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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

také máte na mysli mnoho věcí, které byste chtěli během adventních příprav 

na Vánoce stihnout? Doma je potřeba uklidit, napéci cukroví, a před koncem 

kalendářního roku je také mnoho termínů, do kterých se musí všechno 

stihnout. A přitom nepodléhat tomu shonu. Dnešní společnost už nedodržuje 

liturgickou dobu. A jak se postavit k těm novodobým a vlastně pohanským 

zvykům? Každý rok hledám nějakou únikovou cestu z tohoto „zajetí“. Jak se 

připravit na Jeho příchod? Nechci se těšit, až bude po Vánocích. 

P. Vojtěch Kodet na webové stránce Pastorace.cz k tomuto tématu říká:  

 

„Nejprve musíme vzít vážně historickou a kulturní realitu, ve které se ocitáme, 

a přestat mentorovat a naříkat. Nemohu jít přece na náměstí podříznout 

vánoční strom se slovy, že ještě nejsou Vánoce, nemohu ignorovat zvyky, 

které dnes patří do předvánočního období a násilně lidi vracet do doby minulé. 

Budu-li v sobě živit vnitřní naštvanost a otrávenost, nikomu tím neprospěji. 

Musí přece existovat řešení, abych i v této uspěchané době zcela nerezignoval 

na duchovní hodnoty spojené s adventem a Vánocemi a neminul to podstatné. 

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality 

společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou 

přítomností. Ačkoli se narodil v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal, 

nalezli ho prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna v 

chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali 

právě proto, že se nevešel do jejich představ. 

Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše 

čeká na nás, než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, 

budeme vnímat, že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že se může 

narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a koncertů. 

A tak se modlím, 

abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí, 

ve své únavě i při setkání s přáteli, 

a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích 

a o přípravě na jejich slavení.“ 

 

Lenka 



PASTORACE 

"VTĚLENÍ A VZKŘÍŠENÍ, JESLE A KŘÍŽ" 

Vánoce jsou tady! Již se strojí stromy na náměstích, rozsvěcejí se první světla, 

v obchodních centrech znějí koledy a reklama vybízí k nákupu vánočních dárků. 

V televizi se můžeme dovědět jakou pohádku a kdy letos uvidíme, a je i několik 

nových filmů, které si jistě nesmíme nechat ujít. Je tu “kouzlo vánoc”. Jaké 

budou ty letošní? Křesťanské nebo … pohanské? 

 V zemích, kdysi tradičně křesťanských, je mnoho lidí, kteří si o 

vánocích dávají dárky, ale úžasný Boží Dar - narozeného Spasitele Ježíše Krista 

- neznají nebo o něj nemají zájem. Z chvalozpěvu “Sláva na výsostech Bohu a 

pokoj lidem dobré vůle” jim zbylo jen přání pokoje. Prožívají, nebo rádi by 

prožívali, vánoce jako svátky rodiny, domova, dětské radosti a radosti 

dospělých z ní. Jistě jsou to dobré hodnoty a nemůžeme je odsuzovat. Ale bez 

Božího základu ztrácí svoji hodnotu. To vše přece pomine. Jako křesťané jsme 

povinni bránit si vlastní prožívání vánoc. Bránit před tím, co je nepodstatné, 

jako jsou televizní programy, přemrštěné shánění a dávání dárků, starosti o 

nejvybranější jídla na štědrovečerní stůl na úkor toho, co je podstatou vánoc. 

 V konstituci II. Vatikánského sněmu o posvátné liturgii čteme: “Liturgie 

je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá 

veškerá její síla.” Proto by také každý křesťan v liturgii měl vidět vrchol a zdroj 

prožívání vánočních svátků a všeho času vůbec. Jako křesťan nemám svou víru 

vnucovat, ale zvěstovat. Prožívám-li hluboce, radostně a činorodě skutečnost, 

že Bůh “z lásky se stal člověkem”, nemůže to nepůsobit na naše okolí.  

 Vánoční svátky jsou úzce spojeny s tajemstvím Nejsvětější Trojice. Bůh 

Otec “tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho 

věří, nezahynul, ale měl život věčný” (Jan 3, 16). Syn “vzal na sebe přirozenost 

služebníka a stal se jedním z lidí, … ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to 

smrti na kříži” (Flp 2, 7-8). Duch Svatý způsobil, že Panna Maria počala Syna 

Božího. Zpřítomňuje spolu s Otcem a Synem v církvi tajemství vtělení a 

vykoupení, přivlastňuje milosti získané Kristem. 

