňme si jen slovo „láska“, jehož význam byl 

v posledních letech nejvíce zkreslen. 

V Roce víry nejen církví, ale také nevěřícími osobami otřásla zpráva o 

rezignaci papeže Benedikta XVI. Jedni vytáhli kapesníky, aby otřeli slzy, jiní 
vystřelili šampaňské a radovali se, že „železný kardinál“, jak se o něm kdysi 

mluvilo, odstoupil. Toto dramatické gesto papeže Benedikta XVI. způsobilo, 

že se mnozí katolíci začali intenzivně za církev a za dobrou volbu nástupce sv. 
Petra modlit. Z vůle Ducha svatého, jak doufáme, jím byl zvolen František. I 

když se někdy média snaží manipulovat jeho výpověďmi, je bezpochyby 

obhájcem ortodoxní nauky církve. Pastýřskou péčí se snaží neobyčejně starat 
o ovčinec. Zvláště o ty nejchudší a nejvíce potřebné ovečky. Viděli jsme to 



zvláště při příležitosti Světových dnů mládeže v Rio de Janeiro, kde mladí lidé 

vzali tuto událost vážně a nejprve se chtěli setkat s Bohem a teprve pak poznat 
nové známé. Určitě na tomto setkání mohli dostat mnoho duchovních sil. 

František mezi jiným pověděl: „Nemám zlato ani stříbro, ale přináším to, co 

jsem dostal nejcennějšího – Ježíše Krista.“ Nemluví podobnými slovy jistý 

rybář z Galileje, který dostal vládu klíči? 

Na rok víry je třeba podívat se individuálně. Podívat se do vlastní duše. 

Povedlo se nám o něco postoupit na naší namáhavé cestě k věčné spáse? 

Jestliže se nám povedlo o něco na této cestě postoupit, můžeme se radovat a 
děkovat Pánu Bohu za velikou milost, kterou jsme dostali. Pokud se tak 

nestalo, musíme se sami sebe zeptat, jaké toho byly příčiny. Sami můžeme 

způsobit, že Rok víry bude i nadále trvat v našich srdcích. 

P. Jan 

EKONOMIKA 

V říjnu bylo ve sbírkách vybráno 8 378,- Kč, z toho 2 550,- Kč na 

pojištění kostelů. 

Za restaurování štítu kostela sv. Jakuba v Železném Brodě jsme zaplatili 
477 625,- Kč. 

Za omítku průčelí kostela bylo zaplaceno dohromady 239 500,- Kč. 

Protože omítka nebyla dostatečně suchá, aby ji bylo možno natřít, bylo 
malování omítky odsunuto na jaro 2014. Jakmile to bude možné, bude natřena 

a teprve potom bude lešení rozebráno a přestaveno na další část kostela. 

Za lešenářské práce jsme zaplatili 32 000,-Kč. Byla také zakoupena prkna na 

další podlážky v ceně 14 000,-Kč. Již vyrobené podlážky, které byly použity 
na lešení v průčelí kostela, stály 15 000,-Kč.  

Veškeré práce spojené s opravou průčelí kostela stály 778 125,-Kč.  

477 625,- restaurování štítu 

239 500,- omítka 

 32 000,- lešenářské práce 

 15 000,- podlážky, které byly vyrobeny letos 

 14 000,- prkna na nové podlážky 

778 125,- celkem 

To znamená, že bylo ušetřeno cca 150 000,-Kč za lešení. 



Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na pracích, děkuji 

všem dárcům a děkuji také všem za modlitby za zdárný průběh oprav. 

 

Na úhradě za tyto práce se podíleli: 

Ministerstvo kultury  150 000,-Kč 

Kraj    100 000,-Kč 

Město Železný Brod  100 000,-Kč 

František Soldát  250 000,-Kč 

Pan Kalfus a paní Mlynářová 50 000,-Kč 

Paní Petružálková   10 000,-Kč 

Ostatní dárci   118 125,-Kč 

Další práce – omítnutí a natření celého kostela – budou stát cca 800 000,-Kč. 
Budeme žádat jak Ministerstvo kultury tak Kraj. Počítáme s příspěvkem Města 

Železný Brod. Doufám, že i příspěvky farníků budou dostačovat na to, 

abychom celý kostel plně opravili. Celý kostel bude mít stejnou barvu jako je 

štít. 

