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EDITORIAL 

Prosinec je zvláštním obdobím v našem životě, protože prožíváme přípravu na 

Vánoce - advent - očekávání příchodu našeho Spasitele. Přeji všem dobré 

prožití této doby a hojnost milostí od Toho, který přišel na zem, aby sdílel náš 

lidský život a dal nám sílu plnit to všechno, co je úkolem našeho povolání. 

Požehnané Vánoce!    P. Jan 

PASTORACE 

Všem skýtáš milostivý čas: kající srdce probuď v nás, ať láskou svou 

nás napravíš, když snášels nás tak dlouho již. Nám uděl tolik lítosti, ať můžeš 

proudem milostí smýt z nás i skvrny těžších vin tím větším smilováním svým. 

Václav Renč 

I. Učme se časovat adventní slovesa! 

 Slovo „advent“ pochází z latinského „advenire“ – přicházet. Advent je 

příchod. Žít advent znamená žít v očekávání příchodu. Bezprostředně čekáme 

na Vánoce, na slavnost vzpomínky Božího příchodu do našeho světa, na 

narozeniny Ježíše z Nazareta. Ve vzpomínce ale jdeme dál. Vyznáváme, že 

přijde soudit živé i mrtvé. Pokud ještě běží náš čas, je stále advent. Aby 

Vánoce nebyly jenom vzpomínkou, ale slavností naší přítomné spásy, 

potřebujeme se učit žít adventně. Mohou nám k tomu posloužit tato adventní 

slovesa: 

Čekat: Toto sloveso nám připomíná základní postoj našeho bytí. Neustále na 

něco čekáme. Na práci, zdraví, na dovolenou, na úspěch, na 

smrt…Etymologicky se slovo čekat obyčejně spojuje se staroindickým 

„čáyati“ – pozoruje, obává se. Ve slově je tedy něco nepříjemného, nudného a 

nemilého. Je tady také jistá příbuznost se slovem „čáka“, a to je naděje. Čekat 

znamená také vyhlížet, očekávat to dobré, to pozitivní, ke kterému 

směřujeme. Ale nyní jsme ještě na cestě, ještě jsme toho nedosáhli. To, po 

čem toužíme, nám ještě chybí. Vše krásné, hodnotné, celistvé, dobré, 

osvěžující… Všechno vyslovené i nevyslovitelné obsahuje v sobě staré 

slůvko spása. A tak je všechno čekání očekáváním spásy. 



Podat ruce. Malé děti musí všechno osahat, nejlépe strčit do pusy. Už tady je 

vidět, že na co člověk nesáhne, co neuchopí, to zůstane zevní a 

neprohloubené. Naše řeč je plná rčení používajících slovo ruka. Když má 

člověk svázané ruce, má omezenou svobodu. Když je složí do klína, už 

přestal pracovat. Když má obě ruce levé, tak se mu nic nedaří. Když je rychle 

po ruce, může se stát záchranou. Když trpí nouzi, potřebuje pomocnou ruku. 

Neznámá slova nalezneme vysvětlená v příručce, rukojeti. Ruka se stala 

symbolem pro lidské chování – dobré i zlé. Když podáme ruku, nabízíme přá- 

telství, smíření, mír. Když máme plné ruce práce, nemáme čas. Když chceme 

mít někoho v hrsti, chceme ho ovládat. Poselství Vánoc, na které se 

připravujeme, zní: V Ježíši nám podal ruku sám Bůh. 

Být připraven. Komunisti učili připravenosti budovat a bránit socialistickou 

vlast. Na co chce být člověk připraven dnes? V adventu na Vánoce. A tak je 

každý zaměstnán. Kdo se připravuje, chce být připraven. Dává najevo, že ví, 

o co jde, že zná cíl, že není bez plánu, bez budoucnosti. Kdo se připravuje, ví, 

že není den jak každý druhý. Jsou dny výjimečné, neseny obsáhlou mocí. Žít 

adventně znamená být připraven slavnostně vzpomenout na tyto vrcholné dny 

a současně být připraven na příchod Krista do vlastního života. Jinak se i tyto 

dny naplní prázdnotou. Ejhle, Hospodin přijde! Potká nás v radosti Vánoc, 

nebo v bolesti, nebo v člověku, určitě na konci našeho času. Nedá se to 

vypočítat. Dá se jen připravit. 

