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EDITORIAL 

Moji milí, 

zase jsme pokročili ve svém životě, který je takovým neustálým putováním do 

nebeského království. 

V tomto měsíci můžeme své putování zpestřit uvažováním o tajemství 

Ježíšova a Mariina života. Můžeme se modlit růženec. Vždycky můžeme najít 

souvislost s naším životem. Zkusme najít každý den alespoň chvíli na tuto 

krásnou starobylou modlitbu, která je zároveň zbraní proti útokům zla. 

Kéž Panna Maria, naše Matka a Přímluvkyně u Ježíše, nám vyprosí potřebné 

milosti, abychom mohli odvážně a s radostí kráčet po hrbolaté cestě našeho 

života. 

P. Jan 

PASTORACE 

PROČ SE VŮBEC MODLIT RŮŽENEC? 
 

„Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec.  

Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou,  

to přenechávám „bigotním ženským“. 

 

Růženec mám rád 

Modlím se ho každý den a rozjímám o něm. 

Růženec mám nesmírně rád. 

Modlím se ho na malinkém kulatém růženci - 

- je to praktické a přitom nenápadné. 

 

Rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života 

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které 

prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o 

nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. 

Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: 

vzkříšením. 

 

Otevřme rodinné album Panny Marie 

a uvažujme o velkých okamžicích jejího života! 

Vzývejme ji v modlitbě růžence. 

Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, 



které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat 

prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“ 

 

Omílání stále stejné modlitby? 
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to omílání stále stejné 

modlitby, což unavuje, a člověk při tom pak myslí na jiné věci. Myslím si ale, 

že opakuješ-li modlitbu „Zdrávas Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v 

mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v dechu lásky, který tě nese a oživuje. 

Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší. Modlitba totiž nepřitahuje 

nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe než ty, co 

potřebuješ. 

Bůh počítá i s (námi) malými 

Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává 

přednost „hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš 

chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a 

překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají: Nejsi-li krásný ani 

prachatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za blbce. Bůh si však 

naštěstí počíná jinak! 

Proč se vůbec obracet k Marii? 

Pokud měl člověk milující mámu, něžnou, pozornou, vždycky k dispozici, 

mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i „ne“, dostal tak 

parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá 

matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii! 

(Zpracováno podle knihy Setkání s Marií od Guy Gilberta 

 

Z KANCELÁŘE 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Výuku náboženství začínáme první týden v říjnu. Bude se vyučovat na faře.  

3. -5. třída – pondělí 14:45  

nejmladší – úterý 17:00 

 

Prosíme zájemce o výuku náboženství, kteří se ještě nepřihlásili, přihlaste se 

na tel. č. : L. Pešatová 732867310.   

 



PŘEJEME 

V říjnu oslaví svá životní jubilea:  
Kamil Jelínek  

Jáchym Pospíšil  

Vladimír Matouš  

Anička Maliková 

Kamila Slavíková  

Halina Štréglová  

P. Jaroslaw Borucki  

Tomáš Šilhán  

Vladimíra 

Petružálková  

Josef Baczmanski  

Jana Uhlířová  

Tereza Maryšková  

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.  

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA  - Český ráj: 
Po letní přestávce jsme opět připravili přednášku na aktuální téma z úst 

historika. 

PhDr. Jan Stříbrný: 

„Máme se bát budoucnosti?“ 

Středa 19. 10. 2022 v 18:15, aula SUPŠ v Železném Brodě.  

Pan doktor Stříbrný u nás už několikrát přednášel, proto víme, že nás bude 

čekat obohacující večer. 

Srdečně zveme co nejširší veřejnost, nejen naše věrné návštěvníky akcí ČKA, 

na přednášku a následnou besedu na toto téma. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

Aspoň pár informací o přednášejícím pro ty, co ho ještě neznají: 

 

PhDr. Jan Stříbrný 

Jan Stříbrný se narodil 22. 7. 1950 v Radimi u Jičína v rodině soukromě 

hospodařícího rolníka, ukotvené v křesťanské víře a se třemi bratry a sestrou 

prožil klasické dětství venkovského kluka. Přitom občasný nátlak a šikany 

komunistického režimu přispěly ještě k posílení soudržnosti celé rodiny.  

