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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

vstupujeme do adventní doby. Letos bude výjimečná tím, že hned 8. prosince 
na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie začne Svatý rok Milosrdenství, 

který 11. dubna letošního roku vyhlásil papež František bulou Misericordiae 

vultus. Proto je v tomto čísle Jakuba věnována pozornost také tomuto tématu. 

Můžeme tento rok prožít opravdu jako svatý, protože také blízko nás se bude 
nacházet místo milosrdenství vyhrazené biskupem Janem Baxantem. Bude to 

Brána milosrdenství v poutním kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově. 

Pro nás křesťany je každým rokem adventní doba velmi důležitá, abychom se 
připravili na příchod Ježíše, jehož největším darem je pokoj srdce. 

Přeji vám proto dobré prožití této doby a požehnané svátky Božího Narození. 

Kéž se Ježíš narodí především v našich srdcích a dá nám sílu, abychom svým 
životem i slovem hlásali Boží milosrdenství. 

P. Jan 

CESTY VÍRY 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 

List Petrova nástupce o aplikaci odpustků spojených se slavením 

 Svatého roku Milosrdenství. 

/Adresovaný předsedovi Papežské rady pro podporu nové evangelizace 

arcibiskupovi Fisichellovi/  

Odpustky budou vázány nejenom na pouť ke svaté bráně čtyř bazilik do Říma, 

nýbrž do katedrály každé diecéze, popř. dalších míst, která určí místní biskup.  

/pozn. redakce: 

Také v Poutním kostele Navštívení Panny Marie Královny hor 
v Bozkově bude Svatá brána. 
Otec biskup Jan Baxant ji otevře 17. ledna 2016 v 10:00 hodin. 
Papežem pověřenými misionáři milosrdenství budou P. Krzysztof  
Mikuszewski MS a P. Jan Jucha MS/ 



 

„Je důležité – píše papež František – aby se tato pouť pojila především s 
přijetím svátosti smíření a s účastí na svaté eucharistii spolu s rozjímáním o 

milosrdenství.“ Tyto bohoslužby - sděluje dále Svatý otec - budou nezbytně 

doprovázeny vyznáním víry a modlitbou za papeže a na úmysly, které mu leží 

na srdci pro dobro církve a celého světa.  

Nemocní a nemohoucí budou moci obdržet jubilejní odpustky účastí na 

bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého 

„utrpení jako zkušenosti přiblížení se Pánu, který v tajemství svého umučení, 
smrti a vzkříšení ukazuje mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bolesti i 

osamění.“ 

Jubileum je určeno také vězněným lidem. Papež František zmiňuje v této 
souvislosti amnestii, pro kterou byl Svatý rok vždycky příležitostí, a vyprošuje 

všem vězněným milosrdenství Otce, který je nablízku tomu, kdo má nejvíce 

zapotřebí jeho odpuštění. „Odpustky mohou věznění obdržet ve vězeňských 

kaplích. A pokaždé když budou procházet dveřmi svojí cely, obrátí-li se 
myšlenkou a modlitbou k Otci, bude to mít stejný význam jako průchod 

Svatou branou.“ 

Papež František dále zdůrazňuje konání skutků duchovního a tělesného 

milosrdenství. Každý kdo vykoná jeden nebo více takových skutků, obdrží 

rovněž odpustky. 

Obsáhlejší pasáž věnuje Petrův nástupce „jednomu z vážných problémů naší 
doby“, kterým je „změněný vztah k životu. Velmi rozšířená mentalita totiž 

vedla ke ztrátě nezbytné osobní a sociální vnímavosti k novému životu,“ 

konstatuje papež. Drama umělého potratu někteří vnímají povrchně bez 

uvědomění si závažného zla, které v sobě takovýto čin obsahuje. Mnozí jiní jej 
naopak prožívají jako selhání. „Pouze pochopení hluboké nespravedlnosti 

tohoto činu v jeho pravdě však umožňuje neztratit naději. Boží odpuštění 

komukoli, kdo lituje, nemůže být odmítnuto,“ píše papež a oznamuje, že 
„během Svatého roku budou mít všichni kněží pravomoc odpouštět hřích 

umělého potratu těm, kdo se ho dopustili, litují a žádají rozhřešení.“ (To 

ovšem neznamená, že mimo Svatý rok tento hřích odpouštěn není. V každé 

diecézi jsou kněží, kterým tuto pravomoc uděluje místní biskup - pozn. překl.) 