Zůstávat. Když se Faust paktuje s ďáblem, požaduje ustavičnou změnu, 

protože ví, že jenom ona může utišit nesmírnou touhu po dokonalosti. Ďábel 

si je jist, že nikdy neřekne slova: „Postůj, chvíle, jsi tolik krásná.“ K 

nejdůležitějším věcem v životě člověka patří mít zázemí, domov, bydlení, 

střechu nad hlavou. Hledáme, kde bychom mohli setrvat, být, hledáme 

trvající, straníme se pomíjivého. Evangelista Lukáš popisuje, jak Maria 

položila své dítě do jeslí, proto- že pro ně nebylo místa v útulku. Je něco, kde 

se dá setrvat? Někdo, u koho můžeme zůstat? Chceme se usadit, stavíme 

příbytky, hledáme jistotu. A znovu a znovu jsme vyzváni vydat se na cestu. 

Ale v jednom se my křesťané od faustovského člověka lišíme: jsme 

přesvědčeni, že existuje trvalé místo. Je nám připraveno. Naše pouť není 

neklidná, nýbrž cílevědomá, protože Bůh se stal člověkem. Hledáme trvalé, a 

proto jsme na cestě a v očekávání. „Svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí 

vůli Boží, zůstává navěky.“ 

Doufat. Někdy si myslíme, že v situaci, ve které právě jsme, nemáme žádnou 

naději. „Dum spirat, sperat,“ zní latinská slovní hříčka. Dokud člověk dýchá, 

doufá. A skutečně: až když už není žádná naděje, je tady konec. Teprve tehdy 

se nedá nic dělat. Beznaděj je totožná s nesmyslem. Člověk, generace, národ 



bez naděje už vlastně teď nejsou. Nic je nenese, nic je nedrží. Advent 8 1. 

neděle adventní je ohlášením naděje, že věčný Bůh určil smrtelnému člověku 

nesmrtelnost na věky. „A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do 

našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán.“ Tato adventní slovíčka 

nejsou nová. Ale někdy je možná neumíme použít v praxi, správně časovat. 

Učme se poznávat, co obsahují, objevujme jejich bohatství, jejich možnosti. 

Mohou nám pomoci připravit se na adventus Domini. 

      P. Daniel Peter Janáček OPraem. 

II. Prosby skrze svíce. 

 Své prosby chceme dnes přednést skrze svíce. Poslouchejme, co vše nám 
mohou říct: 

1. Moje svíce mluví o čekání: Čekám na tebe, Ježíši Kriste, a vím, že jsi 

blízko. Klepeš na dveře mého srdce. Slyším tě a otevřu ti. 

2. Moje svíce mluví o víře: Pane Ježíši Kriste, nevidím tě, a přece jsi zde, jako 

světlo. A i když ti někdy nerozumíme, kdo věří, zakouší tě v modlitbě. 

3. Moje svíce mluví o naději: Člověku, který je zoufalý, který má strach, že na 

něj Bůh zapomíná. Řeknu mu, že na něj myslíš a daruješ mu novou odvahu a 

naději.  

4. Moje svíce mluví o lásce: Boží lásku nám přináší Dítě ve Svaté noci. Je tak 

veliká, že nepustí ani tvou ruku. 

5. Moje svíce mluví o radosti: Bůh přinesl světu ve Svaté noci radost. I když 

naše svíce dohořívají, radost zůstává. 

6. Moje svíce mluví o pokoji: Bůh přichází tiše, jeho kroky není slyšet. 

Přináší světu pokoj. Život je krásný, když si všichni rozumí. 

7. Moje svíce mluví o vděčnosti: Bůh mi toho už tolik daroval. Děkuji mu 

celý život. V mém srdci je radost. Veselím se a zpívám, aby můj dík zněl také 

v nebi. 

 8. Moje svíce mluví o pohostinnosti: Josef s Marií a Dítětem hledali nocleh. 

Otevřeme srdce a ruce pro chudé a staré. V nich nám Bůh dává přístřeší. 

 9. Moje svíce mluví o odpuštění: Hádky, války, zloba, nenávist na nás těžce 

dorážejí. Ty nás osvobozuješ a dáváš svou přízeň. Nauč nás také odpouštět.  