 



Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Jičíně (1965–1968) byl 

přijat na Filozofickou fakultu University Karlovy, kde studoval obor dějepis – 

čeština. Studium ukončil v roce 1973 státní závěrečnou zkouškou a obhájením 

diplomové práce na téma "Podíl Československé národní demokracie na 

vzniku Národního sjednocení". Po složení rigorózní zkoušky mu byl v roce 

1990 přiznán titul doktora filozofie.  

 

V letech 1974–1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických 

bojovníků, kde měl na starosti ústřední a okresní historicko-dokumentační 

komise. Získal tak značné zkušenosti v práci s pamětníky, dokumentaristy a 

historiky z centra i regionů. Přitom postupně rozvíjel svůj vyhraněný zájem o 

moderní československé dějiny se zaměřením na historii druhého odboje. V 

letech 1990–1994 pracoval v Historickém ústavu Armády České republiky 

jako vědecký tajemník Památníku odboje a odborně se zabýval tematikou 

domácího demokratického odboje, persekuce Židů a postavení církví v letech 

1939–1945. V České křesťanské akademii působil od roku 1995. Kromě 

podílu na vedení ČKA (do ledna 2014 byl 2. viceprezidentem) měl na starosti 

výzkumné projekty týkající se historie katolické církve, respektive ostatních 

křesťanských církví v letech 1939–1945. V uplynulém desetiletí se věnoval 

především projektu Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. 

století a připravil dílo k vydání; pod názvem "Mučedníci a oběti pro Krista" by 

mělo vyjít v letošním roce v nakladatelství Academia.  

 

Byl členem různých odborných grémií (mj. vědecká rada Ústavu pro studium 

totalitních režimů), nadále spolupracuje s odbornými časopisy (revue Církevní 

dějiny) a institucemi (Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 

Konfederace politických vězňů). V prosinci 2015 byl jmenován čestným 

členem České křesťanské akademie. 

Převzato ze stránek ČKA http://www.krestanskaakademie.cz/clanek/629 

  

VÝSTAVA V POJIZERSKÉ GALERII V SEMILECH 
30. září 2022 - 2. dubna 2023 

INTERNACE V SEMILECH 1950 - 1953 

Odkrývání osudů řeholníků v internačním oddělení. 

Vernisáž proběhne v pátek 30. září od 17:00 hodin. 

Události spojené s tajným oddělením semilské nemocnice jsou asi 

nejzamlženějším a nejzáhadnějším tématem historie města, které si žádá, aby 

bylo objasněno. Co je pravdy na zvěstech o tom, že zde byli v rámci 

komunistické Akce K řeholníci a kněží masivně mučeni? Zasloužil si primář 



Pluhař, aby na něho členové ilegální protikomunistické organizace 

ILPKORG1 připravovali atentát? Nebo vše bylo jinak, než se na první pohled 

zdá? Vydejme se společně na pátrání, které nás provede tehdejšími semilskými 

i republikovými událostmi a dovede nás až ke skutečným konkrétním osudům 

kněží a řeholníků. 

Výstava se koná ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek, Státním 

okresním archivem Semily a Ústavem pro studium totalitních režimů a je 

postavena na podrobném osmiletém archivním výzkumu. 

Záštitu převzali ministr kultury Mgr. Martin Baxa a arcibiskup pražský Mons. 

Jan Graubner, realizace byla finančně podpořena grantem Ministerstva kultury 

ČR. 

JAN KRISTOFORI: NÁVRAT NA MÍSTO ČINU 
Výstava významného českého malíře Jana Kristoforiho, který se zapojil i do 

činnosti ilegální protikomunistické organizace ILPKORG1 a byl za to zatčen a 

odsouzen na 10 let, je součástí projektu Internace v Semilech 1950-3.  

 
čtvrtek 13. října 2022 v 17:30  

ODKRÝVÁNÍ OSUDU ŘEHOLNÍKŮ V SEMILSKÉ NEMOCNICI 
Přednáška PhDr. Tomáše Chvátala, Ph.D o hledání informací o kněžích 

nuceně umístěných v semilské nemocnici na počátku padesátých let minulého 

století. Rezervace na telefonním čísle 775 859 001. 

 

 

PONDĚLNÍ RŮŽENEC V KOSTELE SV. JAKUBA 

7. října je svátek Panny Marie Růžencové, proto se již tradičně každé pondělí 

scházíme k modlitbě radostného růžence. Vždy v 17 hodin v kostele sv. 