 

PŘEJEME 

V prosinci oslaví svá životní jubilea : 

 

Božena Bernardová 

Hana Vacková – 70 let 

Štěpán Tomešek 

Rozálie Procházková 

Anna Jelínková 

Eva Dobrá 

Milota Šollová 

Vlastimila Hudáková – 80 let 

Všem jim přejeme stálou Boží ochranu, mnoho lásky, pokoje a 

zdraví. 

 



NENECHTE SI UJÍT 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KRÁSNOHLED 

Vás zve na tradiční akci 

ADVENT NA KRÁSNÉ 

První adventní neděli 1. prosince 2013 v areálu fary a kostela sv. 

Josefa na Krásné (Pěnčín) od 10 do 16 hodin 

Vstupné dobrovolné. 

Na všechny se opět moc těšíme. 

10.00 Pohádka Dva kamarádi (Kvak a Žbluňk) 

divadlo Cylindr a Iveta Dušková 

11.00-13.00 Výroba andílků z vlny 

sociální ateliér Tilia, Nová Ves nad Popelkou 

13.00 Včely a svíčky z včelího vosku 

Český svaz včelařů Huntířov n. J. 

15.00 Nadílka Mikuláše s čertem a andělem 

15.30-16.00 Rozsvícení vánočního stromu a společné koledy 

děti MŠ Pěnčín 

16.00 Mše svatá 

Po celý den: 

Adventní dílničky pro děti i rodiče 

Výroba a prodej skleněných figurek naživo i na přání 

Prodej ručních výrobků a vánočních dekorací, aranží a svíček 

Bazar vánočních ozdob - přineste ozdoby, které vás už nebaví, a vyberte 

si jiné 

Bazar knih - přineste z domova přebytečné knížky pro děti i dospěláky 

na výměnu 

Možná přijdou i koníci 

 



Občerstvení k zakoupení během akce: 

tradiční kuchyně naslano i nasladko 

studené i teplé pití 

těšte se na osvědčený horký mošt a svařák 

Aktuality a více informací o našich akcích sledujte na 

www.krasnohled.blogspot.cz 

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

Srdečně zveme na Mikulášskou besídku, která se bude konat 

ve čtvrtek 5. 12. v 16:30 na faře v Železném Brodě. 

 

POZVÁNKA MÍSTNÍ SKUPINY ČKA - ČESKÝ RÁJ. 

Prof. PhDr. PETR PIŤHA, CSc., dr. h. c.: 

SV. CYRIL, METODĚJ A SOUČASNOST. 

 

Středa 11. prosince 2013, v 18:15, aula sklářské školy, Železný Brod. 

Ještě k letošnímu kulatému jubileu 1150 let příchodu věrozvěstů. 
 

Pana profesora Piťhu není zapotřebí představovat. Přesto aspoň několik 

základních informací. 

Petr Piťha (* 26. března 1938) je český katolický kněz, bohemista, 

lingvista a pedagog. V letech 1992–1994 zastával post ministra školství. 

Vystudoval český jazyk, obecnou lingvistiku a historii na FF UK, roku 1966 

získal titul kandidáta věd. Soukromě vystudoval katolickou teologii, na kněze 
byl tajně vysvěcen roku 1969. 

Působil na MFF UK a zasloužil o zrod oboru matematická lingvistika. 

Přednášel na brněnské univerzitě, kde se roku 1991 habilitoval. Od roku 1990 
byl vedoucím katedry občanské výchovy na PedF UK, od roku 1992 jako 

profesor. Reformoval studium učitelství, po odchodu do důchodu působí jako 

poradce pražského arcibiskupa. Od září 2012 zastává úřad probošta Kolegiální 

kapituly Všech svatých na Hradě pražském. 

http://www.krasnohled.blogspot.cz/


Je autorem řady odborných a populárně naučných knih z oblasti výchovy, 

učení a lingvistiky a jedním ze zakladatelů české matematické lingvistiky. 
Mimo to sepsal řadu životopisů významných osobností. Za své dílo obdržel 

řadu ocenění, mimo jiné New EuropePrize a Komenského medaili UNESCO. 