Poslední úvahu věnuje papež „věřícím, kteří z různých důvodů navštěvují 

kostely, ve kterých působí kněží z Bratrstva sv. Pia X. Tento jubilejní rok 

Milosrdenství nevylučuje nikoho – píše František. Z různých stran mi někteří 
spolubratři biskupové referovali o jejich dobré vůli a svátostné praxi, spojené 

však s pastoračně obtížnou situací. Doufám, že v blízké budoucnosti budou 



nalezena řešení k obnovení plného společenství s kněžími a představenými 

tohoto Bratrstva. Ve snaze o prospěch těchto věřících proto mezitím z 
vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti, kdo během Svatého roku Milosrdenství 

přistoupí ke svátosti smíření u kněze z Bratrstva sv. Pia X. budou platně a 

dovoleně přijímat rozhřešení ze svých hříchů.“  

V závěru svého listu pak Petrův nástupce svěřuje přípravu mimořádného 
Jubilea Matce Milosrdenství.  

 

SVATOU BRANOU DUŠE JE SVÁTOST SMÍŘENÍ 

V bule, kterou Svatý otec Jubileum vyhlásil, připomíná: »Znovu a naléhavě 

klademe do středu svátost smíření, aby nám dovolila dotknout se vlastní rukou 

velikosti milosrdenství. Pro každého penitenta bude pravým zdrojem vnitřního 
pokoje« (Misericordiae Vultus, 17). Nelze překročit práh jubilejní Svaté brány, 

aniž bychom předtím prošli zpovědnicí, »svatou bránou duše«, 

nevyčerpatelným zdrojem odpuštění a pokoje. Když věřící přistupuje ke 

svátosti smíření, pokaždé vlastně naplňuje pouť - zvláštní znamení Svatého 
roku - uvnitř slitovného Otcova srdce, navrací se do domu Otce, který nás vždy 

neúnavně očekává, vychází nám vstříc, aby nám odpustil a uspořádal oslavu 

na počest návratu k životu v milosti, v plnosti evangelia (srov. Lk 15,21-25).“ 

říká, mons. Nykiel, regent Apoštolské penitenciárie 

PASTORACE 

DO SVĚTA BOŽÍCH TAJEMSTVÍ VCHÁZÍ LIDÉ POKORNÍ. 

„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.“ /Mt 11, 25-

26/ 

Není to pocit ani to není sen, je to ohromující pravda. Existuje jiný svět, 
odlišný od toho pozemského. Svět plnosti, světla, pravdy, lásky – spanilý 

svět Božích tajemství. 

O existenci tohoto světa říká sám Kristus, když mluví k Otci: „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.“ 



Ve Zjevení svatého Jana Bůh mluví: „Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a 

nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé 
slovo a mé jméno jsi nezapřel.“ /Zj 3, 8/ 

Tyto dveře jsou otevřeny pro všechny. Pro moudré i prosté. Ale vchází skrze 

ně jen maličcí a pokorní. Pyšní tohoto světa zastavují přístup k těm otevřeným 

dveřím svou pýchou a chytráctvím. Nejsou schopni pochopit Boží tajemství, 
pohrdají jimi, a proto je Bůh před jejich očima skrývá a zjevuje je maličkým.  

Ježíš přišel ke všem lidem jako Spasitel světa. Procházel mezi lidmi a do 

jejich srdcí zaséval zrno Božího slova. Šel se slovem jak k vědcům tak i 
k maličkým a prostým. Farizeové a znalci Zákona zavírali uši a odcházeli 

pobouřeni. Prostí a malí přijímali Boží slovo s radostí a Ježíš je uváděl do 

tajemství svého Království. To právě prostí a maličcí se stali Kristovými 
učedníky a apoštoly. Bůh je vybavil svou moudrostí, a tak nesli do světa 

radostnou zvěst - Kristovo evangelium. 