 Největšími, vrcholnými svátky liturgického roku jsou velikonoce. 

Ostatní neděle, slavnosti, svátky, památky a dny je v liturgickém roce obklopují 

a k nim se vztahují. A nejen to: velikonoce jsou “svátky všech svátků”: církev 



stále v liturgii - zejména v eucharistii - zpřítomňuje a slaví velikonoční tajemství 

Kristovo. Zvláštním způsobem to platí o nedělích: každá neděle je kromě toho, 

co je jí vlastní (jako např. nedělím v době vánoční) malými velikonocemi. 

Vystihuje to ruský název pro neděli - voskresenije. Velikonoční tajemství 

Kristovy smrti a vzkříšení slaví však církev i v ostatní dny liturgického roku.  

 Jesle a kříž, tajemství vtělení věčného Syna Božího a tajemství jeho 

vykupitelské oběti a vzkříšení spolu úzce souvisejí. Proč přijal Syn Boží naše 

lidství? V Ježíši Kristu dostalo všechno stvoření svou korunu, svůj vrchol. V 

něm se nejúžeji pojí božské s lidským, nestvořené se stvořeným, Bůh s 

člověkem. V situaci, která vznikla hříchem prvních lidí a je ještě zhoršena 

mnoha hříchy dalšími, je toto završení všeho v Bohočlověku a skrze něho spjato 

s jeho vykupitelským dílem. Celý život Ježíše Krista - od jeho vtělení - má ráz 

smírné oběti, která vyvrcholila jeho smrtí na kříži. Vzkříšený Ježíš vítězí nad 

hříchem a smrtí a tvoří “nové nebe a novou zemi.” 

 Jako jindy v liturgickém roce, je slavení eucharistie vrcholným bodem 

liturgie dnů vánočního období. V eucharistii je nám přiblíženo celé tajemství 

spásy: Je v ní přítomen vtělený věčný Syn Boží. Beránek Boží v ní zpřítomňuje 

svou životní oběť, která započala jeho vtělením a vyvrcholila jeho smrtí na kříži. 

Je v eucharistii přítomen vzkříšený a oslavený. Eucharistická hostina je 

předobrazem a závdavkem hostiny nebeské, dokonalého blaženého 

společenství s Bohem a s ostatními spasenými.  

 “Spojitost Betléma s večeřadlem nelze odstranit, doplňují se navzájem 

… Děkujme stejně a nerozdílně za jesle i oltář … za Slovo učiněné tělem i za 

Bohočlověka učiněného v Nejsvětější svátosti chlebem.” (sv. Petr Julián 

Eymard). 

 “Místo do Betléma pospěšme k oltáři …“ (píseň z Kancionálu č. 221). 

K hlubšímu prožívání adventu a vánoc patří očista od hříchů ve svátosti smíření 

a svaté přijímání. V apoštolském listu psal Jan Pavel II: “Ve svátosti eucharistie 

se Spasitel, který přijal tělo v lůně Panny Marie před dvaceti stoletími, stále 

dává lidstvu jako zdroj božského života.” 

 Neprožívejme tedy “kouzlo vánoc”, prožijme vtělení Božího Syna, 

Ježíše Krista. 

P. Josef 

 

KDYŽ NESTAVÍ DŮM HOSPODIN… 



Bohoslovec Karol Szlezinger SCJ 

Na život Svaté Rodiny v Nazaretě se přesně projevuje, jaká láska by měla 

budovat rodinu – je to láska Boží. 

Sv. Pavel v Listu Efezanům předkládá zásady rodinného života a dává oběma 

manželům stejné doporučení – „Z úcty ke Kristu se podřizujte jeden 

druhému.“ /Ef 5,21/ Jde o úctu k tajemství, o hluboké vědomí toho, že 

pramenem opravdové manželské lásky je Bůh. 

Abychom plně milovali 

Touha po Bohu je v člověku hluboce vepsaná. Sv Augustin píše: „Stvořil jsi 

nás, Pane, pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.“ 

Každý z nás potřebuje Boha. Tuto touhu nelze vykořenit. To, že nepřijmeme 

existenci vody, nezpůsobí, že po ní nebudeme prahnout, že nebudeme žíznit. 

