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EDITORIAL 

Adventní doba je dobou radostného očekávání příchodu Krista Ježíše mezi 

nás. 
Stalo se to před dvěma tisíci lety a stává se to i teď. Vše záleží na nás, jestli 

tomu děťátku připravíme místo ve svých srdcích a ve svých rodinách. 

Abychom se mohli opravdu cítit blízko Boha, tak se na to potřebujeme také 

připravit. 
Využijme proto ten čas, který nemusí být jen honbou za tím, co je viditelné a 

hmotné a udělejme něco pro duši. Třeba účastí na rorátech a při jiných 

adventních zvycích. Vezměme do ruky Písmo svaté, nebo adventní písně 
z kancionálu. Nezapomeňme také na svátost smíření. Kéž je tato doba klidná a 

naplněná pokojem. 

Přeji vám všem již teď požehnané prožití Vánoc. 
P. Jan  

CESTY VÍRY 

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA 

První adventní neděli začíná Rok zasvěceného života, který vyhlásil papež 

František. 

Tento rok končí 2. února 2016. 

Je to rok nejen pro ty, kteří se zasvětili sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, ale 
pro celou církev – všechny věřící. 

Dnešní doba moc nepřeje takovému způsobu života. Využijme tento čas 

k přehodnocení pohledu na zasvěcený život a vyprošujme k takovému životu 
svými modlitbami a oběťmi nová povolání.  

P. Jan 

LUMEN FIDEI - Encyklika papeže Františka o víře  
Útěšná moc v utrpení 

56. Svatý Pavel píše křesťanům Korinta o svých souženích a utrpeních a klade 

svoji víru do souvislosti s hlásáním evangelia: „Uvěřil jsem, a proto jsem 

mluvil“ (2 Kor 4,13). Apoštol odkazuje na výraz ze Žalmu 116: „Měl jsem 

důvěru, i když jsem si řekl: »Jsem tak sklíčen!«“ (v.10). Mluvit o víře 

znamená často také mluvit o bolestných zkouškách, ale právě v nich svatý 
Pavel shledává nejvíce přesvědčivou zvěst evangelia, protože ve slabosti a v 

utrpení vychází najevo a odhaluje se Boží moc, která překonává naši 



slabost a naše utrpení. Sám apoštol se ocitl v situaci umírání, které se 

křesťanům stává životem (2 Kor 4,7-12). Ve chvíli zkoušky nás víra osvěcuje 

a právě v utrpení a slabosti se stává zřejmým, že „nehlásáme sebe, ale 

Pána Ježíše Krista“ (2 Kor 4,5). Jedenáctá kapitola listu Židům se končí 

zmínkou o těch, kteří trpí pro víru (srov. Žid11,35-38), mezi nimiž zaujímá 

zvláštní místo Mojžíš, který snášel potupy jako Kristus (srov. v.26). Křesťan 

ví, že utrpení nemůže být eliminováno, ale může dostat smysl, může se 

stát úkonem lásky, svěřením se do rukou Boha, který nás neopouští a tak 
může být etapou růstu víry a lásky. Když křesťan rozjímá o sjednocení 

Krista s Otcem i ve chvíli největšího utrpení na kříži (srov. Mt 15,34), učí se 

účasti na samotném Ježíšově pohledu. Dokonce i smrt je osvěcována a může 

být žita jako nejzazší povolání víry, poslední „Vyjdi ze své země“ 

(Gen 12,1), poslední „Přijď!“ pronesené Otcem, kterému se odevzdáme v 

důvěře, že On nám dá obstát také v tomto posledním kroku. 