Mezi těmi všemi učedníky, kterým Kristus zjevil tajemstvísvého království, se 

nachází sestra FaustynaKowalská. Patřila k těm nepatrným, kteří se skrze 
pokoru srdce přiblížili k Božím tajemstvím. Bohu se zalíbilo v jejím 

pokorném srdci, a proto ji vyznamenal způsobem, který překračuje 

lidsképředstavy. Mluví o tom sama sestra Faustyna ve svém Deníku: „Toužím 
se ukrýt tak, aby žádný tvor neznal mé srdce. Ježíši, ty jediný znáš mé srdce a 

celé je vlastníš. Nikdo nezná naše tajemství; jediným pohledem si navzájem 

rozumíme. Od té doby, co se známe, jsem šťastná. Mou plností je Tvá velikost. 
Ach Ježíši, když jsem na posledním místě, ještě níže než postulantky, i ty 

nejmladší, tehdy cítím, že jsem na svém místě. Nevěděla jsem, že ta zšeřelá 

zákoutí mého srdce naplnil Pán takovým štěstím.“ /Deník sestry Faustyny, 

citace č. 201/ 

Duše sestry Faustyny byla zavlažována velkými milostmi. Bůh ji vyvedl na 

výšiny kontemplace a mystických zážitků. Postupně jí zjevoval tajemství 

Božího milosrdenství pro záchranu hříšného světa; očišťoval ji a zdokonaloval 
v utrpení a prožívání utrpení Páně. Takto obdarovaná mohla zpívat svoje 

Magnificat: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém 

spasiteli, že se sklonil ke své nepatrné služebnici. Hle, od této chvíle mne 

budou blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je 
mocný, jeho jméno je svaté.“ /Lk 1, 46-49/ 

Bůh mluví v knize Zjevení sv. Jana: „Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a 

nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé 
slovo a mé jméno jsi nezapřel.“ /Zj 3, 8/ 



Před námi je neustále nová šance stávat se bohatými a šťastnými díky 

milosrdnému srdci Boha, ale nejprve musíme otevřít naše srdce k přijetí těchto 
darů. Musíme se stát pokornými a nepatrnými v očích Boha, protože jen 

pokorní jsou schopni přijmout jeho dary s vděčností. 

 „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.“ 

/Z promluvy P. Józefa Mituše MS/ 

JAK SE STÁT POKORNÝM? 

Být moudrým a pokorným v Božích očích neznamená neustále se ponižovat a 
deptat. 

Být moudrým a pokorným znamená odevzdat se zcela Bohu. Není to 

jednoduché pro nás, kteří žijeme v tomto světě, který nám toho tolik nabízí. 
Jsme zahlcováni zbytečnostmi. Proto je nám zatěžko očišťovat to naše nitro. 

Neustále se učíme. Až do konce života.  

Důležité je, abychom v tomto úsilí o Boží moudrost neustávali na cestě a 

nezoufali.  
Protože Bůh je stále s námi. Emanuel.    

P. Jan 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

POMOC POTŘEBUJE NÁŠ KOSTEL, A TO S ÚKLIDEM A VÁNOČNÍ 
VÝZDOBOU 

Všechny zájemce o tuto bohulibou činnost zveme v pátek 18. 12. na 14:00 

hodin do kostela sv. Jakuba v Ž. Brodě. Smetáků, kbelíků a hadrů, jakož i 

rozličných leštidel a smýčidel máme v zásobě dostatečné množství. 

V. Petružálková a Lenka 

PŘEJEME 

V prosinci oslaví svá životní jubilea: 

Pavel Bechyňák 

Ondřej Jakubička 

Prokop Jakubička 

Barbora Kurfiřtová 

Božena Bernardová 

Hana Vacková 

Štěpán Tomešek 

Rozálie Procházková 



Anna Jelínková 65 let 

Eva Dobrá 

Milota Šollová 

Všem jim za farnost přejeme stálou ochranu a 

mnoho lásky. 