 

Srdečně všechny zveme a těšíme se na bohatou účast a spoustu otázek 

nejen k danému tématu. 

Jménem naší skupiny ČKA přeji všem našim posluchačům - i těm budoucím - 

krásné prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce. Zachovejte nám 
přízeň i nadále. 

Martin Tomešek 

 

KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI. 

 

Srdečně zveme na tradiční koledování v kostelíčku sv. Jana 

Nepomuckého o druhém svátku vánočním na svatého Štěpána 26. 12. 

2013 ve 13:30 hodin. 

 
Zahájíme „železnobrodskými vánočními koledami“, které nacvičí 

kostelíčkový filharmonický sbor pod vedením Bohuslava Lédla, poté se 

přidají všichni přítomní za hudebního doprovodu Věry Hlubůčkové. 

Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit 

zimní, srdečnou pouštěckou atmosférou. 

Hlasivky budou stimulovány horkým čajem, punčem a kávou. 

Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, ať vezme 
vánoční dobroty nebo jiné rychle využitelné kalorie a dárky s sebou. Už teď 

každému dobrodinci srdečně děkujeme. 

 

Přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v 

novém roce. A těšíme se na tradičně bohatou účast nejen na koledování, 

ale i na dalších akcích na kostelíčku. Na svatojanskou pouť si prosím už 

nyní rezervujte sobotu 17. 5. 2014, pro velký úspěch letos bude opět 

krojovaná, tak už začněte pořizovat kroje, aby byla ještě pestřejší. 

 

za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek 



FÓRUM 

Víte, že:  

Původ modlitby Anděl Páně sahá do roku 1456. 

Turecký paša Mohamed II. se tehdy chystal zasadit smrtící úder křesťanským 

zemím. Odpovědí byl list papeže Kalista III., který nařídil polední zvonění, při 
kterém se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. A křesťanská Evropa 

byla tehdy zachráněna. 

V kritické situaci křesťanů v Evropě by měla modlitba Anděl Páně získat opět 
zvláštní význam. Vzhledem k její výstižnosti a krátkosti by to mělo být přijato. 

Modlíte se již pravidelně Anděl Páně za obnovu víry v Evropě? 

Tuto výzvu plně podporuji. 

Text pochází z 27. čísla časopisu pro novou evangelizaci s názvem Milujte se! 

V. Petružálková 

 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

Mariánské Lázně 

Město plné parků a krásné architektury je obklopené zalesněnými svahy 
s mnoha vyhlídkami. Mariánské Lázně jsou druhé největší české lázně. Přímo 

v lázeňské části jich vyvěrá 40 a dalších100 v blízkém okolí. Lázně leží na 

území, které náleželo premonstrátskému klášteru v Teplé. Ten se zasloužil o 
samotný vznik lázeňského města. 

Opět jsem letos byla na rekondičním pobytu se Sdružením zdravotně 

postižených. Bylo nás celkem 34. Mamka vymyslela prima plán a o tom chci 

napsat. 
V neděli po sv. Václavu jsme ráno vyjeli z Brodu, zastavili v Lánech, prošli 

parkem, kde stáli vojáci hradní stráže. U hlavní brány se i vyměnili. 

Mají tady krásnou kapli Nejsvětějšího Jména Ježíš. Taky jsme postáli u hrobu 
pana prezidenta Masaryka, mamka tam zapálila svíčku. V pondělí a ve čtvrtek 

dopoledne byly 2 hodiny pobytu v solné jeskyni v hotelu Krakonoš. 