57. Světlo víry nás nenechává zapomenout na utrpení světa. Kolik jen 

mužů a žen víry bylo trpícími prostředníky světla! Malomocný pro svatého 

Františka z Assisi nebo chudí z Kalkaty pro bl. Matku Terezu. Ti porozuměli 
tajemství, které v nich je. Když se k nim přiblížili, jistě neodstranili všechna 

jejich soužení, ani nemohli vysvětlit každé zlo. Víra není světlo, které rozptýlí 

všechny naše temnoty, ale svítilna, která vede v noci naše kroky. Trpícímu 

člověku nedává Bůh argumentaci, která všechno vysvětlí, ale nabízí svoji 

odpověď v podobě přítomnosti, která provází, a výpovědí dobra, která se 

pojí ke každé formě utrpení, aby otevřela průchod světla. V Kristu chtěl 

sám Bůh sdílet s námi tuto cestu a nabídnout nám Svůj pohled, abychom 

v ní spatřili světlo. Kristus je ten, který snášením bolesti „dává víře 

začátek a vede ji k dovršení“ (srov. Žid 12,2). 

Utrpení nám připomíná, že služba víry obecnému dobru je vždycky službou 
naděje, hledí vpřed a ví, že jedině od Boha, z budoucnosti, jež přichází od 

zmrtvýchvstalého Ježíše, může naše společnost nalézt pevné a trvalé základy. 

V tomto smyslu se víra sbíhá s nadějí, neboť i přesto, že náš pozemský 

příbytek zaniká, existuje příbytek věčný, který Bůh započal v Kristu, v 

Jeho těle (srov. 2 Kor 4,16-5,5). Dynamismus víry, naděje a lásky (srov. 

1 Sol 1,3; 1 Kor 13,13) nám tak umožňuje přijmout starosti všech lidí na naší 

cestě k onomu městu, „které sám Bůh vystaví a založí“ (Žid 11,10), protože 

„naděje neklame“ (Řím 5,5). 

V jednotě s vírou a láskou nás naděje vrhá do zajištěné budoucnosti, která 

spadá do odlišné perspektivy než iluzorní nabídky idolů světa a která dává 
nový podnět a novou sílu všednímu životu. Nenechme si ukrást naději, 

nedovolme, aby byla promarněna bezprostředními řešeními a návrhy, které 



nám překážejí v cestě, „tříští“ čas a transformují ho do prostoru. Čas je 

vždycky nadřazen prostoru. Prostor krystalizuje procesy, ale čas odesílá do 
budoucnosti a vybízí kráčet s nadějí. 

 

PASTORACE 

„Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak 

nám Pán oznámil.“ /Lk 2, 15/ 

Předvánoční doba je pro mnohé dobou shánění různých dárků. Reklamy na 
nás až agresivně působí již několik měsíců před vánocemi. A tak zapomínáme 

na to, co je pro nás mnohem důležitější. Že v Betlémě přišel na svět náš 

Spasitel a také do našich srdcí může vstoupit nový život. 

V roce 1969 přistál člověk na měsíci. Aby to bylo vůbec možné, předcházelo 

tuto událost mnoho příprav a úsilí mnoha vědců. Taková mnohem 

mimořádnější událost se stala před dvěma tisíci lety, kdy na Zem přišel Bůh  

v lidské přirozenosti. 
„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného 

Syna, abychom skrze něho měli život.“ /1. J 4,9/ 

Podle Pascala můžeme říci: „Je to obdivuhodné, že Bůh se s námi sjednotil. 
Stojí za to, abychom aspoň na chvíli pronikli do tohoto tajemství.“ 

Lidstvo má stále sny a přemýšlí o možnostech porozumění s bytostmi cizích 

světů. Ještě neví kde a jestli vůbec žijí ve vesmíru jiné rozumné bytosti. 

Samotné porozumění s nimi by však bylo velkým problémem. A co teprve 
spojení odlišných přirozeností… 

Ale stalo se to přece obdivuhodným a revolučním způsobem tehdy, kdy na 

svět přišel Ježíš Kristus. Mohl přijít okázale, triumfálně, ale udělal to úplně 
jinak. Změnil naše lidské smýšlení a metody hodnocení. Odkryl a ukázal nové 

hodnocení a nový pohled na svět. Především odkryl a ukázal důstojnost 

člověka bez ohledu na jeho postavení. Proto se ponížil, aby pozvedl všechny 
k důstojnosti Božích dětí, aby je učinil svými bratry a sestrami.–„sám sebe 

zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí“ /Flp 2,7 / 

A bylo to proto, že nás chtěl spasit. „Syn Boží přišel a dal nám schopnost 

rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, 
protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život“. 