10. Moje svíce mluví o pravdě: Věřím v tebe, Ježíši Kriste, že jsi cesta, 

pravda a život. Kdo v tebe věří, ten má život věčný.  

Velký, dobrý Bože, v těchto dnech se připravujeme na příchod tvého Syna. 
Dej nám bdělé oči a otevřené srdce, abychom ho poznali. Pomoz nám, 
abychom mu kráčeli vstříc i skutky lásky. 

 

JSME BOŽÍ RODINA  

Homilie ke svátku Svaté rodiny, cyklus A. 

Richard Čemus 

Život po boku Marie nabírá na grádech. Opět stojí Josef před vážným 

rozhodnutím: Má emigrovat? Do Egypta? (Mt 2,13-15.19-23) To není 

nic pro snílky – svatá rodina nejede na dovolenou, ale prchá před 

nebezpečím. Egypt, úhlavní nepřítel Izraele, byl zároveň vždy i 

útočištěm a východiskem. Tak jako Mojžíš vyvedl izraelský lid z 

egyptského otroctví, půjde i Ježíš toutéž cestou, přes Rudé moře a 

pouští za svobodou, avšak jinou, dokonalou, skutečnou vnitřní 

svobodou. Je to cesta v přeneseném slova smyslu, cesta osvobození od 

hříchu. Předznamenali ji Mojžíš a Eliáš, tito dva největší proroci budou 

přítomni proměnění Páně před jeho smrtí. Nyní však nic nenasvědčuje, 

že by se schylovalo k velkým vítězstvím. Josef je rád, že je rád – kéž 

alespoň uchrání Ježíškovu kůži, tu Mariinu a pokud možno i tu svou. 

První roky Spasitelova života jsou plná úskalí, nebezpečí a obav. Ale je 

to spíš Josef, kdo si dělá starosti. Panna Maria ukládá vše ve svém srdci. 

A Ježíšek? Ten klidně spí. 

Co je na tom příběhu pozoruhodné, je jeho normalita. Věčný Bůh se narodí do 

rodiny a vyrůstá jako každý jiný chlapec. Kdy a jak se v něm projevilo jeho 

božství nám není dáno vědět. Jedno je však jisté: Ježíš je syn člověka a 

zároveň syn Boží. Lidství se Bohu neprotiví – stálo mu přeci za to se vtělit a 

tak člověka zevnitř posvětit, zdokonalit, zbožštit. Zbožštit se nikterak 

neznamená se vytahovat, povýšit se, vyšplhat se na místo, které mi nepřísluší. 

Zbožštěný člověk rovněž není totéž co nadčlověk (Übermensch), Friedricha 

Nietzscheho, jehož heroismus se zamlouval Hitlerovi. 

Theosis znamená zdokonalení našeho lidství probuzením veškerých jeho 

potencialit, které v sobě latentně má, kterými se ale my zdráháme disponovat. 

Např. schopnost vidět do dáli v času a prostoru (jasnozřivost), které 

mailto:richard@pontificio-orientale.it


považujeme za nad-přirozenou, považovali na Východě za přirozenou 

vlastnost duše, která je ve stavu milosti. Zbožštění by se dalo chápat také jako 

partnerství s Bohem, tj. přímý přístup k Němu a důvěrný styk s Ním, jaký měli 

Adam a Eva v ráji před prvotním hříchem (parrhesia). Božím vtělením se to 

vše stalo opět možným, neboť obraz Boží v člověku byl obnoven. Betlémská 

událost v sobě obsahuje tedy celý program přetvoření světa a je zároveň 

výzvou se ho aktivně účastnit – počínaje každý u sebe. Nejedná se o zesílení 

morálního tlaku, ale o objev vlastní síly a odvahu ji nasadit ve prospěch 

bližního 

Říká Anselm Grün: „Der Engel verheisst uns im Kind, dass wir in Berúhrung 

kommen mit dem ursprunglichen Bild, das Gott sich von uns ertraumt hat. 

