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PASTORACE 

Milí přátelé, 

vcházíme do nového církevního roku, který vždy začíná adventem. 

Nerozlučně spojená s tímto obdobím je Panna Maria. 

 

Matka umělce 

Veliký malíř Albrecht Dürer poprosil svou matku, zdali by mohl namalovat 

její portrét. Oslovil ji takto: „Pojď a sedni si na tuto židli, ty dobrá jediná 

matko. Obáváš se toho malování proto, že jsi stará, na tváři máš plno vrásek, 

ale neboj se, mami, ty zůstaneš vždy nejkrásnější pro toho, který tě miluje… 

Teď přichází řada na tvé oči. Chtěl bych, aby byly co nejněžnější, protože to 

přece ony se o mne musely nejvíce starat. Budu se snažit o to, aby pro budoucí 

generace byly nejčistšími světly mateřské duše.“   

Tak se snažil ukázat svou matku umělec na plátně. 

Také Boží Syn chtěl ukázat krásu své Matky. Nikoli na plátně, ale ve 

skutečnosti. On si matku mohl vybrat. Mohl ji vybavit všemi nejkrásnějšími 

vlastnostmi. A skutečně, dokonalost stvoření se plně projevila a uskutečnila 

v Marii. 

 

Matka Krále králů 

Odkud to víme? Od samotného Boha. V okamžiku Zvěstování jí anděl řekl: 

„Hle, počneš a porodíš Syna, kterému dáš jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude 

nazván Synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude 

vládnout nad domem Jakuba navěky, jeho panování nebude mít konce.“ 

Tato andělova slova obsahují celé poselství od Boha předané Marii. Je 

„požehnaná mezi ženami“, protože bude Matkou „Syna Nejvyššího“. Ona, 

nikoliv Josef, dá jméno Ježíš, to znamená Spasitel. Bude vládnout nad národy 

„navěky, Jeho panování nebude mít konce.“ O Marii říkají evangelisté, že je 

matkou Ježíše. Anděl, který se ukázal Josefovi, říká: „Vstaň, vezmi Dítě a jeho 
Matku a jdi do Egypta… On vstal, vzal Dítě a jeho Matku“ /Mt 2, 13-14/ 

Z konstituce o církvi Lumen gentium: 

„Maria vzor církve 

Ve víře a poslušnosti totiž zrodila na zemi Otcova Syna, aniž poznala muže, 
zastíněna Duchem svatým, jako nová Eva, která nedopřává víru starému hadu, 



nýbrž ji věnuje, nijakou pochybností neporušenou, Božímu poslu. Zrodila však 
syna, kterého Bůh ustanovil za prvního z mnoha bratří (srov. Řím 8,29), totiž 
věřících, při jejichž zrození a vychování ona spolupracuje svou mateřskou láskou.“ 

To díky ní se Kristus stal „jedním z nás“ dokonalým způsobem. Maria Mu 

dala naši lidskou přirozenost. Dala Mu tělo a krev, které mohl za nás obětovat 

na kříži a pak zanechat v eucharistii. Bez Ní by nebyl Kristus a bez Krista by 

nebyla Maria. Ona Jemu vděčí za svou velikost a Božské Mateřství. Jejímu 

„fiat“ Kristus vděčí za své Vtělení a lidstvo za Vykoupení. Ona je také 

symbolem lidstva vykoupeného jejím Synem. 

 
Maria je naší Matkou 

Je naší Matkou, protože nás počala spolu s Kristem v duchovním smyslu ve 

chvíli Zvěstování skrze svoje „fiat“. 