/1.Jan 5,20 / 



„Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo 

smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření 
přinesla jeho oběť na kříži.“ / Kol. 1,19-20/ 

Bylo navázáno spojení mezi nebem a zemí – mezi Bohem a lidstvem. Od této 

chvíle jsme dostali nový titul a důstojnost Božích dětí. Do naší duše se dostalo 

Božské vědomí naší veliké hodnoty. “ A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, 
v jednotě Ducha stanout před Otcem.“  /Ef. 2,18/ 

Kromě titulu Božích synů jsme dostali nový život, život nadpřirozený, o 

kterém pramálo víme, ale kterého Pramenem je On sám-Kristus. „Bůh nám dal 
věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna 

Božího, nemá život.“ /1. Jan 5,11-12 / 

Kristus sám řekne : „ Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby 
umřel, bude žít.“ /J 11,25/ 

O Vánocích je naše srdce naladěno na radostnou notu. Celý svět instinktivně 

cítí, že tohoto dne se stalo něco nadpřirozeného, neobvyklého; že světlo nebes  

rozzářilo zemi. Rozzářilo i naše srdce, a proto zpíváme koledy a 
obdarováváme sebe navzájem symbolickými dárky. Proto si navzájem přejeme 

„Veselé Vánoce!“ Proto se cítíme blíž sobě i blíž Bohu. 

Spěchejme ve šlépějích pastýřů do všedního života, velebme a oslavujme 
Boha za všechno! 

P. Jan 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

V pondělí 22. prosince  2014 v 15:00 hod. budeme připravovat výzdobu 

kostela na vánoce. Prosím pomocnou ruku a zároveň srdečně vám děkuji za 
pomoc v letošním roce. 

       V. Petružálková 

PŘEJEME 

V prosinci oslaví svá životní jubilea: 

Božena Bernardová 

Hana Vacková 

Štěpán Tomešek 
Rozálie Procházková 

Anna Jelínková 

Eva Dobrá 

Milota Šollová 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu, mnoho lásky.   



NENECHTE SI UJÍT 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

Srdečně zveme na Mikulášskou besídku, která se bude 

konat v pátek 5. 12. v 16:30 na faře v Železném Brodě. 

 

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 poslední částí „Železnobrodských koled“, které nacvičil 

„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, kávou a punčem.  

Kdo budete chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, vezměte 

nějaké dobroty či jinak 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. Těšíme se na tradičně bohatou účast nejen na koledování, ale i na 

dalších akcích na kostelíčku. Na svatojanskou pouť si prosím rezervujte 

sobotu 16. 5. 2015. Pro velký ohlas bude opět krojovaná, začněte si 

pořizovat a shánět kroje, aby byla ještě pestřejší. 

za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek  

FÓRUM 

"Zdrávas, Maria.... ..Požehnaná jsi mezi ženami a 

požehnaný plod života Tvého." 

(O jednom dárku pro Ježíška a Maminku.)  

    Asi nebudu sám, kdo při odříkávání těchto slov často vůbec nepomyslel na 

anděla Gabriela... na Alžbětu... ..a jak ona to vůbec poznala? Kde se v ní bere ta 

jistota? Proč nepočkala až vyšetřující komise vzdělaných a zbožných zákoníků a 



farizeů přešetří Ježíšovo narození a hlavně pak jeho učení? ...nepočkala. A navzdor 

tomu se její slova i po dvou tisíciletích dnes a denně modlí tisíce a možná miliony lidí 

po celém světě! 