NENECHTE SI UJÍT 

KOLEDOVÁNÍ  NA  POUŠTI. 

Srdečně zveme na tradiční koledování v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého o 

druhém svátku vánočním na svatého Štěpána 26.12.2012 ve 13:30 

hodin. 

Zahájíme „Evropskými koledami“, které nacvičí kostelíčkový filharmonický 
sbor. Jaké koledy to budou, je překvapení. Poté se přidají všichni přítomní s 

koledami českými.  

Která evropská země bude následovat v roce příštím rozhodnou přítomní 
koledníci hlasováním. Hlasovací lístky si vyrobí každý sám, stačí napsat na 

papírek zemi, jejíž koledy by hlasující rád slyšel. Rozhodne prostá většina 

odevzdaných hlasů.  

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

Hlasivky budou tradičně stimulovány horkým čajem, punčem nebo kávou.  

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

Už teď každému dobrodinci srdečně děkujeme. 

Přejeme všem, potenciálním koledníkům i nekoledníkům, 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 Svatojánskou pouť si prosím už nyní rezervujte sobotu 21. 5. 2016. 

za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek 

 

NABÍDKA 

Týdenní rekondiční pobyt v Mariánských Lázních. Vhodný také jako 

vánoční dárek pro své blízké. (Vystavím poukaz.) 



Termín 24.9. – 30.9. 2016 od pátku do soboty. 

Ubytování: hotel Polonia na hlavní třídě -5min. chůze od kolonády s hrající 
fontánou 

Strava: plná penze – výběr ze tří jídel, moučníky, předkrmy 

Doprava: Autobus ze Ž. Brodu bude po celou dobu pobytu s námi. 

Výlety: Bavorsko, klášter v Mariánské Týnici, přírodní rezervace Frant. 
Lázně, Hrad Seberg… 

2 pobyty v solné jeskyni plavání v bazénu + vířivka. 

Cena: Dvoulůžkový pokoj s WC, sprchou a televizí- cena včetně dopravy a 
výletů: pro členy Sdružení zdrav. post. je 5 800,- Kč, pro nečleny je 6 000,- 

Kč. 

Dvoulůžkový pokoj s umyvadlem a teplou vodou se sociálním zařízením na 
chodbě -  stojí pro člena 4 900,- Kč a pro nečlena 5 100,- Kč. 

Další informace podá V. Petružálková - 721 026 030.   

 

FÓRUM 

CHVILKA POEZIE 

Děkuji  

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, 

bych mohl věnce vázat, 

děkuji, děkuji za bolest, 
jež učí mne se tázat. 

Děkuji, děkuji za nezdar, 

jenž naučí mne píli, 
bych mohl, bych mohl přinést dar, 

byť nezbývalo síly. 

Děkuji, děkuji, děkuji. 
 

Děkuji, děkuji za slabost, 

jež pokoře mne učí, 

pokoře, pokoře pro radost, 
pokoře bez područí. 

Děkuji, za slzy děkuji, 

ty naučí mne citu, 
k živým, již, k živým, již žalují 

a křičí po soucitu. 

Děkuji, děkuji, děkuji. 

 
Pro touhu, pro touhu po kráse 

děkuji za ošklivost, 

za to, že, za to, že utká se 
láska a nevraživost. 

Pro sladkost, pro sladkost usnutí 

děkuji za únavu, 
děkuji, za ohně vzplanutí 

i za šumění splavu. 

Děkuji, děkuji, děkuji, 

 
Děkuji, děkuji za žízeň, 

jež slabost prozradila, 

děkuji, děkuji za trýzeň, 
jež zdokonalí díla. 

Za to, že, za to, že miluji, 

byť strach mi srdce svíral, 



beránku, děkuji, 

marně jsi neumíral. 
Děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, 

děkuji. 

                                                       

Karel Kryl 

 

SLOUPEK TOMÁŠE ŠILHÁNA 

KDE DOMOV MŮJ?   