Odpoledne jsme jeli do přírodní rezervace Kladská, roste tady čarověník, 

foukal vítr a svítilo sluníčko.  
V úterý odpoledne jsme navštívili klášter v Teplé a pivovar ve Skále 

Chodovar. Dala jsem si malé pivo. Ve středu byl celodenní výlet do Krušných 

hor. Veliká zima a vítr byl na Fichtelbergu i Klínovci. Na Božím Daru jsme si 

dali v hospůdce pohár. Taky jsme byli plavat v úterý a ve čtvrtek. Ve vířivce je 
to fajn. Ve čtvrtek odpoledne jsme jeli do Bavorska, baziliky minor ve 

Waldsasenu. Mají tady varhany z roku 1802 od Josefa Gartnera z Tachova. 

Každé ráno bylo cvičení – kdo chtěl a měření tlaku a cukru. Snídaně byla 
bufetová, oběd a večeře výběr ze 4 jídel. Moc mě vše chutnalo.  

Když jsme nikam nejeli, chodili jsme na procházky a k fontáně. V pátek večer 

jsme šli všichni do modré cukrárny, v sobotu ráno odjeli domů. Cestou jsme si 
prohlídli klášter Chotěšov. Pan průvodce o všem moc pěkně povídal. 

Celý týden svítilo sluníčko, bylo to moc pěkné! 

Aťka 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

BETLÉMY. 

     Opět jsme dospěli do doby adventní, která velice rychle uběhne a budeme 

stavět doma, ale i v kostele opět betlémy. 

      V našem kostele máme k disposici tři betlémy. Nejstarším betlémem je 
kašírovaný betlém, který má sedm velkých figurek, jednoho osla a jednu 

kravičku, velblouda a ovečku. Je to, jak jsme říkali, betlém našeho mládí, u 

kterého jsme ve vánoční době, která trvala až do Hromnic, prožívali při 
odpoledním požehnání každou neděli. Protože je to betlém, který má svoji 

stáj, kde podlaha je zakryta mechem, působí teplým dojmem. Je to můj 

nejmilejší betlém. 

       Druhým betlémem je vyřezávaný betlém, který vyřezal semilský občan 

pan Josef Tomíček, kterému přezdívali Pepánek. Tento betlém, podle záznamu 

jeho potomků, byl na faru do Železného Brodu přivezen 24. prosince 1924. O 

tomto betlému jsme věděli jen to, že v bedně je složený nějaký betlém, ale 
nevěděli jsme skutečně jaký. Teprve když se po tomto betlému sháněli 

Pepánkovi potomci, jsme jej i s bednou, ve které byl uložen, nalezli a o jeho 

vyzvednutí byl natočen semilskou televizí  krátký snímek. Potomci pana 
Tomíčka chtěli, abychom jim tento betlém zapůjčili, což jsme odmítli a 

instalovali jej v kostele, kde si jej natočili a zjistili jsme, že všechny figurky 

jsou přesně podle seznamu, který měli k disposici. Podle toho, že byl betlém v 



bedně řádně zabalen, lze usoudit, že nebyl nikdy postavený, až teprve v roce 

1993(?). 

      Třetím betlémem je skleněný betlém, který byl vyroben Železnobrodským 

sklem a o jeho získání je celkem zajímavá příhoda. Na tehdejším MNV mívali 

občas různé oslavy, na které pozvali i pana děkana Kováčíka. Při jedné takové 

oslavě chodil kolem pana děkana jeden člověk, který měl různé poznámky asi 
jako: Vy, takový chytrý a vysokoškolsky vzdělaný člověk děláte pouhého 

faráře. Vždy, když šel kolem pana děkana, tak utrousil nějakou poznámku 

tohoto typu. Náš pan děkan šel za tehdejším tajemníkem panem Mrštíkem s 
dotazem, co je to za člověka, který jej takto špičkuje. Pan Mrštík mu řekl, s 

tím člověkem se skameraďte, to je obchodní náměstek  Železnobrodského skla 

Emanuel Mušek, který by vám mohl dát do kostela skleněný betlém. Když 
zase padla nějaká poznámka, pan děkan na ní odpověděl: Vy máte tak hezké 

jméno a nevím tedy, proč mne pořád špičkujete. Pan Mušek na to řekl, že má 

docela obyčejné jméno Eman, na kterém nevidí nic hezkého. Pan děkan se jej 

zeptal, jestli ví, co jeho jméno Emanuel znamená v překladu. Když mu řekl, že 
neví, pan děkan odpověděl, že Emanuel je v překladu Bůh s námi. Pan Mušek 

se zarazil, přestal špičkovat a snažil se s panem děkanem skamerádit. Těsně 

před vánocemi zastavilo u fary podnikové auto se dvěma pracovníky 
propagačního oddělení a začali do kostela nosit krabice a instalovali betlém, 

který zůstal farnosti. Při „velkolepé  opravě elektrické instalace a plynu“v roce 