...tolikrát už jsme se je všichni modlili... ...ale.. ..napadlo nás někdy - co 

kdyby se tato Maria narodila až teď, v naší době, co kdybychom Ji potkávali jako 

obyčejnou ženu mezi námi? Také bychom Ji poznali - jako tenkrát Alžběta? Také 
bychom poznali matku našeho Pána? 

Jsme zvyklí se modlit. Jsme zvyklí slavit v roce tyto církevní slavnosti a svátky, jsme 

zvyklí číst a poslouchat při nich tyto úryvky z evangelia jako samozřejmost - protože 

jsme katolíci. Protože jsme katolíci jako samozřejmost jdeme do kostela, jako 

samozřejmost  přijímáme... jako samozřejmost chystáme vánoční stromeček... stavíme 

betlém...   Krásná moudrost praví, že už ten malý Ježíšek v jesličkách se od některých 

z těch co mu přinášeli dary s pláčem schoval k mamince - přestože se na něho chtěli 

všichni usmívat. ...není divu, že ho pak dospělého mnozí nepoznali - a to často právě ti 

co se pokládali za nejdokonalejší, nejzbožnější, nejvzdělanější! Měli Ho dokonce i za 

spolčence s ďáblem. A proto se Ježíš ptá: "A za koho mne pokládáte vy?" Co 

kdybychom byli Ježíšovými současníky - jak by Mu kdo z nás na tuto otázku 

odpověděl?? Předně - když čtu Ježíšovy výroky jako "Kdo vidí mne vidí Otce." ... 
"Otec, který ve mně přebývá.."  atd... pak si dovedu živě představit za koho by Ježíše 

pokládala dnešní "vyspělá" psychiatrie. A co my - vzorní katolíci? 

...píše se rok 2014. Tato Maria  se údajně (jak pod přísahou tvrdí několik 

osob) už 34. rok zjevuje světu -  v Medžugorje - aby svět varovala, neboť se až příliš 

vzdaluje od Boha. Jak brát tato varování vážně? Je to Ona - Ježíšova matka, nebo 

není? Názory se liší. Církev se oficiálně nevyjádřila, neboť zjevení dosud probíhají. 

Také jsem tam byl. A hned jsem se ptal  - proč "Královna Míru"? ... stále se tam mluví 

jen o míru, i při adoracích se dokola zpívá: "Ty jsi náš mír"... stále jen mír...mír...To 

nezvyklé a trochu moderní slovo "mír" mi jaksi nepasovalo do mé představy o Bohu a 

Panně Marii jak ji známe třeba z Lurd či Fatimy...trochu jsem pochyboval... ..ale ptal 

jsem se Boha. A On mi odpovídal!  Ale kdybych měl o všech těch milostech psát, 
nevešlo by se mé svědectví ani do deseti takovýchto zpravodajů. 

Tak třeba jsem jednoho dne opět otevřel bibli: (bylo to z listu sv. apoštola 

Pavla Efezským) - "V něm je náš mír..... ...a tak nastolil mír.... přišel a zvěstoval mír, 

mír vám, kteří jste dalecí, - těm, kteří jsou blízcí..."  

..ta slova mi připadala jaksi známá a  povědomá...a vzápětí jsem si se 

zatajeným dechem uvědomil -  mír, mír... a zase mír - no tohle je přece -  

Medžugorje!! ...hned mi znělo v uších hlavní poselství Panny Marie: "Mír, mír.. nic 

než mír...." A v tu chvíli jsem pochopil úplně všechno! Pochopil jsem o jakém to míru 

nám přišla Matka Boží povídat jako "Královna Míru"... ..najednou jsem viděl, jak se 