Jakuba v Železném Brodě. 

V. Petružálková 

FÓRUM 

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH 

Letos v červnu jsme se s P. Kryštofem zúčastnili pohřbu paní Teresy Dudek 

v Ježově Sudetskym v Polsku. Zesnulá byla maminkou současného starosty 

této obce Edwarda Dudka. Životní příběh této paní byl velmi pestrý a 

zajímavý, proto chci s jeho dovolením uvést pohřební řeč, kterou pronesl u 

jejího hrobu.  



Vážení kněží, vážení příbuzní, drazí přátelé a sousedé, 

jménem dětí, vnuků, pravnuků chci říci něco o zesnulé, nám nejdražší 

mamince a babičce, blahé paměti Terese Dudek. 

Pro tak vzácnou osobu, jakou byla máma, je možné najít mnoho citací. Ale 

slova sv. papeže Jana XXIII. jsou velmi výmluvná: „Kolik času dá Pán, abych 

pracoval a jemu sloužil? Nevím a nechci vědět. Jsem vždy připraven na to, 

abych žil a abych zemřel.“ V těchto dnech se nerozptylujeme tisícem všedních 

věcí, a tak bych chtěl rozvinout myšlenku svatého papeže – k mámě pasuje 

benediktinské pravidlo „modli se a pracuj“. To ona pracovala tak, jakoby 

všechno záleželo na ní, ale tuto práci prodchnula modlitbou. Stejně upřímnou, 

důvěryplnou, vroucí, proto vědoma si svých sil, věděla, že všechno záleží na 

Bohu, a nejvíc se ve svých modlitbách spoléhala na přímluvu Panny Marie.  

Smrtí mámy končí pokolení rodiny Katarzyny a Stanislawa Gwazdacz. 

Rodiny, která na přelomu 20. a 30. let minulého století rozebrala a převezla 

svůj dům z podřešovské vesnice a vybudovala nový domov na východě 

tehdejšího Polska, dnes je to Ukrajina, v Tarnopolském vojvodství. Vypuknutí 

2. světové války a sovětské okupace nedovolilo dokončit stavbu rodinného 

domu a stodoly a posledním dnem pobytu rodiny v obci Eleonorówka byl 10. 

únor 1940, kdy sovětští vojáci dali půl hodiny na sbalení věcí a potravin a 

umístění dětí do saní, kterými je odvezli na vlakové nádraží a spolu s několika 

dalšími rodinami je vsadili do nákladních vagónů. Byl tehdy velký mráz. Jeli 

do neznáma, nejprve k Bílému moři a potom na Sibiř, kde asi 100 km od 

nádraží byli umístěni do zemljanek. Dospělí šli do práce, nejčastěji do tajgy, 

děti do ruské školy. Po půlroční práci v tajze děda Stanislaw onemocněl a po 

krátké nemoci v září 1940 zemřel. A tehdy tam už nastala zima. Babička 

Katarzyna pečovala o šest dětí. Sovětští aktivisté často prověřovali byt, hledali 

stopy všeho polského a katolické víry. Babička před prověrkou schovávala 

pod oblečení dětí svatý obrázek, který si s sebou přivezli z domu, a na Štědrý 

večer pekla z kukuřičné mouky placky, které symbolizovaly oplatky (pozn. 

red.- V Polsku se o štědrovečerní večeři rozdělují o oplatek z pšeničné mouky 

na znamení dělení se o chléb. Chléb je symbolem lásky, všechno sdílíme 

společně, je to znamení sounáležitosti.) 

Po roce 1941 nejstarší syn Josef narukoval do armády generála Andersa. 

(pozn. red.- Armáda generála Andersa byla vytvořena z Poláků deportovaných 

na Sibiř. Po dohodě s britskou vládou sověti tuto armádu dovolili vytvořit. 

Tato armáda odešla ze SSSR do Iránu a vzala s sebou mnoho polských sirotků, 

kteří se pak v Iránu zachránili od poruštění nebo od smrti hladem na Sibiři. 

Armáda generála Andersa pak bojovala po boku britských vojsk na Západě.) 