1996, kdy fara byla přístupna komukoliv bez jakékoliv kontroly ztratily se dvě 
důležité figurky. Sv. Josef a Panna Marie. Díky panu Pastorkovi byly zajištěny 

dvě figurky, které provizorně chybějící nahradily. Protože stěžejní figurky 

nebyly důstojné, zajistil pan Pastorek zhotovení nových, které jsou v souladu s  

představou rodičů P. Ježíše. 

       Existuje však ještě jeden betlém – keramický, který vytvořili žáci ZUŠ 

pod vedením pana profesora Hrachy. Tento betlém je sice  na faře, ale  jelikož 

nevím nic o jeho uložení, nemohu se k němu nijak vyjadřovat, mohu jedině 
dodat, že po jeho instalování v ZUŠ byl natočen Českou televizí. 

       Přeji vám hezké prožití adventu, krásné a milostiplné svátky vánoční a do 

nového roku 2014 Vám přeji hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání. 

V.H. 



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: Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby 

nacházely potřebnou lásku a ochranu. 

 

Misijní: Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova 

připravovali lidstvo na příchod Spasitele. 

 

Úmysl našich biskupů: Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí 

příkoří, hledali a nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve 

svátostech. 

Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným 
veršem z Bible 

1.12. 

1. čt: Iz 2,1-5 

Žl:122(121) 
2.čt:Řím 13,11-14 
Ev: Mt 24,37- 44 

Vystupme do domu Jakubova Boha! Ať nás naučí 

svým cestám, choďme po jeho stezkách! 

2.12. 

1. čt: Iz 2,1-5 
Žl: 122 
Ev: Mt 8,5-11 

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou 

střechu; ale řekni jen slovo... 

3.12. 

1. čt: Iz 11,1-10 

Žl: 72 
Ev: Lk 10,21-24 

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho 

kořenů vydá ovoce. 
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4.12. 

1. čt: Iz 25,6-10a 
Žl: 23 
Ev: Mt 15,29-37 

Zástupy se divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci 

jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; velebily Boha 

izraelského. 
5.12. 

1. čt: Iz 26,1-6 
Žl: 118 
Ev: Mt 7,21-27 

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť 
v tebe doufá. 

6.12. 

1. čt: Iz 29,17-24 
Žl: 27 
Ev: Mt 9,27-31 

Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se 

vám staň.“ 

7.12. 

1. čt: Iz 30,19-26 
Žl: 147 
Ev: Mt 9,35-10,1-
8 

„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, 
ať vyšle dělníky na svou žeň!“ 

8.12. 

1. čt: Iz 11,1-10 
Žl:72  
2. čt: Řím 15,4-9 

Ev: Mt 3,1-12 

Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k 

našemu poučení, abychom z Písma čerpali 

vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději. 

9.12. 

1. čt: Gn 3,9-20 
Žl: 98(97) 
2. čt: Ef 1,3-12 
Ev: Lk 1,26-38 

Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. 

10.12. 

1. čt: Iz 40,1-11 
Žl: 96 

Ev: Mt 18,12-14 

Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, 

ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ 

11.12. 

1. čt: Iz 40,25-31 
Žl: 103 
Ev: Mt 11,28-30 

Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové 
síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou 

bez umdlení. 
12.12. 

1. čt: Iz 41,13-20  
Žl: 145  
Ev: Mt 11,11-15  

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, 

pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘ 

13.12. 

1. čt: Iz 48,17-19 

Žl: 1 
Ev: Mt 11,16-19 

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. 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, 

nebylo by vyťato a zahlazeno přede mnou jeho jméno. 

14.12. 