ZAS JEN S POKOROU JÍ VLASTNÍ DRŽÍ SLOVA BOŽÍHO! - které bychom 

všichni měli dobře znát! Neznáme. Nic víc, nic nového si na nás "panující královna s 

rákoskou v ruce" nevymyslela, nic moderního! Naopak - jako milující Matka spěchá s 
pokorou a láskou připomenout dětem hodnoty dávno v Církvi známé, ale nám dnes 

trochu zapomenuté a nezvyklé.... ..čímž krásně BOŘÍ naši nesprávnou návykovou víru 



a úctu k té či oné "Panence Marii", vede nás od nedělního chodění do kostela ze zvyku 

k životu s Bohem - ke změně našeho srdce -  k tomu pravému OBRÁCENÍ - o kterém 

si rádi myslíme, že se nás - katolíků -  netýká. Přišla s láskou a pokorou, aby lásce a 

pokoře učila nás! - a to si opravdu myslím, aniž bych si to kdekoli přečetl v té záplavě 

knih a publikací o tomto zjevení.... 

 A Církev -  to jsme přece my všichni - se stále jaksi nemůže dohodnout(?) 
(Není to tak trochu ostuda?) Je-li to Panna Maria z nebe - pak Ji musí moc bolet, že 

nepoznáme milující Matku.... Proč už dávno nekřičíme spolu s Alžbětou: "Jak to, že k 

nám promlouvá Matka našeho Pána?" A pokud to od Boha není - proč nemáme 

odvahu se stejnou rozhodností varovat ty, co nalítli?  ... a jak už to na světě chodí - 

když se dva hádají, třetí se směje - a to jsou ti co nic neříkají (ani nejezdí pětkrát do 

roka do Medžugorje s foťákem a dvěma batohy na suvenýry) - ale tiše žijí svůj všední 

život a svědomitě, trpělivě a obětavě dělají to, oč nás Panna Maria žádá = modlitba 

růžence, půst, eucharistie, bible, svátost smíření.  ..... a toto jsou pak ty "Alžběty, 

Marie... Zachariášové..."..co stále i dnes žijí mezi námi!! Ono to totiž opravdu 

bezvadně "funguje"! - Tohle všechno opravdu dokonale očistí a promění srdce!  -  a 

tam pak v jeho otevřených hlubinách najednou objevíme něco nového -  

nadpřirozeného -  Ducha živého Boha,  který v nás pak přebývá, jsme Mu přístupní -  
a pak v nás a skrze nás může působit a měnit naše životy... ...fascinující svědectví 

těchto obrácených o SETKÁVÁNÍ S NÍM A JEHO LÁSKOU jsou tím nejkrásnějším 

důkazem. A že jsou ta zjevení od Ďábla?? ....nezbývá než mu poděkovat. 

 Proto si myslím, že po těch třiatřiceti letech by měl mít každý z nás odvahu 

říci - a obhájit - svůj názor. Nebo tiše počkat co řekne jednou vyšetřující komise a pak 

honem spěchat do Medžugorje s transparentem nad hlavou "Ať žije Královna 

Míru"?!? ...zvláštní "víra". Jak bychom pak chtěli odpovědět Ježíšovi na jeho otázku 

za koho ho pokládáme?? Také bychom čekali schovaní v davu až to za nás vyřeší 

druzí? Proč to nedokážeme tak jako třeba Alžběta... Zachariáš? Proč už se takovéto 

krásné zázraky dnes nedějí? Já si troufám v tuto chvíli odpovědět - dějí! A budou se 

dít - budeme-li žít tak, aby tento stejný Duch o kterém čteme v evangeliu mohl skrze 
naše čistá a otevřená srdce vstoupit i do našich duší... životů.. ... do našich rodin,  aby 

stejně tak i v nás a skrze nás působil.. ( u televize se Mu asi moc nelíbí.....)  A já si 

prostě jen myslím - že PRÁVĚ PROTO Panna Maria přišla!!  - ABY NÁS PŘESNĚ 

TOHLE NAUČILA! Protože žít jen s průkazkou katolíka v kapse mnohdy  -  jak 

vidno  -  nestačí....  