Babička po roce 1941 a po odchodu syna Josefa do armády postupně pěšky 

odváděla děti na 100 km vzdálené nádraží, aby pak děti jely samy na další 

neznámou cestu do Kazachstánu. Tam bylo jiné klima, mnohem více potravin 

a jak říkala máma: „Tam byl ve srovnání se Sibiří ráj.“ 

V roce 1946 celá rodina přijela do Polska spolu s jinými rodinami, které byly 

stejně jako oni deportováni do SSSR. Dostali byt v Ježově Sudetskym a 

s touto obcí babička i většina dětí spojila celý svůj další život.  

Máma v květnu 1954 poznala na zábavě mladého pohledného chlapce 

Kazimierza Dudka a dalo by se říci, že to byla láska na první pohled. V září 

1954 uzavřeli sňatek v kostele sv. Erasma a Pankráce v Jelení Goře. Jejich 

manželství trvalo až do smrti táty v roce 2000, to je 46 let. Od roku 1957 se 

jim postupně narodilo osm dětí. Jako šestý se narodil syn Jan, který zemřel 

druhý den, což byla velká bolest, protože doktoři mu nezachránili život a mezi 

mnohými argumenty vyčítali mamince početnou rodinu.  

Maminka nás vychovala sedm a dočkala se devatenácti vnoučat a dvanácti 

pravnoučat. Máma nás učila víře, poctivosti a moudrosti. Učila nás pracovat, 

ale vždycky říkala: „Učte se, abyste nemuseli pracovat tak těžce jako já.“ A 

dohlížela na to. Ona po obchodní akademii začala pracovat jako prodavačka 

v galanterii. Obdivovali jsme její perfektní pamětní počítání, které jí zůstalo až 

do konce jejího života. 

Když se narodily děti, máma přerušila zaměstnání a nejprve s babičkou 

Kateřinou koupily kozu. Později krávu a v dalších letech postavili a rozšířili 

s tátou hospodářství. A co bylo nejdůležitější, v roce 1977 přestavili dům, aby 

děti mohly důstojně bydlet. Toto období, kromě mnohých radostí spojených 

s dětmi, rodinou, pořizováním mnohých potřebných věcí, bylo dobou 

naplněnou vynaložením velkého úsilí a práce, protože veškeré peníze, které 

utržili z hospodářství, předávali různým způsobem a v různé formě dětem a 

později vnoučatům. I přesto, že měla možnost žít v blahobytu, živila se 

neobyčejně skromně, protože po zkušenostech ze Sibiře ji vždy mrzelo 

plýtvání každým drobkem chleba. A nás naučila políbit chléb, když jsme ho 

zdvihli ze země. 

Máma se narodila v Eleonorówce na Bílou sobotu 1933. Charakteristika osob 

narozených v tento den říká, že jsou to osoby velmi pracovité, svědomité a 

důsledné v povinnostech. Tyto osoby jsou známé vytrvalostí, zodpovědností, 

systematičností. Taková byla máma. Když už onemocněla, především se 

oddávala modlitbě. Za nás děti, za vnuky, za živé i zemřelé. Když jsme viděli, 

jak se maminka modlí, bylo to pro nás jako duchovní cvičení. Do konce života 

si budu pamatovat na mou poslední modlitbu Anděl Páně a růženec s mámou 



v sobotní poledne. Za několik hodin zemřela v ten mariánský den, na svátek 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie, její Matky.  

Budou nám chybět její konkrétní rady. Každému chtěla pomoci, poradit a 

nedalo se jí odporovat. My, všechny děti dohromady, nemáme takovou 

důslednost a vnitřní sílu, jakou měla máma. 

Když už byla stará, bylo jí přes 80 let a musela prodat krávu, chtěla koupit 

novou. My jsme byli jiného názoru, a proto jsme to neudělali. Ona ale stála na 

svém, jela sama do Zhořelce, koupila si jí a nás postavila před hotovou věc. 

Nechtěla do nemocnice ani do domu důchodců, vždycky chtěla zemřít ve 

svém domě. A dostala tu milost, a tak, lidsky řečeno, dokončila svůj život 

podle svého pevného rozhodnutí. 

Tuto řeč pronesl na pohřbu její jediný žijící syn Edward Dudek, starosta 

v Ježově Sudetském. 