Jestliže „porodila Syna, kterého Bůh ustanovil prvorozeným mezi mnohými 

bratry, to znamená mezi věřícími“, pak z toho vyplývá, že zrodila i nás. Máme 

proto spolu s Ježíšem stejnou Matku. Zrodila nás duchovně v Betlémě spolu s 

„Hlavou – Kristem“; zrodila na Kalvárii u paty kříže a tam to její Syn potvrdil 

a nám všem Ji dal za Matku v osobě Jana: „Hle, tvoje Matka“ /J 19, 27/. Je 

Matkou nového pravdivého života. Kdekoliv a jakkoliv se rodí nový Boží 

život, tam je i Ona. Je proto v naší víře a lásce, v modlitbě a utrpení, v úsilí 

jednotlivců a společenství o dobro a spravedlnost, pokoj a lásku. Je tam, kde 

se ztělesňuje a rodí pravda a dobro, radost a štěstí.  

„V každém lidu a národu jsem vládla“  /Sir 24, 6/ 

Nezbožšťujeme Ji, obhajujeme Její člověčenství. Jsme daleci od nezdravého a 

přemrštělého Jejího kultu. Ale měli bychom být také daleci od umenšování 

Její role v díle Vykoupení. Je třeba, abychom si připomněli, že v Ní se setkaly 

všechny lidské problémy a Ona je nejlépe vyřešila. Vyřešila problém života a 
jeho smyslu, problém víry a lásky, lásky Boha a bližního, v Ní se projevila 

vnitřní harmonie pokory i velikosti, radosti i prozíravosti. Stala se ideálem 

ctností velikých i malých, mimořádných i obyčejných. Kéž nám je v letošní 

adventní době průvodkyní, abychom dovedli přijmout Ježíše do našeho života. 

P. Jan 

 

  



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

PODĚKOVÁNÍ 

V životě každého člověka jsou chvíle radostné i bolestné, 

příjemné i nepříjemné. Většinou je to všechno propojeno.  

To jsem mohl prožít mezi jinými i v nedávných dnech ve spojení s farním 

automobilem.  

Pro připomenutí, toto auto bylo koupeno za peníze „Kirche im Not“ – 

135.000,- Kč a moje vlastní „řeholní“ – 35.000,- Kč. Dohromady za 170.000,- 

Kč. Z farních peněz jsem platil jedině pojištění. Provoz a opravy z úspor 

vlastních. Protože těchto peněz také moc nemám, proto jsem šetřil na 

opravách auta. A možná právě proto poslední zkušenost, kdy mi odešel motor, 

byla zapříčiněna právě mou přílišnou šetrností. Myslím si, že i Boží 

prozřetelnost v tom měla „svoje prsty“, protože jsem poznal obětavost jak 

mého bratrance, který mě přivezl, tak i vás, kteří jste mě nenechali na 

holičkách a přispěli nemalou částkou, tj. 10.200,- Kč, na nutnou opravu ve 

firmě, která ručí za kvalitu vykonaných oprav, a doufám, že teď to auto bude 

konečně fungovat bez brzkých poruch. Děkuji také za nabízenou půjčku, což 

také rád využiji. 

Ještě jednou všem za všechno děkuji, slibuji modlitbu a také o ni prosím. 

P. Jan   

PŘEJEME 

V prosinci oslaví životní jubilea : 

Prokop Jakubička 

Ondřej Jakubička 

Barbora Kurfiřtová 50 let 

Božena Bernardová 

Hana Vacková 

Štěpán Tomešek 25 let 

Rozálie Procházková 

Anna Jelínková 

Eva Dobrá 85 Let 

Milota Šollová 85 let 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho 

lásky. 

 



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA - 

Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s Doc. PhDr. 

Tomášem Petráčkem, Ph.D., Th.D.  

na téma "II .Vatikánský koncil". 

Čtvrtek 15. 12. 2016 v 18:15, aule sklářské školy v Železném Brodě.  

I když se to na první pohled nezdá, je to tématika velice obšírná. Doufám, že 

se nám dostane i za jeden večer množství cenných informací. 

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (*1972).  

Teolog, kněz a církevní historik. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na 

Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry 

Kulturních a náboženských studií. Jeho životopis a dílo jsou velice 

obsáhlé. 

Hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu jsou: Moderní církevní dějiny 

české i světové; Teoretické problémy církevního dějepisectví; Otázky 

historické antropologie a transkulturní komunikace. 

Jsme velice rádi, že se nám ho podařilo získat na přednášku a besedu. 

Srdečně Vás zveme. Je to skvělá příležitost odnést si spoustu nových 

vědomostí. Těšíme se na společný večer s Vámi. 

Všem frekventantům našich přednášek, čtenářům našich informací 

a všem lidem dobré vůle přejeme krásné prožití vánočních svátků a 

vše dobré v Novém roce. 

Ing. arch. Martin Tomešek 



KOLEDOVÁNÍ NA POUŠTI 

Srdečně zveme na tradiční koledování v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého 

o druhém svátku vánočním na svatého Štěpána 26. 12. 2016 ve 13:30 hodin. 

Na základě hlasování koledníků minulý rok zahájíme „Irskými koledami“, 

které nacvičí kostelíčkový filharmonický sbor. 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 rádi slyšeli. Rozhodne prostá většina 

odevzdaných hlasů pro tu kterou evropskou zemi.  

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

srdečnou pouštěckou atmosférou. 

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 20. 5. 2017. 

Jsme moc rádi, že nás podporujete nejen svou účastí. 

za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek 

  

FÓRUM 

PODĚKOVÁNÍ 
Za spolek zdravotně postižených upřímně děkuji našemu otci Janu Juchovi. 9. 

listopadu nám otevřel kostel v Bozkově, seznámil s historií a umožnil 

prohlídku sakristie, oratoře a vyhlídkové věže. 

   47 nadšených účastníků a V. Petružálková 



AŤČIN SLOUPEK 

Mariánské Lázně 

V nadmořské výšce 628 m jsou celosvětově proslulé. Založeny byly v r. 1805 

a první budova pro lázeňské hosty zde byla otevřena až r. 1818. Pramení zde 

studené hypotomické kyselky s obsahem hydrokarbonátů, nátria, magnézia a 

železnatých solí. Nejznámější je Rudolfův pramen. Město oplývá množstvím 

krásných budov z 2. pol. 19. stol. a počátku 20. stol. O jeho slávě svědčí i 

několik kostelů. Anglikánský, Ruský, Panny Marie pro katolíky a evangelický. 

Kromě výstavných budov jsou Mariánky proslulé i nádhernými parky a 

mnoho lidí je pokládá za nejkrásnější české lázně. V kostele Panny Marie jsme 

prošli Bránu Milosrdenství. Jeden z Oltářů patří Panně Marii Čenstochovské. 

Celý pobyt svítilo sluníčko a bylo to nádherné.  

Pokračování příště.    

Aťka 

 

OHLÉDNUTÍ 

 

Po celém světě se uzavřely brány milosrdenství, skončil liturgický rok. Náš 

svatý Jakub spolu s námi však byl svědkem i jiných událostí. Po letech se 

vrátily nad oltář závěsy a věčné světlo. Prožili jsme tři zlaté svatby, jednu 

diamantovou, oslavili jsme narozeniny našich farníků 70, 80, 90, 91, přivítali 

jsme mezi sebe několik nově pokřtěných dítek. Nebylo vždy jen veselo. 

Smutné bylo rozloučení s paní Halamovou.  

      V. Petružálková 

  

RODINKY S PANÍ BÖHMOVOU  

V neděli 20. listopadu jsme hostili u nás v Brodě na faře paní Mgr. Marii 

Böhmovou, pastorační asistentku z bohnické farnosti. Měla pro nás 

připravenou velice podnětnou přednášku na téma „Syndrom vyhoření vztahů a 

syndrom prázdného hnízda“ s následnou besedou. Sešlo se nás asi dvacet. 

Účelem tohoto setkání nebylo vnucování názorů, ale rozdělení se o zkušenosti, 

které mohou pomoci v životě každého z nás.  