    Nedávno jsem se díval z okna jak se na zahradě houfují špačci. Vánoce 
nejspíš stráví někde v Itálii... Jak ale poznají kam letět? Kdy, kudy a kam se 

vrátit? Kroužkováním a pokusy se dokázalo, že to stejně hravě zvládne i 

mladý pták, kterému ještě rodiče cestu neukázali. Před lety se mi stala tato 
zajímavá příhoda: Nesl jsem pejskovi jako každý den ven krmení, toho večera 

však nepřiběhl, zůstal sedět pod schody a upřeně se na mě díval, jako by mi 

chtěl něco důležitého sdělit. Sotva jsem zavřel dveře, ozval se rachot a 

strašlivá rána. Otevřel jsem - a ty schody byly zasypány těžkými kusy ledu, 
který sjel ze střechy, některé jsem ani nemohl uzvednout.  

Dnes už mě takové příhody tolik nepřekvapují. Po tom strašlivém tsunami v 

Indonésii se psalo, že některá zvířata, i psi, utíkali prý s rámusem, vytím a 
štěkotem od moře dřív, než bylo cokoli vidět nebo slyšet. Podobně při ničivé 

vichřici v Tatrách - zvěř se stáhla z lesa dřív než začalo foukat. Že pes dokáže 

ohlašovat vytím smrt svého pána (a to ještě dřív než ten zemřel) je známá věc. 

Jsou ale známé i případy, kdy třeba pes vytáhl za nohavici paničku z domu, 
který vzápětí zničilo zemětřesení. Mám s tím také zkušenosti: když nesu 

našemu Míšovi něco moc dobrého, často se stává, že skáče radostí dřív než 

otevřu dveře, zatímco když mám v kapse dobře schované nůžky na stříhání 
drápků - honem honem utíká do koutečka své boudy. Stejně tak prý utíkají 

zvířata ale i třeba před výbuchem sopky!  - nejen psi a kočky, ale i velcí sloni 

nebo hadi... ..žáby... ..koně prý prorazili vrata stáje aby zachránili život, 
zatímco člověk - "pán tvorstva" - jen nechápavě přihlížel... Věda zatím jasnou 

odpověď nezná, jsou to jen různé dohady, hypotézy.  Přitom se takovýchto 

těžko vysvětlitelných zajímavostí kolem nás děje moc a moc, třeba... ..třeba 

jak je možné, že v 21. století, v době tak vyspělé vědy a techniky ještě někdo 
chodí s růžencem v ruce pravidelně do kostela??  ..pro někoho skutečně stejně 

těžko vysvětlitelná záhada. Jiní NAŠLI CESTU stejně neomylně a se stejnou 

jistotou, s jakou se třeba ta maličká vlaštovička VRÁTÍ DOMŮ až odkudsi z 
Jižní Afriky, do stejného, rodného hnízdečka někde v české stáji, a dokáže to 

prý i na den přesně! 

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: Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se 

nikdy neunaví nám odpouštět. 

Evangelizační:  Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození 
nalezly znamení pevné naděje. 

Národní: Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše srdce a 

my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví. 

 

 

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

veršem 

1.12. 

1. čt: Iz 11,1-10 
Žl:  72 
Ev: Lk 10,21-24 

Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a 
rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání 
a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude 
prodchnut. 

2.12. 

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

V onen den se bude říkat: „Hle, to je náš Bůh. V něho 
jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v 
něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, 
že nás spasil.“ 

3.12. 

1. čt: Iz 26,1-6 
Žl:  118 
Ev: Mt 7,21.24-27 

Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který 
zachovává věrnost. Stvoření opírající se o tebe chráníš 
pokojem, neboť v tebe doufá. 
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4.12. 

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

I uslyší v onen den hluší slova knihy a oči slepých 
prohlédnou z temnoty a ze tmy. 

5.12. 

1. čt: Iz 30,19-
21.23-26 
Žl:  147 
Ev: Mt 9,35-10,1.5-
8 

Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě 

volat; uslyší a odpoví ti. Na vlastní oči uzříš svého 

učitele a na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: „To je ta 

cesta, jděte po ní,“ 

6.12. 
neděle 

1. čt: Bar 5,1-9 
Žl:  126(125) 
2. čt: Flp l,4-6.8-11 
Ev: Lk 3,1-6 

Jan, syn Zachariášův, uslyšel na poušti Boži slovo. Šel 
do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly 
odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řečí proroka 
Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 
Pánu, vyrovnejte mu stezky! 