Podobně popírání existence Boha v nás neodstraní touhu po lásce, kráse, 

pokoji, protože právě tím je Bůh. Nejlepším způsobem prožívání manželské 

lásky je, že pozveme Toho, který je pramenem této lásky – Stvořitele. 

Skutečně, manželskou lásku vytváří tři bytosti – muž, žena a Bůh. Jak napsal 

arcibiskup J. Fulton Sheen: „Dvě skleničky se nenaplňují navzájem. Potřebují 

proud vody pramenící mimo ně, aby se mohli vzájemně naplnit. Aby mohla 

vzniknout, jsou potřeba tři. Čím více je manželství založeno na Bohu, tím více 

se stává šťastným. A láska se zvětšuje v průběhu let, kdy vnější krása pomalu 

bledne. Nejlepším způsobem prožívání manželské lásky je pozvání Toho, 

který je pramenem této lásky, Stvořitele.  

  Jsi tím, co miluješ 

Víra dává smysl lidskému životu, přibližuje nás zároveň k Bohu i k ostatním 

lidem. Zkusme si vybavit slunce, které vysílá paprsky. Sluncem je Bůh, my 

jsme paprsky. Čím jsou paprsky slunci blíže, tím jsou jasnější, vyzařují více 

světla a jsou si blíž jeden druhému. Čím blíže jsme Bohu, tím jsme blíž sobě 

navzájem. Analogicky – jestliže se vzdalujeme od Boha, paprsky se stávají 

bledšími a vzdalujeme se sobě navzájem. Čím blíže jsme Bohu, tím více 

milujeme. Manželé, kteří milují Boha, se postupně stávají tím, kterého milují. 

Ten, kterého milují, je naplňuje. Čím šlechetnější je objekt lásky, tím 

šlechetnějším se stává člověk. Láska k Bohu, jako k nejdokonalejšímu objektu 

lásky, je proto nejhlubším pramenem svatosti člověka. 



Společný cíl 

Jestliže láska obou manželů má stejný cíl, ke kterému oba směřují, je skutečně 

láskou „dokud nás smrt nerozdělí“. Cílem je naše svatost. 

V roce 1991 Pán Ježíš polské mystičce Alici Lenszewské sdělil: „ Milovat lidi 

neznamená prožívat stavy emotivní radosti proto, že uspokojily tvoje touhy. 

Milovat lidi, to znamená prokazovat jim dobro, které je vede do nebe, bez 

ohledu na city a emoce, které jsou ve tvém srdci.“ 

Manželé jsou povoláni k tomu, aby sobě navzájem pomáhali na cestě ke spáse 

a nehledali jen to, co přináší pouze časné potěšení. 

Muž a žena, kteří se společně modlí, jsou jedním z nejhezčích obrazů. Jsou si 

vědomi cíle svého povolání a v pokoře si uvědomují, že bez Boha toho moc 

nezmůžou, že bez milosti nemohou překonat mnohé těžkosti, že bez milosti 

nemohou prožívat svůj život jako „stavění domu na skále“. 

 Boží dar 

Nevěřící muž je totiž posvěcen skrze svou ženu a nevěřící žena je posvěcena 

skrze svého muže.“ /1 Kor 7,14/ Když u jednoho z manželů zanikne víra, ten 

druhý by měl usilovat o to, aby ho přivedl nazpátek k Bohu, aby se jeho vztah 

ke Kristu znovu zrodil. Když je jeden z manželů nemocný, druhý se o něho 

stará, dokud se jeho stav nezlepší. Podobné by to mělo být i v duchovním 

životě. Společná péče o pěstování vztahu k Bohu je důležitější než starost o 

fyzické zdraví. Boží láska jistě umožní unést tíhu nevěřící strany. Například 

nedostatek lásky, nevěru, alkoholismus, a to pro spásu duše. 