Paní Böhmová je matkou, která vychovávala jako vdova své tři děti a byla 

dlouholetou učitelkou na „učňáku“. Nyní v důchodu se plně věnuje službě ve 

farnosti. Připravuje dospělé ke křtu, biřmování a manželství. Využívá svých 

dlouholetých tvrdě nabytých zkušeností. 

Z její přednášky bych si chtěla zapamatovat, že mé vztahy s druhými lidmi 

stojí na mém upřímném a neustále obnovovaném vztahu s Bohem. Skrze Pána 

Ježíše. Jemu mohu říci všechno, jemu mohu „od plic“ říci, že mě něco trápí, 

že mě to přímo štve, nebo naopak, že mi něco udělalo velikou radost a velmi 

Mu děkuji. On to všechno unese. A nejen to, On to chápe a prožívá se mnou. 

Vždyť unesl kříž s bolestmi celého světa. A jedině tímto způsobem může být 

můj vztah k Němu živý a upřímný. Tak se učím i vztahu ke svému partnerovi, 

v pravdivosti a s taktem s tím svým životním druhem pak mohu lépe 

komunikovat. Otevírám své vztahy Pánu Ježíši, aby mohl jednat. Aby i 

v nejtěžších zkouškách nebo dlouhotrvajících zátěžích mohl být člověk 

šťastný. Tím se předchází vyhoření a tím se i vyhoření může uzdravovat. Paní 

Böhmová několikrát zdůraznila nutnost upřímné svátosti smíření. Bez svátostí 

to nejde. 

Děkuji za tuto příležitost znovu si připomenout, co, nebo spíše Kdo, je skálou 

mého života. 

Lenka       

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 byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je 

zneužívání dětí k vojenské službě. 

Evangelizační: Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu 

evangelia, které dává životu radost a naději. 

Národní: Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, 

ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu 

a k bližnímu. 

 

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

veršem z Bible 

1.12. 

1. čt: Iz 26,1-6 

Žl:  118 

Ev: Mt 7,21.24-27 

Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, 
který zachovává věrnost. 

2.12. 

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. 

3.12. 

1. čt: Iz 30,19-21.23-

26 

Žl:  147 

Ev: Mt 9,35-10,1.5-8 

Ač vám dával Panovník chléb soužení a vodu 
útlaku, on , tvůj učitel, už se nebude držet 
stranou. Na vlastní oči uzříš svého učitele a na 
vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: „To je ta cesta, 
jděte po ní,“ ať budete chtít doprava nebo doleva. 

4.12. 
ne 

1. čt: Iz 11,1-10 

Žl:  72(71) 

2. čt: Řím 15,4-9 

Ev: Mt 3,1-12 

Přijímejte proto jeden druhého do svého 
společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě 
Boží. 

5.12. 

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.“ 

6.12. 

1. čt: Iz 40,1-11 

Žl:  96 

Ev: Mt 18,12-14 

Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co 
mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a 
všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. 

7.12. 

1. čt: Iz 40,25-31 

Žl:  103 

Ev: Mt 11,28-30 

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, 
Bůh věčný, stvořitel končin země, není 
zemdlený, není znavený, jeho rozumnost 
vystihnout nelze. 

8.12. 1. čt: Gn 3,9-15.20 

Žl:  98(97) 
I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří 
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čt 2. čt: Ef 1,3-6.11-12 

Ev: Lk 1,26-38 
syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla 
považována za neplodnou. Vždyť u Boha není 
nic nemožného." 

9.12. 

1. čt: Iz 48,17-19 

Žl:  1 

Ev: Mt 11,16-19 

Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by 
tvůj pokoj jako řeka a tvá spravedlnost jako 
mořské vlny, 

10.12. 

1. čt: Sir 48,1-4.9-11 

Žl:  80 

Ev: Mt 17,10-13 

Pro sousedy jsme předmětem sváru, 
nepřátelům pro smích. 