1. čt: Sir 48,1-11 
Žl: 80 
Ev: Mt 17,10-13 

Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať 

můžeme vzývat tvoje jméno. 

15.12. 

1. čt: Iz 35,1-10 
Žl: 146(145) 
2. čt: Jak 5,7-10 
Ev: Mt 11,2-11 

Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste 
nebyli souzeni. Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení 

a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně. 

16.12. 

1. čt: Nm 24,2-17 
Žl: 25 
Ev: Mt 21,23-27 

Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?“ 

Oni se mezi sebou dohadovali: „Řekneme-li ‚z 

nebe‘, namítne nám: „Proč jste mu tedy neuvěřili?“ 
17.12. 

1. čt: Gn 49,1-10 

Žl: 72 
Ev: Mt 1,1-17 

Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u 

nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho 
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vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení. 
18.12. 

1. čt: Jer 23,5-8 
Žl: 72 
Ev: Mt 1,18-24 

Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, 

svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z 
Ducha svatého. 

19.12. 

 Soudců 13,2-25 
Žl: 71 
Ev: Lk 1,5-25 

Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to 

stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se 
svým časem naplní.“ 

20.12. 

1. čt: Iz 7,10-14 
Žl: 24 

Ev: Lk 1,26-38 

Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří 

syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je 

neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. 
21.12. 

1. čt: Pis 2,8-14 

Žl: 33 
Ev: Lk 1,39-45 

Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 

22.12. 

1. čt: Iz 7,10-14 
Žl: 24  
2. čt: Řím 1,1-7 
Ev: Mt 1,18-24 

Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a 

porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je „Bůh 
s námi“) 

23.12. 

1. čt: Mal 3,1-

4.24 
Žl: 25 
Ev: Lk 1,57-66 

Zachariáš požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho 

jméno je Jan. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a 

on mluvil a chválil Boha. 

24.12. 

2Sam 7,1-16 
Žl: 89 
Ev: Lk 1,67-79 

A ty, synu, půjdeš před Pánem, připravit cestu a dát 
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. 

1. čt: Iz 9,1-6 
Žl:  96 
2. čt: Tit 2,11-14 
Ev: Lk 2,1-14 

Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má 

na svém rameni a dostal jméno Podivuhodný rádce, 
mocný Bůh, Věčný otec, Kníže pokoje. 

26.12. 

1. čt: Sk 6,8-

10;7,54-60 
Žl: 31(30) 
Ev: Mt 10,17-22 

Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po 

Božípravici! 

27.12. 

1. čt: 1Jan 1,1-4 
Žl: 97(96) 
Ev: Jan 20,2-8 

O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma 

očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma 

rukama dotýkali, o Slovu života, svědčíme a zvěstujeme 

vám. 

28.12. 

1. čt: 1Jan 1,5-2,2 
Žl: 124(123) 
Ev: Mt 2,13-18 

Píšu vám, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme 

přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je 

smírnou obětí za naše hříchy. 

29.12. 

1. čt: Sir 3,3-17a 
Žl:128(127) 
2. čt: Kol 3,12-21 

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil 
právo matky u potomstva. 
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Ev: Mt 2,13-23 

30.12. 

1. čt: 1Jan 2,12-17 
Žl: 96 

Ev: Lk 2,36-40 

Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť 

všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co 

chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z 
Otce, ale ze světa.  

31.12. 

1. čt: 1Jan 2,18-21 
Žl: 96 
Ev: Jan 1,1-18 

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal 

moc stát se Božími dětmi. 