...a proto ani já nehodlám vůbec nikoho přesvědčovat o pravosti 

medžugorských zjevení!!! - Protože se nechci dotknout těch, co se už nic učit nemusí 

a všechno umí. JÁ NE. A uvědomuji si to znovu a znovu vždy když mi kněz podává 

ten kousek chleba! Smím přijmout a nosit v sobě?  ÚPLNĚ STEJNĚ JAKO ONA 

TENKRÁT NOSILA?? - jen pak se nemůžeme mýlit kdykoli Pána potkáme a 

půjdeme s Ním, přece - jak napsal v minulém čísle náš Otec Jan - "..nevíme, kdy pán 

domu přijde..." 

...a z takového dárku bude mít Ježíšek určitě největší radost (a určitě neuteče 

s pláčem k Mamince), když budeme takto žít aby pak i druzí na nás poznali, že dražší 



dar pod stromečkem nenajdou - než tento, jaký my si z kostela nosíme..... A půjdeme k 

Němu všichni, nejen o vánocích... 

 "Zdrávas, Maria... děkujeme Ti!" 

Tomáš Šilhán 

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: Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem 

dobré vůle. 

Evangelizační: Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým 

dětem předávají drahocenný dar víry. 

Národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží 
a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův. 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad daným 

veršem z Bible 

 

1.12. 

1. čt: Iz 2,1-5 

Žl:  122 
Ev: Mt 8,5-11 

Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, 
abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen 
slovo, a můj sluha bude uzdraven. 

2.12. 

1. čt: Iz 11,1-10 
Žl:  72 

Ev: Lk 10,21-24 

V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím 
tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl 
před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je 
maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. 
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3.12. 

1. čt: Iz 25,6-10a 

Žl:  23 

Ev: Mt 15,29-37 

„Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se 
mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové 
nechci, aby nezemdleli na cestě.“ 

4.12. 

1. čt: Iz 26,1-6 

Žl:  118 

Ev: Mt 7,21-27 

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do 
království nebeského; ale ten, kdo činí vůli 
mého Otce v nebesích. 

5.12. 

1. čt: Iz 29,17-24 

Žl:  27 

Ev: Mt 9,27-31 

Tu se dotkl očí slepců, kterých se zeptal: „Věříte, že 
to mohu učinit?“ Pak řekl: „Podle vaší víry se vám 

staň.“ A otevřely se jim oči. 

6.12. 

1. čt: Iz 30,19-26 

Žl:  147 
Ev:Mt9,35-10,1-8 

„Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto 

Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ 

7.12. 
2.ne 

1. čt: Iz 40,1-11  

Žl:  85(84)  

2. čt: 2Petr 3,8-14  

Ev: Mk 1,1-8  

"Na stepi připravte Hospodinovi cestu, v pustině 

urovnejte stezku našemu Bohu! Každé údolí ať se 

zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je 

kopcovité, ať je nížinou, co je hrbolaté, ať je 

rovinou! Zjeví se Hospodinova velebnost; každé 

tělo uzří jeho spásu. Hospodinova ústa to řekla." 

8.12. 

1. čt: Gn 3,9-20 

Žl:  98(97) 

2. čt: Ef 1,3-12 

Ev: Lk 1,26-38 

Maria řekla: "Jsem služebnice Páně: ať se mi 
stane podle tvého slova." A anděl od ní 
odešel.  

9.12. 

1. čt: Iz 40,1-11 

Žl:  96 

Ev: Mt 18,12-14 

Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby 
nezahynul jediný z těchto maličkých. 

10.12. 

1. čt: Iz 40,25-31 

Žl:  103 
Ev: Mt 11,28-30 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, 
neboť jsem tichý a pokorného srdce: a 
naleznete odpočinutí svým duším. 

11.12. 

1. čt: Iz 41,13-20 
Žl:  145 

Ev: Mt 11,11-15 

Ode dnů Jana Křtitele až podnes království 
nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. 

12.12. 

1. čt: Iz 48,17-19  

Žl:  1  

Ev: Mt 11,16-19  

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo 
nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání 

13.12. 