11.12. 
ne 

1. čt: Iz 35,1-6a.10 

Žl:  146(145) 

2. čt: Jak 5,7-10 

Ev: Mt 11,2-11 

Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena 
upevněte! Malomyslným řekněte: "Vzmužte 
se, nebojte se! 

12.12. 

1. čt: Nm 24,2-17a  

Žl:  25  

Ev: Mt 21,23-27  

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí 
ze sítě mé nohy. 

13.12. 

1. čt: Sof 3,1-2.9-13 

Žl:  34 

Ev: Mt 21,28-32 

Ti muži k němu přišli a řekli: „Poslal nás Jan 
Křtitel a ptá se: Jsi ten, který má přijít, nebo 
máme čekat jiného?“ 

14.12. 

1. čt: Iz 45,6b-

8.18.21b-25 

Žl:  85 

Ev: Lk 7,19-23 

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, 
moje milosrdenství od tebe neodstoupí a 
smlouva mého pokoje se nepohne, praví 
Hospodin, tvůj slitovník. 

15.12. 

1. čt: Iz 54,1-10 

Žl:  30 

Ev: Lk 7,24-30 

Blaze člověku, který dbá na to, aby 
neznesvěcoval den odpočinku, který se má na 
pozoru, aby jeho ruka neučinila nic zlého. 

16.12. 

1. čt: Iz 56,1-3a.6-8 

Žl:  67 

Ev: Jan 5,33-36 

Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; 
jedině on koná divy. 

17.12. 

1. čt: Gn 49,1a.2.8-10 

Žl:  72 

Ev: Mt 1,1-17 

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo 
smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má 
nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží 
po marnosti. 

18.12. 
ne 

1. čt: Iz 7,10-14 

Žl:  24(23) 

2. čt: Řím 1,1-7 

Ev: Mt 1,18-24 

Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť 
tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka 
Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 

19.12. 

1. čt: Sd 13,2-7.24-25a 

Žl:  71 

Ev: Lk 1,5-25 

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi 
nalezla milost u Boha. 

20.12. 

1. čt: Iz 7,10-14 Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, 
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Žl:  24 

Ev: Lk 1,26-38 
pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna 
Duchem svatým 

21.12. 

1. čt: Pis 2,8-14 

Žl:  33 

Ev: Lk 1,39-45 

Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, 
mém spasiteli, že se mnou učinil veliké věci 
ten, který je mocný. 

22.12. 

1. čt: 1Sam 1,24-28 

Žl: 1Sam 2 

Ev: Lk 1,46-56 

Zachariáš požádal o tabulku a napsal na ni: 
Jeho jméno je Jan. 

23.12. 

1. čt: Mal 3,1-4.23-24 

Žl:  25 

Ev: Lk 1,57-66 

I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán. Kdo 
však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až 
se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh 
těch, kdo bělí plátno . 

24.12. 
so 

1. čt: 2Sam 7,1-5.8b-

12.14.16 

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, 

25.12. 
ne 

1. čt: Iz 9,1-3.5-6 

Žl:  96 

2. čt: Tit 2,11-14 

Ev: Lk 2,1-14 

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, 
obyvatelům temné země vzchází světlo. 
Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost;  
veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako 
plesají ti, kdo se dělí o kořist. 

26.12. 
po 

1. čt: Sk 6,8-10;7,54-

60 

Žl:  31(30) 

Ev: Mt 10,17-22 

Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. 
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen." 

27.12. 
út 

1. čt: 1Jan 1,1-4 

Žl:  97(96) 

Ev: Jan 20,2-8 

Život se zjevil, a my jsme ho viděli, Život 
věčný, který byl u Otce a zjevil se nám. Co 
jsme tedy viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, 
abyste i vy měli s námi společenství. Naše 
společenství je totiž s Otcem a jeho Synem 
Ježíšem Kristem. 

28.12. 
st 

1. čt: 1Jan 1,5-2,2 

Žl:  124(123) 

Ev: Mt 2,13-18 

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. 
čt 

1. čt: 1Jan 2,3-11 

Žl:  96 

Ev: Lk 2,22-35 

Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil 
on. 