[…]“ – „Anděl nám v dítěti zvěstuje, že přijdeme do styku s původním 

obrazem o nás, jenž si Bůh vysnil a nabádá nás, abychom o toto dítě pečovali 

a nedopustili, aby nějaký Herodes ještě mu ukládal o život. Rovněž máme toto 

vnitřní dítě v nás živit a chránit, dokavad nedozraje,tak že ho od nás žádná 

vnější moc neodrhne. Aby se v nás božské dítě mohlo narodit, potřebuje 

anděla přicházejícího ve snu a naši poslušnost. Tak se to, co anděl přislíbil, v 

nás stane tělem a přetvoří náš život.“ 

Pojem sen tu není protiklad proti skutečnosti a její pravdě, ale přístupovou 

cestou k jejímu tajemném významu, účelu a cíli do nich vložených samotným 

Stvořitelem. Proniknout do těchto skutečností je jako šplhat se po hřebenech 

vysokých hor. Aby horolezci dorazili bezpečně až na vrchol a nestrhli jeden 

druhého do propasti, musí maximálně komunikovat a jeden druhého 

poslouchat. 

Tak komplexně o tom všem Josef asi neuvažuje. Uznává, že tomu všemu 

nerozumí, nicméně musel mít jakousi jistotu srdce, že jedná správně. Nejen to. 

Skutečnost, že k němu Bůh opakovaně promlouvá ve snu, že nebeský otec 

vzal causu svého syna do vlastních rukou. Sny, aby se nezvrátily v pouhé 

snění, vyžadují proto poslušnost a disciplinu. Boží dílo spásy je konkrétní, má 

svůj čas a své rytmy. Než přišla Ježíšova hodina, nikdo nezkřiví ani vlas na 

jeho hlavě. Když se Jeho čas naplní, jeho cesta na Kalvárii je nezadržitelná. 

Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha obsahuje nápěv, který známe z 

Bachových Pašijí sv. Matouše. Zatímco se zde text obrací ke Kristu na Kříži:  

O Haupt voll Blut und Wunden,  

ve vánočním oratoriu tatáž melodie nese jiný text: 

Wie soll ich dich empfangen 

Und wie begegn’ ich dir? 

O aller Welt Verlangen, 

O meiner Seelen Zier! 



Oproti v západní kultuře tolik rozšířenému obrazu Vánoc jako sentimentálních 

svátků rodinné pohody kladou východní ikony důraz nikoliv na citový zážitek, 

nýbrž upřednostňují teologickou výpověď. Jesle mají podobu sarkofágu a 

plenky evokují pohřební plátno. Pohled Matky Boží je upřen do dáli v 

předtuše bolestného konce jejího syna. Ježíš se narodil, aby zemřel. Hlubokou 

provázanost mezi Vánocemi a Velikonocemi vyjádřil svojí skladbou i J. S. 

Bach ve shora zmíněném Vánočním oratoriu. 

Rodina je školou duše. Nikde jako tam člověk nenajde tak hlubokou něhu, 

nikde se nemůže tak spolehnout na porozumění, když mu je zle, a nikde 

nemůže tak důvěřovat jako v rodinném kruhu. Víc jak dobře ale také víme, jak 

často to zůstane od života odtažitým ideálem. Říká se, že láska matky je 

příslib, který život nikdy nesplní. Jsme však nejen lidská, ale boholidská 

rodina. Z nás a skrze nás se neustále Kristus rodí, jsou stále Vánoce stejně jako 

se dějí Pašije. Nechme stranou velké činy, slavnostní proslovy a nákladné 

dárky. Stačí dobré – třeba i nevyřčené – slovo, které se zrodilo v srdci a chce 

se stát tělem…  

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ÚKLID A VÁNOČNÍ VÝZDOBA 
V kostele sv. Jakuba bude v pondělí 18. prosince ve 14:00 hodin. 

Zároveň děkuji za pomoc v letošním roce v kostele či na zahradě. 

V klidu prožitý adventní čas vám přeje 

V. Petružálková  

EKONOMIKA 

VARHANY V KOSTELE SV. JAKUBA VĚTŠÍHO 

V ŽELEZNÉM BRODĚ 

 
Naše varhany v železnobrodském kostele čeká v brzké době oprava a 

rekonstrukce. 

O zpracování návrhu těchto prací jsme požádali varhanářskou firmu pana 

Žloutka ze Zásady. V neděli na začátku listopadu nám i se svým synem, také 

varhanářem, na faře v Železném Brodě podrobně vysvětlili, jak tyto varhany 

fungují a co je třeba udělat, aby se odstranily dlouhotrvající obtíže, které se při 

hře na tento nástroj musí překonávat.  

http://www.youtube.com/watch?v=XkXeb2UA3zc
http://www.youtube.com/watch?v=XkXeb2UA3zc


Z jejich návrhu na opravu a rekonstrukci varhan: 

Stávající nástroj postavil Bohumil Žloutek st. ze Bzí v polovině dvacátého 

století. 