Dovětek: Tento článek je v říjnovém Jakubovi, protože je to měsíc růžencový, 

zasvěcený Panně Marii, kterou tato zesnulá každý den v růženci prosila. A 

také proto, abychom se připravili na listopad, ve kterém nemůžeme 

zapomenout na ty, kteří nás předešli, a kteří pro nás mohou být vzorem a 

přímluvci, aby náš život byl žitý v Boží přítomnosti, abychom mohli plnit 

svoje povinnosti a přitom nezapomínali na to, že všechno záleží na Pánu Bohu 

a žijíc pro druhé žijme pro Boha. 

P. Jan     

OHLÉDNUTÍ 

FARNOST KRÁSNÁ  

Během prázdnin proběhlo v Kittelově areálu několik akcí, nejvýznamnější pro 

kostel byla podzimní pouť vztahující se ke svátku  Povýšení Svatého kříže.  

Den před poutí, tj.v sobotu, návštěvníci měli možnost si večer přijít 

poslechnout nádherné tóny  historického kladívkového klavíru, který 

zrestauroval světově uznávaný Paul McNulty.  

Na klavír zahrál Andreas Staier, který se specializuje převážně na historické 

nástroje a vystupuje s na nejrůznějších renomovaných koncertních pódiích. 

Klavírní tóny doprovodil překrásný hlas Hanky Blažíkové, která se 

specializuje na interpretaci barokní, renesanční a středověké hudby a stejně 

jako A. Staier vystupuje se světoznámými orchestry nejen v Evropě, ale po 



celém světě. Oba interpreti vydali mnoho CD, která získala významná 

ocenění. 

Večerní koncert byl opravdu krásným hudebním zážitkem, který zaštiťovala 

společnost Lípa Musica. Ta pravidelně pořádá festivaly se světově 

významnými interprety. 

V neděli během poutě v kostele proběhlo několik koncertů. Počasí nebylo moc 

příznivé, přesto se návštěvníci přišli podívat a poslechnout si příjemné tóny 

vystupujících. Po poledni nám přijely zazpívat děti ze ZUŠ v Jablonci nad 

Nisou. Koncertní sbor Iuventus, gaude! měl na Krásné v kostele sv. Josefa 

generálku před odjezdem na mezinárodní soutěž v duchovní hudbě. Jejich 

vystoupení vedené sbormistrem MgA. Tomášem Pospíšilem bylo nabité 

energií, radostí  a neuvěřitelnými pěveckými výkony. Kostel se úplně zaplnil, 

takže atmosféra byla úžasná. Tento sbor přivezl ze Španělska zlaté umístění a 

další vysoké ocenění jejich výkonu, tak si umíte představit, jak krásný víkend 

jsme na Krásné prožili. 

 Celá pouť byla zakončená slavnostní mší sv., při které lidé měli možnost 

vystoupat po Svatých schodech. Každoročně přijde na tuto mši mnoho 

zájemců, protože tento zážitek je pro mnohé zúčastněné velmi silný. 

Další větší akcí bude advent na Krásné, tak se těšíme na všechny návštěvníky, 

kteří k nám zavítají v této krásné době. 

Petra Marat  

HISTORICKÉ OKÉNKO 

KŘÍŽ NA CHLÍSTOVĚ II. 

V září nás pan Plesl seznámil s historií kříže na Chlístově. Jako pamětnice si 

dovoluji přidat konkrétní informace.  

Zmíněno bylo, že v roce 1985 došlo k poškození kříže. Ano, bylo to v zimě a 

manželé Hrachovi na sáňkách odvozili rozbité kameny kříže do stodol. Byla 

doba komunismu a o opravě kříže se veřejně nemohlo ani mluvit, natož žádat 

o peníze. Proto pan profesor akademický sochař Miroslav Hracha na vlastní 

náklady včetně tehdy dostupného materiálu kříž opravil. Jemu patří dík za 

záchranu kříže na Chlístově. 



P.S. Galerie prof. Hrachy je stále ve staré škole (dnes OÚ) Smrčí kdykoli ke 

zhlédnutí. Jsou zde plastiky a sochy známých osobností i již pozapomenutých 

postav Železného Brodu. Vřele doporučuji navštívit. 

V. Petružálková 

 

Z DĚJIN KOSTELA SV. ANTONÍNA V LOUČKÁCH 

O původu obce se nedochovaly žádné historické záznamy. Loučky byly 

pravděpodobně založeny mýtiči lesů nebo uhlíři asi ve 14. století. Odtud 

možná pochází jejich jméno, protože v myslivecké mluvě slovo „loučky“ 

znamenalo promýtěné borové lesíky.  