30.12. 1. čt: Sir 3,3-7.14-17a 

Žl:  128(127) 
Vy otcové, nedrážděte svoje děti, aby 
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pá 2. čt: Kol 3,12-21 

Ev: Mt 2,13-15.19-23 
neztrácely odvahu. 

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: 
4.12. sv. Barbora 

6.12. sv. Mikuláš 

7.12. sv. Ambrož 

8.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

14.12. sv. Jan od Kříže 

24.12. Štědrý den 

25.12. Slavnost Narození Páně 

26.12. sv. Štěpán 

27.12. Svátek sv. Jana Evangelisty 

28.12. Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků 

30.12. Svátek Svaté rodiny 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou ve středu 7. 12. a v úterý 13. 12 

3. 12. /sobota/ 16:30 Koncert ve Bzí 

4. 12. 16:00 Koncert pěveckého sboru Janáček v kostele sv. 

Jakuba v Žel. Brodě 

11. 12. /neděle/  Mše sv. na ochranu lidského života 

14.-15. 12.  

/středa, čtvrtek/ 

8:00 Mše sv.  v Žel. Brodě ráno 

15. 12. 17:00 

 

18:15 

Začátek novény „Hledání přístřeší pro sv. 

Rodinu“ na faře v Žel. Brodě 

Přednáška ČKA 

18. 12. 16:00 Koncert pěveckého sboru Řetízek v kostele sv. 

Jakuba v Žel. Brodě 

26. 12. 13:30 Koledování Na Poušti 

Sbírka na potřeby diecéze - Svatoštěpánská 

koleda 
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POŘAD BOHOSLUŽEB  
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH  2016    
 

Den Hodina Místo 

Štědrý den 

 

24.12. 

/sobota/ 

16:00 

20:00 

22:00 

24:00 

24:00 

 

Loučky 

Zásada 

Bzí 

Krásná – bohoslužba slova 

Železný Brod  

 

Slavnost 

Narození Páně 

25.12. 

  9:00 

11:00 

16:00 

Železný Brod 

Loučky 

Krásná 

Svátek 

sv.Štěpána 

26.12. 

  9:00 

14:00 

16:00 

 

Železný Brod 

Koncert Na Poušti 

Držkov 

 

Svátek Sv. rodiny 

30.12. /pátek/ 

  18:00 Železný Brod – mše sv. na zakončení roku 

 

Sv. Silvestra 

31.12. 

/sobota/ 

16:00 

18:00 

Zásada 

Bzí 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1.2016 

 /neděle/ 

9:00 
11:00 

16:00 

 

Železný Brod 
Loučky  

Krásná 

 

Pokud není uvedeno jinak, mše svaté jsou podle pravidelného pořadu 
bohoslužeb. 

 



VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 

Napsal ho Paulo Coelho a je to volné zpracování povídky „Come and Follow 

Me“ Paula H. Dunna. 

Přečtěte si tedy, co se na Vánoce přihodilo člověku jménem Mogo... 

Jistý člověk jménem Mogo považoval Vánoce za zcela bezvýznamný svátek. 

Večer 24. prosince měl za nejsmutnější v roce, protože různí lidé si tehdy 

uvědomují, jak osamělí jsou, nebo si připomínají milovanou osobu, která toho 

roku zemřela. 

Mogo byl dobrý člověk. Měl rodinu, hleděl pomáhat bližním a v obchodních 

záležitostech si počínal čestně. Nemohl však připustit, že lidé jsou tak 

prostoduší a věří, že Bůh sestoupil na zem jen proto, aby jim poskytl útěchu. 

Protože měl své zásady, nebál se říkat všem, že Vánoce nejenže jsou spíš 

smutné než veselé, ale že také vycházejí z nepravdivého příběhu o Bohu, 

který se proměnil v člověka. 