Nástroj má tónovou i rejstříkovou trakturu pneumatickou. 

Funkce rejstříkové a tónové kombinace je závislá na změnách teploty a 

vlhkosti, protože membrány, které tuto funkci umožňují, jsou z materiálu 

živočišného původu. 

Navrhujeme tyto pneumatické varhany předělat na elektrické. Na hracím stole 

veškeré ovládací prvky zůstanou a budou předělány na elektrické vypínače.    

Nástroj bude vyčištěn a z části demontován. Celý hrací stůl bude na místě 

demontován. Z hracího stolu bude odstraněno veškeré pneumatické zařízení. 

Zůstanou pouze ovládací prvky. Tyto budou upraveny na elektro mikro 

vypínače. Hrací stůl bude rekonstruován v dílně. Po těchto úpravách bude do 

hracího stolu instalováno elektronické zařízení, které bude spolehlivě ovládat 

veškeré předešlé pneumatické kombinace. 

Problémem nástroje je také částečné napadení červotočem. V rámci možností 

bude ošetřen přípravky proti dřevokaznému hmyzu. 

Po zkompletování nástroje bude provedeno intonační vyrovnání a naladění. 

Po této rekonstrukci bude možné nástroj využívat i ke koncertním účelům. 

Práce budou zahájeny na jaře v roce 2018. 

Nástroj bude minimálně třičtvrtě roku mimo provoz. 

Celková cena za tuto rekonstrukci by činila cca 1.100.000,00Kč plus DPH. 

Chcete-li přispět na opravu varhan, použijte níže uvedené číslo účtu a 

variabilní symbol. O vašem daru je možno vystavit potvrzení, na základě 

kterého může být tato částka odečtena z daní. 

Číslo účtu: 500601574 / 0600, variabilní symbol: 2018 

PŘEJEME 

Prokop Jakubička 

Ondřej Jakubička 

Barbora Kurfiřtová 

Božena Bernardová 

Rozálie Procházková 10 let 

Hana Vacková  

Štěpán Tomešek 

Anna Jelínková 

Eva Dobrá 

Milota Šollová 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

  



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 
České křesťanské akademie - 
Český ráj: 
Srdečně zveme na setkání 

 s paní RNDr. Scarlett Vasilukovou- Rešlovou, CSc. 

Téma setkání: " Do rakvičky co nejzdravější" 

Středa 6. 12. 2017 v 18:15 

tělocvična sklářské školy v Železném Brodě.  

Protože paní doktorka u nás už mnohokrát přednášela nebo vedla semináře, 

nebudu ji nijak představovat. Tentokrát chce nabídnout komplexní adventní 

poradu a aktivní setkání. 

Jak sama upřesňuje, bází tohoto setkání bude tentokráte cvičení - jak se 

optimálně „povalovat“ ku prospěchu těla i Ducha. 

Pro svěží, ale i pro životně pokročilé. 

Pomůcky: Oděv, ve kterém možno cvičit, podložku nebo prostěradlo 

natahovací na žíněnky, polonafouknutý míček o průměru asi 30cm (pro ty, co 

míč nevlastní, nebo si nemohou nijak obstarat několik kousků přiveze), psací 

potřeby a promyšlené dotazy s sebou. Protože jsou k dispozici v tělocvičně jen 

4 žíněnky, vezměte s sebou i karimatku nebo jinou vhodnou podložku, aby to 

povalování nevyznělo moc tvrdě. 

Jsme rádi, že paní doktorka opět přijala naše pozvání a budu moc rád, když 

zájemci zaplní tělocvičnu. 

Na závěr připojuji ještě přání jménem celé místní skupiny ČKA - Český ráj:  

Přejeme všem našim příznivcům, podporovatelům a návštěvníkům našich 

aktivit - i těm budoucím, usebraný čas adventní, krásné prožití Vánoc, 

veselý závěr starého roku a požehnaný rok nový. Těšíme se na další 

setkávání. 