7.12. 

1. čt: Iz 35,1-10 
Žl:  85 
Ev: Lk 5,17-26 

Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, 
nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který 
odplácí, vás přijde spasit.“ 

8.12. 

1. čt: Gn 3,9-15.20 
Žl:  98(97) 
2. čt: Ef 1,3-6.11-12 
Ev: Lk 1,26-38 

Když pojedl Adam ze stromu, zavolal na něj 
Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" 

9.12. 

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. 

10.12. 

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.‘ 

11.12. 

1. čt: Iz 48,17-19 
Žl:  1 
Ev: Mt 11,16-19 

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. 

12.12. 

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

Pane, smiluj se nad mým synem, 

13.12. 
neděle 

1. čt: Sof 3,14-18a 
Žl: Iz 12 
2. čt: Flp 4,4-7 
Ev: Lk 3,10-18 

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost 
ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! 
Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a 
prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všecko 
pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu 
Ježíši. 

14.12. 

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

Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem 
zahanben, vždyť se utíkám k tobě. V tebe doufám, 
Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji 
nepřátelé nejásají. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=6&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=8&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=13&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=14&m=12&r=2015


15.12. 

1. čt: Sof 3,1-2.9-13 
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. Vy 
jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a 
neuvěřili mu. 

16.12. 

1. čt: Iz 45,6b-25 
Žl:  85 
Ev: Lk 7,19-23 

„Jenom v Hospodinu – řekne o mně – je 
spravedlnost i moc.“ Přijdou k němu a budou se 
stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem . 

17.12. 

1. čt: Gn 49,1a.2.8-
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. 

19.12. 

1. čt: Sd 13,2-7.24-
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. 
neděle 

1. čt: Mich 5,1-4a 
Žl:  80(79) 
2. čt: Žd 10,5-10 
Ev: Lk 1,39-45 

Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou 
vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy. 

21.12. 

1. čt: Pis 2,8-14 
Žl:  33 
Ev: Lk 1,39-45 

Hlas mého milého! Řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, 
krásko má, a pojď! Nadešel čas prořezávat révu 

22.12. 

1. čt: 1Sam 1,24-28 
Žl: 1Sam 2 
Ev: Lk 1,46-56 

Učinil mi 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 

Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, 
jemuž jsem vydal na Chorébu pro celého Izraele 
nařízení a práva. 

24.12. 

1. čt: 2Sam 7,1-
5.8b-12.14.16 
Žl:  89 
Ev: Lk 1,67-79 

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. 
pátek 

1. čt: Iz 9,1-3.5-6 
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. jeho vladařství vzroste a pokoje 
nebude konce, bude vládnout na Davidově trůně a v jeho 
království, on je upevní a utvrdí právem a spravedlností od 
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tohoto času až navěky! To způsobí horlivost Hospodina 
zástupů. 

26.12. 
sobota 

1. čt: Sk 6,8-10; 
7,54-60 
Žl:  31(30) 
Ev: Mt 10,17-22 

Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co 
máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co 
máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví 
skrze vás Duch vašeho Otce. 

27.12. 
neděle 

1. čt: Sir 3,3-17a 
Žl:  128(127) 
2. čt: Kol 3,12-21 
Ev: Lk 2,41-52 

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil 
právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, smiřuje 
své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral 
poklady. 

28.12. 

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

Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a 
není v nás pravda. Když však uznáme, že se 
dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás 
od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a 
protože je spravedlivý. 

29.12. 

1. čt: 1Jan 2,3-11 
Žl:  96 
Ev: Lk 2,22-35 

Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého 
bratra, je dosud ve tmě, neví, kam jde, neboť tma 
mu oslepila oči. 

30.12. 

1. čt: 1Jan 2,12-17 
Žl:  96 
Ev: Lk 2,36-40 

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo 
svět, láska Otcova v něm není. A svět pomíjí i jeho 
chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 

31.12. 