Svátky a slavnosti v prosinci: 
3.12. sv. František Xaverský 

4.12. sv. Barbora 

6.12. sv. Mikuláš 

7.12. sv. Ambrož 

9.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního  

         hříchu 

12.12. Panna Maria Guadalupská 

13.12. sv. Lucie  

14.12. sv. Jan od Kříže 
25.12. Slavnost Narození Páně 

26.12. sv. Štěpán  

27.12. Svátek sv. Jana Evangelisty 

28.12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 

29.12. Svátek Svaté rodiny 

KALENDÁŘ 

1.12.(neděle) 10:00- 16:00 Advent na Krásné 

4.12.(středa)  Biblická hodina 

po mši sv. na faře v Ž. Brodě 

5.12. 16:30 Mikulášská besídka 
 na faře v Ž. Brodě 

6.-8.12.  Víkendovka pro děti 

v Bozkově 

7.12.(sobota) 16:00 Koncert Řetízku 
v kostele sv. Bartoloměje v Držkově 
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11.12.(středa) 18:15 Přednáška ČKA –Prof.  Petr Piťha 

v aule sklářské školy 

15.12.(neděle) 17:00 Koncertna Krásné  

15.-23.12.  Novéna před Narozením Páně – „Přijetí 

sv. Rodiny“ 

17.12.(úterý)  8:00 Mše sv. v kostele sv. Jakuba v Ž. Brodě 

(místo večerní mše sv.) 

18.12. 16:00 Návštěva dětí z MŠ v Ž. Brodě 

22.12.(neděle) 17:00 Koncert Řetízku v kostele sv. Jakuba v Ž. 

Brodě 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH 

SVÁTCÍCH   

Den Hodina Místo 

Štědrý den 

24.12. 

16:00 
20:00 

22:00 

24:00 
24:00 

 

Loučky 

Zásada 
Bzí 
Železný Brod 

Krásná 

Slavnost 

Narození Páně 

25.12. 

9:00 

11:00 

16:00 

Železný Brod 

Loučky 

Krásná 

Svátek 

sv.Štěpána 
 

26.12. 

9:00 

13:30 
 

 

16:00 

Železný Brod 

Svatoštěpánské zpívání na kostelíčku Na 
Poušti 

 

Držkov 



Svátek 
sv. Jana 
apoštola 

27.12. 

18:00 Železný Brod - mše sv. se svěcením 

vína, po mši sv. posezení na faře 

s ochutnávkou posvěceného vína 

Sobota 
28.12. 

 

16:00 

18:00 

Zásada 

Bzí 

Neděle 

29.12. 
 

 Pravidelný pořad bohoslužeb 

Sv. Silvestra 
31.12. 

16:00 Železný Brod - mše sv. na 

poděkování za uplynulý rok 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1.2014 

9:00 Železný Brod 

 

TŘI SÍTA – adventní zamyšlení 

Jednou přišel kdosi celý rozčilený k Sokratovi: "Sokrate, slyšel jsi, co udělal 
tvůj přítel? To ti musím hned vyprávět." 

"Okamžik, prosím tě", přerušil ho mudrc. "Prosel jsi to, co mi chceš říct, třemi 

síty?" 

"Třemi síty?", podivil se muž. 
"Ano, můj milý, třemi síty. Podívej se, zdali to, co mi chceš říct, projde třemi 

síty. První síto je síto pravdy. Zkoumal jsi všechno, co mi chceš říct, zdali je to 

pravdivé?" 
"Ne, slyšel jsem to vyprávět a .." 

"No vidíš! Ale určitě jsi to zkusil s druhým sítem. Je to síto dobroty. Jestlipak 

to, co mi chceš říct - když už by to neměla být pravda - je alespoň dobré?" 

Druhý na to váhavě: "Ne, není, právě naopak .." 
"Aha!" přerušil ho Sokrates. "Použijeme tedy aspoň třetí síto a zeptáme se, 

zdali to, co mi chceš říct a co tě tak rozčílilo, je potřebné!" 

"Potřebné to právě není .." 
"Tedy", usmál se mudrc. "jestli to, co mi chceš říct , není ani pravdivé, ani 

dobré nebo potřebné, nech to být a nezatěžuj tím ani sebe, ani mě!" 

Nad čím se má člověk především zamýšlet, když večer zpytuje svědomí? Z 

užívání svého jazyka: jestli nemluvil o druhých špatně. 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada  kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat p. Janovi, nebo Lence Pešatové, 
nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz a to 

vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 
Brod. Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 483 389 223, 731 479 031 

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

e-mail: farabrod@volny.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha, MS 

Více o nás a o naší farnosti:www.saletini.cz 