Křesťanským řešením těžkostí v manželství není rozchod, ale přijetí kříže pro 

posvěcení manžela. Křesťanská láska umožňuje vidět v protějšku Boží dar, o 

který je potřeba se starat. Nejednou může přijít pokušení se této tíhy zbavit, a 

proto je třeba vyvinout námahu podle myšlenky sv. Pavla: „Berte na sebe 

břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ /Gal 6,2/ Kříž není 

překážkou na cestě ke štěstí, je spíše stupněm (příčkou) žebříku, po kterém 

stoupáme do nebe. Pamatujme však, že  „nestaví-li dům Hospodin, nadarmo 

se namáhají stavitelé.“ /Ž 127,1/ 

přeložil P. Jan    



PŘEJEME 

Vavřinec Pešek 

Prokop Jakubička 

Ondřej Jakubička 

Barbora Kurfiřtová 

Božena Bernardová 

Hana Vacková  

Štěpán Tomešek 

Rozálie Procházková  

Anna Jelínková 

Bohuslav Lédl 

Anna Hálová 

Eva Dobrá 

Milota Šolleová 

Magdaléna Maliková

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

 

NENECHTE SI UJÍT 

 

KOLEDOVÁNÍ  NA  POUŠTI. 

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

Železným Brodem, 26.12.2019 ve 14:00 h - na svatého Štěpána. 

Hlasování koledníků minulý rok rozhodlo prostou většinou, že letos zahájíme 

„polskými koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický 

sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými.  

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 s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně 

děkujeme. A něco teplého na zahřátí těla i ducha opět připravíme bez ohledu 

na počasí. 

 

Přejeme všem koledníkům i nekoledníkům krásné prožití svátků 

vánočních a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce. A těšíme se na tradičně 



bohatou účast! A to nejen na koledování, ale i na dalších akcích, které 

připravíme na kostelíčku. Na svatojánskou pouť si prosím už nyní 

rezervujte sobotu 16. 5. 2020. Jsme moc rádi, že nás podporujete, a to 

nejen svou účastí. 

za organizátory Martin Tomešek 

 

DÁREK  NA  POSLEDNÍ  CHVÍLI. 

Po loňském úspěchu této akce chceme předvánoční dobu opět zpestřit 

nabídkou neobvyklých dárků, výrobků a uměleckých dílek místních umělců a 

řemeslníků. 

Ve foyer KC Kino, Železný Brod budete mít možnost se s nimi nejen setkat a 

v přátelské atmosféře u kávy nebo čaje strávit příjemné chvíle, navíc si i něco 

pořídit pro své blízké, přátele a známe. 

V sobotu 14. prosince od 10 do 13 hodiny, foyer KC Kino, Železný Brod. 

Kdo bude chtít, může přinést nabídnout a otestovat trochu ze svého vánočního 

cukroví a tak přispět k příjemné předvánoční atmosféře. 

Místní skupina ČKA přeje všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho 

štěstí a zdraví v Novém roce. Těšíme se na bohatou účast nejen tentokrát, 

ale i na dalších akcích. 

Martin Tomešek 

VÁNOCE V KOSTELE SV. JOSEFA NA KRÁSNÉ 

24. 12. 2019 – 14:00 – setkání rodin – vyprávění o Vánocích pro děti 

  23:30 – půlnoční zpívání českých koled 

  24:00 – půlnoční mše svatá 

25. 12. 2019 – 16:00 – mše svatá, Slavnost Narození Páně 

 

Všechny srdečně zveme na společné setkání v čase nejkrásnějších svátků 

v roce.  

P. Jan Jucha MS a farníci římskokatolické farnosti Krásná 

  



OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

 

O LA SALETTĚ – dokončení 

Pátek 5. 7. 2019 v 7:00 slouží otec Jan soukromou mši svatou v oratoriu za 

Františka k dnešním 81. narozeninám. Zpíváme  „K oltáři Páně“, mamka vzala 

s sebou kancionál, je dnes svátek. Po snídani platí mamka pobyt a snášíme 

zavazadla k autu, v 9:20 vyjíždíme z La Saletty. Svítí slunce, na kopcích jsou 

ovečky a kozy, jedeme a jedeme, asi v půl jedné stavíme na parkovišti 

s nádherným motorestem. Mopuccino, capuccino, káva, pak venku ve stínu u 

kamenného stolu jíme ze zásob – sýr, paštika, chleba a zase jedeme a jedeme 

přes Švýcarsko do Německa. V 19:30 přijíždíme do města Bühl – klášter Maria 

Hilf. V recepci dostáváme klíče a platíme. Otec Jan a táta mají sólo pokoje 

v hlavní budově, mamka a já v Anna haus. Krásný čistý pokoj se sprchou za 

180 euro. U večeře dojídáme vše, co ještě mají. Obalované filé, zeleninové 

karbanátky, saláty, sýry – je pátek. Na pokoji je Bible a info o městě, je to vlastně 

lázeňské město. 