Ing. arch. Martin Tomešek 



KOLEDOVÁNÍ  NA  POUŠTI. 

Srdečně zveme na tradiční koledování 

v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem 

o druhém svátku vánočním  

na svatého Štěpána 26.12.2017 ve 13:30 hodin. 
Na základě hlasování koledníků v minulém roce zahájíme francouzskými 

koledami, které nacvičí kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se budou moci 

přidat všichni přítomní s koledami českými.  

A protože je Evropa velké společenství národů, je stále z čeho vybírat, i letos 

budou rozhodovat přítomní koledníci hlasováním, která země bude následovat 

v roce příštím. Hlasovací lístky si vyrobí každý sám, stačí napsat na papírek 

zemi, jejíž koledy by hlasující za rok rádi slyšeli. Rozhodne prostá většina 

odevzdaných hlasů pro tu kterou evropskou zemi. Jenom připomínám, že 

řecké a irské koledy už byly. 

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 či dárky s sebou. 

Už teď každému dobrodinci srdečně děkujeme. A něco teplého na zahřátí těla i 

ducha připravíme. 

Přejeme všem 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 19. 5. 2018. 

Jsme moc rádi, že nás podporujete nejen svou účastí. 

za organizátory Martin Tomešek 

  

OHLÉDNUTÍ 

REKONDICE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

Ve středu jsme jeli na celodenní výlet. Zastavili jsme se na náměstí 

v Horšovském Týně. Město je od roku 1982 městskou památkovou rezervací. 

Kupecká osada na řece Radbuze byla poprvé zmíněna už r. 1184. Chrám sv. 

Petra a Pavla je ze 13. stol. Pak jsme přijeli do Domažlic, na náměstí byl trh, 

koupili jsme si česnek. První zmínka o městě je z r. 1231.  



Původně malá osada kolem celnice na staré obchodní cestě do Řezna asi v 10. 

stol. Král Přemysl Otakar II. nechal v letech 1263 – 65 vybudovat nové 

královské město sloužící k ochraně zemské hranice. Město vždy patřilo 

českým panovníkům. Krásné náměstí, na domech s podloubím jsou pamětní 

desky známých lidí. Na zámku je přístupná věž a jsou tu sbírky lidových 

krojů. V kostele je lešení, viděli jsme jen přes mříže. Kostelní věž je už od 

října mimo provoz. Zajeli jsme ještě do Bavorska, krásné městečko Furth im 

Wald. Na náměstí je na rohovém domě zvonkohra. Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie byl bez hlídače. Před oltářem byl slaměný panák uprostřed úrody – 

dýně, jablka ….. 

Mamka říkala, že asi měli dožínky. V italské cukrárně mě mamka nechala 

zabalit kus dortu Rafaelo. Snědla jsem ho v autobuse. Ještě jsme cestou do M. 

Lázní stihli navštívit pivovar ve skále Chodovar a židovský hřbitov. 

Pokračování příště.    Aťka  

  

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 

všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Všeobecný: Senioři 

Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a 

mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových 

generací. 

Národní: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282). 



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

veršem z Bible 

1.12. 

Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno 

stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. 

2.12. 

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, 

opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako 

past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. 
3.12. 
ne 

Bože zástupů, vrať se, shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu! 

Už od tebe neustoupíme, zachovej nás naživu, a budeme velebit tvé 

jméno.  

4.12. 

Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen 

slovo, a můj sluha bude uzdraven. 

5.12. 

Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí 

proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšet, 

co vy slyšíte, ale neslyšeli. 

6.12. 

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se 

mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 

7.12. 

Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné! 

8.12. 

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

počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš… 

9.12. 

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, 

kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou 

chorobu. 
10.12. 
ne 

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: jistě mluví o pokoj i pro 

svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho 

bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. 

11.12. 

řekl ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.“ A 

ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. 

12.12. 

Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá 

těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? 

13.12. 

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

vám dám odpočinout. 

14.12. 

Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. 

15.12. 

Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a 

pokřikují na své druhy. 

16.12. 

Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak 

i Syn člověka bude od nich trpět. 
17.12. 
ne 

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 

Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do 
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pokolení k těm, kdo se ho bojí. 

18.12. 

Porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z 

jeho hříchů. 

19.12. 

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

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

Jan…“ 

20.12. 