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

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme 
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný 
milosti a pravdy.Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my 
všichni milostí za milostí. 

Svátky a slavnosti v prosinci: 

4.12. sv. Jan Damašský, sv. Barbora 
6.12. sv. Mikuláš 

8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

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

26.12. sv. Štěpán 

27.12. Svátek Svaté rodiny, sv. Jan Evangelista 
28.12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 

31.12. sv. Silvestr 

 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=26&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=26&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=27&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=28&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=12&r=2015
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=12&r=2015


FARNÍ KALENDÁŘ   

Biblické hodiny se budou konat ve čtvrtek 3. 12., v pátek 11. 12. a ve středu 

30. 12. 

Koncerty se budou konat6. 12. v Ž. Brodě, 12. 12. ve Bzí a v Držkově, 13. 

12. v Ž. Brodě a v Loučkách, 20. 12. v Ž. Brodě, 26. 12. koledování Na 

Poušti.  

 
2. 12. /středa/ 8:00 Mše sv. v Ž. Brodě 

5. 12. /sobota/ 16:00 Mikulášská besídka na faře v Ž. Brodě 

6. 12.  16:00 

 

16:00 

Koncert sborů Janáček a Řetízek v kostele sv. 

Jakuba v Ž. Brodě 

Na Krásné bohoslužba slova 

8. 12. /úterý/ 
Slavnost 

Panny Marie 

18:00 Bohoslužba slova v Ž. Brodě 
 – slouží jáhen Michael Koudelka 

 

9. + 10. 12.  Nebudou mše svaté 

11. 12. /pátek/ 18:00 Mše sv. za nenarozené děti v Ž. Brodě 

12. 12. 16:00 

17:00 

Koncert ve Bzí 

Adventní koncert dětského pěveckého sboru 
Řetízek v kostele sv. Bartoloměje v Držkově 

13. 12./neděle/ 16:00 

 

16:00 

Koncert rodiny Lédlových v kostele sv. Jakuba 

v Ž. Brodě 

Adventní koncert v kostele sv. Antonína 
v Loučkách 

15. 12. /úterý/  Začátek předvánoční novény „Hledání přístřeší“ 

18. 12. /pátek/   8:00 
14:00 

Mše sv. v Ž. Brodě 
Úklid a vánoční výzdoba kostela v Ž. Brodě 

20. 12. 

/neděle/ 

16:00 Koncert dětského pěveckého sboru Řetízek 

v kostele sv. Jakuba v Ž. Brodě 

23. 12.  Po mši sv. zakončení předvánoční novény 

„Hledání přístřeší“ v Ž. Brodě 

26. 12. 13:30 Svatoštěpánské koledování na kostelíčku Na 

Poušti 



 
POŘAD  
BOHOSLUŽEB   
O VÁNOČNÍCH  
SVÁTCÍCH  2015   
 
 

Den Hodina Místo 
Štědrý den 

 
24.12. 

/čtvrtek/ 

16:00 

20:00 
22:00 

24:00 

24:00 

 

Loučky 

Zásada 
Bzí 

Krásná 

Železný Brod – Rybova mše - bohoslužbu 

slova slouží jáhen Michael Koudelka 
 

Slavnost 

Narození Páně 
25.12. 

9:00 

16:00 

Železný Brod 

Krásná 

Svátek 

sv.Štěpána 

26.12. 

  8:30 

 

16:00 
18:00 

Železný Brod, sbírka na potřeby diecéze - 

tzv. Svatoštěpánská koleda 

Držkov 
Bzí 

Neděle 

Svátek Sv. rodiny 

27.12. 

  8:30 

11:00 

16:00 

Železný Brod 

Loučky 

Krásná 

29. 12. /úterý/ 18:00 Železný Brod 

30.12. 18:00 Železný Brod 

Po mši sv. vánoční biblická hodina 

Sv. Silvestra 
31.12. 

16:00 Železný Brod - mše sv. na poděkování za 
uplynulý rok 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1.2016 /pátek/ 

9:00 

 

Železný Brod 

 



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 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

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

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan JuchaMS 

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