Sobota 6. 7. v 6:15 nás telefonem budí otec Jan, krásně jsme se vyspaly, nikoho 

nepotkaly a jdeme ven. Jídelna je ještě zavřená, prohlížíme si nádhernou kapli, 

pak už vidíme otce s tátou a jdeme na snídani. Báječný výběr – míchaná vajíčka, 

saláty, jogurty, banány, pečivo. Ještě bereme naftu a v osm vyjíždíme. Pořád řídí 

otec Jan, tátu bolí koleno a heká. V Česku stavíme u pumpy Shell. Máme kávu, 

dort a pak přes Prahu jedeme domů, v 15:15 přijíždíme na faru v Brodě. Čeká 

tu otec Josef a jede do Zásady sloužit mši. Mamka hladí auto a děkuje otci 

Janovi. Já taky děkuji otci i rodičům za nádherný dárek ke čtyřicátým 

narozeninám. 

Bylo to náročné, ale hlavně nezapomenutelné. Cesta je to dlouhá, ale kdo 

můžete, jeďte na La Salettu k Panně Marii. Do hřbitovní kaple saletinských 

kněží vhazovali lidé lístky se vzkazy. Mamka s sebou vozila Františkovu 

průkazku s fotkou a dala jí tam. Taky uvidíte tolik krásných kytiček a bylinek. 

Ty u nás nerostou, a ty barvy kolem dokola, ještě že mamka podrobně 

zapisovala datumy a hodiny, můžu vám to všechno přesně napsat.  

No a teď každý večer ve 20:45 začnu zpívat Lasalettskou hymnu a vzpomínám 

na tu nádheru. 

 



Ó, Panno Lasalettská, plačící v středu hor. O milost tě dnes prosí všech srdcí 
našich sbor. Na této pusté hoře Maria sedává, za naše viny moře slz Bohu 

podává. Královno La Saletty, Maria, pros za nás! Pamatuj na své děti nyní i 
v každý čas. 

Konec.        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 úmysl: Budoucnost těch nejmladších 

Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění 

budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají. 

Národní úmysl:  

Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce 

Božího Ducha pro tento svět. 

 

 



Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad 

daným veršem z Písma svatého 

 

 

1.12. 

1.ne 

adv. 

„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu 

Jakubova Boha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po 

jeho stezkách!“ 

2.12. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale 

řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 

3.12. Všechno je mi dáno od mého Otce; 

4.12. ...potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal 

a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a 

nasytili se. 

5.12. "Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do 

království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v 

nebesích." 

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

staň.“ A otevřely se jim oči. 

7.12.  „Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať 

vyšle dělníky na svou žeň!“ 

8.12. 

2.ne 

adv. 

Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k 

našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a 

povzbuzení, a tak měli naději Bůh, zdroj vytrvalosti a 

povzbuzení, kéž vám dá, abyste žili v souladu podle 

vůle Krista Ježíše. 

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

u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno 

Ježíš…“ 
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10.12. Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul 

jediný z těchto maličkých 

11.12. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi 

břemeny, a já vám dám odpočinout. 

12.12. "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." 

13.12. 'Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, 

vyrovnejte mu stezky!' 

14.12. Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se 

jim zlíbilo; tak i Syn člověka bude od nich trpět. 

15.12. 

3.ne 

adv. 

  Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! 

Malomyslným řekněte: "Vzmužte se, nebojte se! 

16.12.   Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy 

přijde Pán. 

17.12. Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele; jedině on 

koná divy. 

18.12. Porodí 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. Alžběta zvolala velikým hlasem: Jak to, že ke mně 

přichází matka mého Pána? 

22.12. 

4.ne 

adv. 

Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel 

(to je 'Bůh s námi') ." 
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23.12. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se 

on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo 

bělí plátno . 

24.12. „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože 

navštívil a vykoupil svůj lid...“ 

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. Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný 

Bože, ty mě vysvobodíš. 