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

počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“ 

21.12. 

Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 

22.12. 

Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! 

Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy. 

23.12. 

V tebe doufám, Bože můj, -obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade 

mnou, -ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, 

vždyť se utíkám k tobě. 
24.12. 
ne 

 A proto Bohu, který jediný je moudrý, bud skrze Ježíše Krista sláva 

na věčné věky. Amen. 

25.12. 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto 

vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do 

jeslí. 

26.12. 

Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do 

konce, bude spasen. 

27.12. 

Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; 

spatřil vše a uvěřil. 

28.12. 

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

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

neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ 

29.12. 

... vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: „Nyní propouštíš v 

pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova...“ 

30.12. 

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

31.12. 
ne 

Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, hlásejte mezi národy jeho 

díla. Zpívejte mu, hrejte mu, vypravujte o všech jeho divech! 

 

 

„My vánoční tradice dodržujeme,“ vypráví pan Karel. „Kluci si vždycky 

koledují o pár facek. A taky je vždycky dostanou!“  
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FARNÍ KALENDÁŘ    
Každý čtvrtek až do odvolání budou mše sv. v Žel. Brodě 

 ráno v 8:00 hodin. 

3. 12.  

1.neděle adventní 

18:00 Koncert duchovní hudby – pěvecký sbor 

Antonín Dvořák – v kostele sv. Jakuba v Žel. 

Brodě 

5. 12. /úterý/ 17:00 Mikulášská besídka na faře v Žel. Brodě 

6. 12. 18:15 Setkání ČKA v tělocvičně sklářské školy 

Po mši sv. biblická hodina 

8. 12. /pátek/  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

9. 12. 17:00 Koncert pěveckého sboru Řetízek v kostele sv. 

Bartoloměje v Držkově 

10. 12.  

2.neděle 

adventní 

16:00 

18:00 

Mše sv. na ochranu lidského života - na Krásné 

Koncert pěveckého sboru Janáček v kostele sv. 

Jakuba v Žel. Brodě 

13. 12. /středa/  Biblická hodina 

15. 12. 18:00 Koncert duchovní hudby v kostele sv. 

Antonína v Loučkách 

Předvánoční novéna se Svatou Rodinou 

 - 1. setkání 

23. 12. /sobota/  Mše sv. bude jen v Zásadě, ve Bzí nebude 

Předvánoční novéna se Svatou Rodinou  

- Poslední setkání 

 
POŘAD BOHOSLUŽEB  
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ  2017    
Den Hodina Místo 

Štědrý den 

 

24. 12. 

/neděle/ 

 

 8:30 

16:00 

20:00 

22:00 

24:00 

24:00 

 

Železný Brod 

Loučky 

Zásada 

Bzí 

Krásná 

Železný Brod – Rybova mše 



Slavnost 

Narození Páně 

25. 12. /pondělí/ 

  

 9:00 

11:00 

16:00 

 

Železný Brod 

Loučky 

Krásná 

Svátek 

sv. Štěpána 

26. 12. /úterý/ 

   

9:00 

13:30 

16:00 

 

 

Železný Brod 

Koledování Na Poušti 

Držkov 

Sbírka Svatoštěpánská koleda 

 

Svátek sv. Jana 

apošt.,evangelisty 

27. 12. /středa/ 

 

18:00 

 

Mše sv. s žehnáním vína 

Po mši sv. biblická hodina 

 

Svátek 

betlémských dětí 

28. 12. /čtvrtek/ 

 

8:00 

 

Železný Brod 

 

29. 12. /pátek/ 

 

18:00 

 

Železný Brod 

30.12. /sobota/ 
 

16:00   

18:00 

 

Zásada 

Bzí 

Svátek Sv. Rodiny 

31.12. 

/neděle/ 

  

 8:30 

11:00 

16:00 

 

Železný Brod 

Loučky 

Krásná 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1.2018  

 

9:00 

 

 

 

Železný Brod 

 

5. 1. /pátek/ 
18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

Vánoční besídka – Spotkanie oplatkowe 

Slavnost  

Zjevení Páně 

6. 1. /sobota/ 

 

 9:00 

16:00 

18:00 

 

Železný Brod 

Zásada 

Bzí 

Svátek 

Křtu Páně 

7. 1. /neděle/ 

  

8:30 

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 

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 Jucha MS 

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