1. čt: Sir 48,1-11 

Žl:  80 

Ev: Mt 17,10-13 

O tobě Eliáši je napsáno, že s výstrahou přijdeš v 

určeném čase utišit Boží hněv, aby nevzplanul, 

usmířit otce se synem a obrodit Jákobovy kmeny. 

14.12. 
3.ne 

1. čt: Iz 61,1-11 

Žl: Lk 1,46-54 

2.čt: 1Sol 5,16-24 

Ev: Jan 1,6-28 

Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech 
životních podmínkách děkujte Bohu Nezhášejte 
oheň Ducha, ale všecko zkoumejte, a co je dobré, 
toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod 
jakoukoli tvářností. 
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15.12. 

1.čt: Nm 24,2-17a 

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?‘ 

16.12. 

1. čt: Sof 3,1-13 

Žl:  34 

Ev: Mt 21,28-32 

Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste 

mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. 

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 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. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; 

neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ 

19.12. 

1. čt: Sd 13,2-25a 

Žl:  71 

Ev: Lk 1,5-25 

Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá 

prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti 

porodí syna a dáš mu jméno Jan. 

20.12. 

1. čt: Iz 7,10-14 

Žl:  24 

Ev: Lk 1,26-38 

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl 

Gabriel poslán od Boha do galilejského města, 

které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži 

jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny 

bylo Maria. 

21.12. 
4.ne 

1.čt: 2Sam 7,1-16 

Žl:  89(88) 

2.čt:Řím 16,25-27 

Ev: Lk 1,26-38 

Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 

milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu 

jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem 

Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka 
Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem 

navěky a jeho království nebude mít konce." 

22.12. 

1.čt:1Sam1,24-28 

Žl: 1Sam 2 

Ev: Lk 1,46-56 

Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna 

pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je 

mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho 

od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 

23.12. 

1. čt: Mal 3,1-24 

Žl:  25 

Ev: Lk 1,57-66 

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil 

se jí syn. Zachariáš požádal o tabulku a napsal na 

ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu 

divili.Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on 

mluvil a chválil Boha. 

24.12. 

1. čt: 2Sam 7,1-16 

Žl:  89 

Ev: Lk 1,67-79 

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože 

navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám 

mocného spasitele z rodu Davida, svého 

služebníka,slitoval se nad našimi otci a rozpomenul 
se na svou svatou smlouvu,na přísahu, kterou učinil 

našemu otci Abrahamovi, že nám dá,abychom 

vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej 
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zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého 

života. 

25.12. 

1. čt: Iz 9,1-6 

Žl:  96 

2. čt: Tit 2,11-14 

Ev: Lk 2,1-14 

Anděl řekl pastýřům: "Nebojte se! Zvěstuji vám 

velikou radost, radost pro všechen lid: V městě 

Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je 

Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete 

děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A 

náhle bylo s andělem celé množství nebeských 
zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) 

zalíbení." 

26.12. 

1. čt: Sk 6,8-60 

Žl:  31(30) 

Ev: Mt 10,17-22 

Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž 

vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás 

vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali 

svědectví jim a také pohanům. 

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 oči-ma viděli, bedlivě pozorovali a čeho 

jsme se svýma ruka-ma dotýkali, o Slovu života 

svědčíme a zvěstujeme vám. Ži-vot se zjevil, a my 

jsme ho viděli, Život věčný, který byl u Otce a 

zjevil se nám. 

28.12. 
ne 

1.čt:Gn15,1-6;21,1-3 
Žl:  105(104) 

2. čt: Žid 11,8-19 

Ev: Lk 2,22-40 

“Nyní můžeš, Hospodine, podle svého slova 
propustit svého služebníka v pokoji, neboť 
moje oči uviděly spásu, kterou jsi připravil pro 
všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k 
slávě tvého izraelského lidu.” 

29.12. 

1. čt: 1Jan 2,3-11 

Žl:  96 

Ev: Lk 2,22-35 

„Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých 
v Izraeli a jako znamení, kterému se budou 
vzpírat 

30.12. 