27.12. Světlo vychází spravedlivému a lidem upřímného srdce 

radost. Radujte se, spravedliví, v Hospodinu a oslavujte 

jeho svaté jméno! 

28.12. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem 

povolal svého syna. 

29.12. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po 

jeho cestách. 

30.12. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Svět pomíjí i jeho 

chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 

31.12. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo 

bylo Bůh. 

 

Svátky a slavnosti v prosinci: 

4.12. sv. Barbora 

6.12. sv. Mikuláš 

9.12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
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FARNÍ KALENDÁŘ     
 

Od prosince až do postní doby budou ve všední dny v Železném Brodě mše 

sv. na faře. 

 

Každý čtvrtek až do odvolání budou mše sv. v Žel. Brodě ráno v 8:00 hodin.  

 

Každou adventní neděli bude koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba  

v Žel. Brodě. 

 

Biblické hodiny budou 4. 12. a 11. 12. 

 

1. 12. 1.neděle 

adventní 

 

17:00 

Začátek nového liturgického roku 

Adventní koncert v Žel. Brodě - učitelé ZUŠ 

Železný Brod a jejich hosté 

7. 12. /sobota/ 16:00 Adventní koncert v Držkově ZUŠ Liberec 

8. 12. 2.neděle 

adventní 

  8:30 

18:00 

Mše sv. za ochranu lids. života  - v Žel. Brodě 

Adventní koncert v Žel. Brodě – SATORI – 

Vokálně instrumentální soubor  

9. 12. /pondělí/ 18:00 Mše sv. na Slavnost Panny Marie bez poskvrny 

počaté 

14. 12. /sobota/ 11:00 

13:00 

17:00 

 

Příprava na biřmování 

Adventní koncert na Krásné – ZUŠ Liberec 

Adventní koncert ve Bzí – MY GOSPEL 

 

15. 12. 3.neděle 

adventní 

 

 

16:00 

17:00 

Začátek předvánoční novény – Putování se 

Svatou Rodinou 

Adventní koncert v Loučkách  

Adventní koncert v Žel. Brodě – Jazzové 

inspirace 

22. 12. 4.neděle 

adventní 

16:00 Adventní koncert v Žel. Brodě – 

Železnobrodské dětské sbory 

23. 12. /pondělí/  Zakončení předvánoční novény - Putování se 

Svatou Rodinou - na faře v Žel. Brodě 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB  
VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ  2019    

Den Hodina Místo 

Štědrý den 

 

24. 12. 

/úterý/ 

14:00 

16:00 

20:00 

22:00 

24:00 

24:00 

Krásná – vánoční příběh pro děti 

Loučky 

Zásada 

Bzí 

Krásná 

Železný Brod  

Slavnost 

Narození Páně 

25. 12. / středa/ 

  9:00 

11:00 

15:00 

16:00 

Železný Brod 

Loučky 

Držkov – vánoční vyprávění a zpívání  

Krásná 

Svátek 

sv. Štěpána 

26. 12. / čtvrtek/ 

 9:00 

14:00 

16:00 

 

Železný Brod 

Koledování Na Poušti 

Držkov 

Sbírka na bohoslovce - Svatoštěpánská 

koleda 

27. 12. / pátek /Sv. 

Jan Evangelista 

 18:00 Železný Brod 

 

28. 12. /sobota/ 

Sv. Betlémské děti 

16:00 

18:00 

Zásada 

Bzí 

29. 12. /neděle/ 

Svátek Sv. Rodiny 

 Mše sv. jako každou neděli 

31.12. /úterý/ 16:00 Mše sv. v kostele v Žel. Brodě 
 – na poděkování za uplynulý rok 

 

Matky Boží 

Panny Marie 

1.1.2020 /středa/ 

 

  9:00 

11:00 

16:00 

 

Mše sv. v Žel. Brodě  

Loučky 

Krásná 

Slavnost  

Zjevení Páně 

5. 1. /neděle / 

 

  

 

 

Mše sv. podle obvyklého nedělního pořadu 

12. 1. 

/neděle/Slavnost 

Křtu Páně 

 Končí doba vánoční 



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, 468 22 Železný Brod, tel: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 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: farnost.zelezny.brod@dltm.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.farnostzeleznybrod.cz 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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