V předvečer oslavy Kristova narození se jeho nejbližší – tedy žena a děti - 

jako vždy chystali do kostela. A Mogo je jako vždy poslal, aby šli sami, řka: 

„Bylo by to ode mne pokrytectví, kdybych šel s vámi. Budu tady čekat, až se 

vrátíte.“ 

Když rodina odešla, Mogo usedl na svou oblíbenou židli, rozdělal oheň v krbu 

a pustil se do četby novin. Brzy ho však vyrušil hluk za oknem, následovaný 

dalšími. Mogo v domnění, že se někdo baví sněhovými koulemi, přes sebe 

přehodil kabát a vyšel ven, doufaje, že vetřelci nažene strach. 

Jakmile otevřel dveře, uviděl hejno ptáků, kteří se ztratili v bouři a teď se 

chvěli zimou ve sněhu. Jakmile zpozorovali osvětlený dům, snažili se vniknout 

dovnitř, ale jak narazili na okenní tabuli, pohmoždili si křídla, takže nemohli 

létat, dokud se jim nezahojí. 

„Přece ta stvoření nenechám tam venku,“ pomyslel si Mogo. „Jak jim pomoci?“ 

Zamířil k vratům garáže, otevřel je a rozsvítil. Avšak ptáci se nepohnuli. 

„Mají strach,“ řekl si Mogo. Vrátil se do domu, sebral pár kousků chleba a 

drobky vyznačil cestičku až k osvětlené garáži. Ale bez výsledku. 

Mogo rozevřel náruč, pokusil se je pobízet laskavým voláním, tu a tam 

některého jemně popostrčil, ale ptáci byli ještě neklidnější, začali se zmítat a 

bezhlavě pobíhat po sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu trošku sil, která jim 

ještě zbyla. 

http://www.farnostla.cz/index.php/duchovni-koutek2/k-zamysleni2/952-muj-nejoblibenejsi-vanocni-pribeh


Mogo už nevěděl, co si počít. „Musíte mě mít za kohosi strašného,“ řekl 

nahlas. „Což nechápete, že ke mně můžete mít důvěru?“ A všecek zoufalý 

zvolal: „Kdybych se teď mohl jen na několik málo okamžiků proměnit v ptáka, 

pochopili byste, že vás chci opravdu zachránit!“ 

V tu chvíli zazněl kostelní zvon ohlašující půlnoc. Tu se jeden z ptáků proměnil 

v anděla a zeptal se Moga: „Teď už chápeš, proč se Bůh musil proměnit 

v člověka?“ 

A Mogo, v očích slzy, poklekl ve sněhu a odvětil: „Odpusť mi, anděli. Teď už 

chápu, že důvěřovat můžeme jen těm, kdo se nám podobají a zakoušejí totéž 

co my.“ 

                                                   Upravil P. Zbigniew Czendlik, farář v Lanškrouně 

 

Z MYŠLENEK JANA PAVLA II.: 

 

Modlitba v Lurdech:  

Ó Ženo, oděná sluncem, 

Pro nás, kdo žijeme na této Zemi, ubohé vyhnance syny Evy, máš plášť 

Kristova slunce, slunce vykoupení člověka a světa skrze kříž a vzkříšení 

tvého Syna.  

Učiň, ať nám toto slunce září na Zemi ustavičně! 

Učiň, ať ho v lidských duších nic nezatemní! 

Učiň, aby osvětlovalo pozemské cesty církve, jejíž první podstatou jsi 

ty! 

Nechť se církev s pohledem upřeným k tobě, matce Vykupitele, stále 

učí být sama matkou! 

Ó Matko, ochraňuj syny a dcery této Země před smrtí duše! 

Buď ty sama božím svědkem před lidstvem, jež jakoby stále bylo 

uhranuto tím, co je pozemské a jemuž tak „vláda nad světem“ zakrývá 

pespektivu věčného údělu člověka v Bohu! 

 
  

http://www.farnostla.cz/index.php/component/contact/contact/


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 

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 
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