1.čt: 1Jan 2,12-17 

Žl:  96 

Ev: Lk 2,36-40 

Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla 
s ním. 

31.12. 

1.čt: 1Jan 2,18-21 

Žl:  96 

Ev: Jan 1,1-18 

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, 

to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u 

Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho 
nepovstalo nic, co jest. 

 

 

Slavnosti a svátky v prosinci 

6.12.sv. Mikuláš 

7.12. sv. Ambrož  

8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
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14.12sv. Jan od Kříže 

24.12. Štědrý den 

25.12. Slavnost Narození Páně 
26.12. Svátek sv. Štěpána 

27.12. Svátek sv. Jana Evangelisty 

28.12. Svátek Svaté rodiny 

31.12. sv. Silvestr 

„Veliký jsi, Hospodine, a veškeré chvály hodný, 

Tvá velikost je nevýstižná a Tvá moudrost 

nemůže být změřená! A Tebe chce chválit člověk 

– tak nepatrná část Tvého stvoření! Člověk, 

sténající pod břemenem smrtelnosti, sténající 

pod svědectvím svého hříchu, pod svědectvím, 

že se pyšným protivíš. A přece Tebe člověk chce 

chválit, tak malá část Tvého stvoření! Ty sám 

povzbuzuješ člověka, aby Tě s radostí chválil, 

neboť stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné jest 

srdce naše, dokud nespočine v Tobě, ó Pane!“                                                                      

    sv. Augustin z Hippo 
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FARNÍ KALENDÁŘ    
 
Biblické hodiny se budou konat ve čtvrtek 4.12. a ve středu 10.12. 

 
3. 12. /středa/ 17:30 

18:15 
Mše sv. v Ž. Brodě 

Přednáška ČKA - P. Mgr. Karel Satoria 

5. 12. /pátek/ 16:30 Mikulášská besídka 

6. 12.  17:00 Koncert Řetízku v kostele sv. Bartoloměje 

v Držkově 

7. 12. /neděle/ 17:00 Setkání rodin a manž. párů na faře v Ž. 

Brodě 

13. 12. /sobota/ 18:00 Koncert Eternal Voice v kostele sv. Jakuba 

v Ž. Brodě 

Nebude mše sv. ve Bzí 

15. 12.  Začátek předvánoční novény 

20. 12. /pátek/ 17:00 Adventní koncert v Loučkách za účasti 

sólisty ND Luďka Veleho 

26.12. 13:30 Svatoštěpánské koledování na kostelíčku 
Na Poušti 

 

Není lehké uvěřit Bohu  

a nalézt živého Ježíše, 

který očekává, 

že mu dáme sami sebe. 

Ale stojí to za to. 

Pak si můžu zazpívat ze srdce: 

„Nám, mně narodil se!“ 

A naplní mě Jeho mír. 

 

 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH 

SVÁTCÍCH  2014  

Den Hodina Místo 

Štědrý den 
 

24.12. 

16:00 
20:00 

22:00 

24:00 
 

Loučky 

Zásada 
Bzí 
Železný Brod 

 

Slavnost 

Narození Páně 

25.12. 

9:00 

16:00 

Železný Brod 

Krásná 

Svátek 

sv.Štěpána 

26.12. 

9:00 

 

16:00 

Železný Brod, sbírka na potřeby 

diecéze - tzv. Svatoštěpánská koleda 

Držkov 

Sobota 

Svátek 
sv. Jana apoštola 

27.12. 

16:00 

18:00 

Zásada 

Bzí 

Neděle 

28.12. 
Svátek Sv. rodiny 

8:30 

11:00 

16:00 

Železný Brod 

Loučky 

Krásná 

Úterý 

30.12. 

18:00 Železný Brod 

Sv. Silvestra 
31.12. 

16:00 Železný Brod - mše sv. na 

poděkování za uplynulý rok 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1.2015 

9:00 

11:00 

16:00 

Železný Brod 

Loučky 

Krásná 



 

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.  

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 

mailto:fz.jakub@seznam.cz