Farní kostel byl postaven na doporučení císaře Josefa II., který sem roku 1785 

zavítal. Stavba byla provedena z pískovcových štuk a trvala dva roky. Kostel 

byl posvěcen 23. dubna 1791 a zasvěcen sv. Antonínu – Divotvůrci z Padovy 

/Itálie/, který žil v letech 1195 – 1231. V letech 1802 – 1945 byl ochráncem 

kostela hraběcí rod Des Fours de Walderode se sídlem na Hrubém Rohozci. 

Věž byla přistavěna až r. 1806. Vnitřek byl pořízen z výzdob zrušených 

klášterů a kostelů a také z příspěvků věřících. U kostela byl založen hřbitov, 

stavba kamenné ohrady byla dokončena v r. 1831. 

K loučecké farnosti byly připojeny Besedice, Michovka, Zbirohy, Rakousy, 

Vranové /Malá Skála/, Libentíny, část Koberov, Smrčí, Vesec, Prackov, 

Klokočí a Rohliny. 

6. června 1915 byl kostel zničen požárem založeným školáky, kteří vlezli na 

půdu a tam kouřili. Shořela šindelová střecha, dřevěný strop, velká i malá věž, 

celá vnitřní výzdoba i sakristie. Zachovala se jen socha sv. Antonína a něco 

málo drobností. Jinak zůstaly holé zdi. V letech 1915 – 1919 zůstal kostel v 

sutinách. V r. 1919 bylo započato s obnovou. Značnou částkou přispěl hrabě 

Des Fours de Walderode, přispěl i stát a také věřící místní i z okolí, a další 

dárci. Společným úsilím se podařilo kostel znovu vybudovat.  

V pozdějším období má největší zásluhy na zařízení a výzdobě kostela P. 

Bohumil Pikora, který zde působil v letech 1927 – 1950. Z příspěvků dárců 

pořídil tři zvony, nové lavice, varhany, postranní oltáře /sv. Terezie, sv. Rodiny 

a další/, elektrické osvětlení oltářů, nástropní malby /provedl je malíř Josef 

Rak/ a další výzdobu. 

Od začátku stálé duchovní správy až do r. 1950 zde působilo celkem 13 kněží. 

Od r. 1950 nemá farnost vlastního sídelního kněze. 

 



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! 

Úmysl papeže:  Za církev otevřenou všem 

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla 

místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře 

synodality. 

Národní úmysl:  Za volby do senátu 

Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a 

spravedlivě. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.10. „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ 

2.10. „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ 

3.10. „I dána mi třtina, podobná prutu a postavil se tu anděl řka: „Vstaň, a změř 

chrám boží, i oltář, i ty, kdož modlí se v něm.“ 

4.10. „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 

5.10. „Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.“ 

6.10. „Z mnohého vědění mnoho smutku.“ 

7.10. Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. 

8.10. „Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi 

dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit.“ 

9.10. „Raději si shromažďuje poklad v nebi. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš 

mít i své srdce.“ 

10.10. „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne 

jej.“ 

11.10. „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani 

v Jeruzalémě. Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, 
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budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.“ 

12.10. „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: 

Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale 

hříšníky.“ 

13.10. „Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody 

života zadarmo.“ 

14.10. „Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za 

ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí 

z trní hrozny nebo z bodláků fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, 

ale špatný strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce 

ani špatný strom nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, 

bude poražen a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci.“ 

15.10. „Nevědomost hříchu nečiní.“ 

16.10. „Druhé je toto: „Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad 

tato dvě není.“ 

17.10. „Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ 

18.10.  „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu.“ 

19.10. „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. 

Láska nikdy nezanikne.“ 

20.10. „U Boha není nic nemožné.“ 

21.10. „Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“ 

22.10. „Mírná řeč láme hněv. 

23.10. „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ 

24.10. „Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.“ 

25.10. „Neboť Bůh tak miloval svět že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v 

něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 

26.10. „Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, 

Bože, nepohrdáš!“ 

27.10. „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. 

Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ 

28.10. „Buďte jako ptactvo nebeské, které se nestará, co bude jíst, kde bude spát, do 

čeho se oblékne, jen buďte spravedliví.“ 

29.10. „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i 

Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 

přikázal.“ 

30.10. „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“ 

31.10. „V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám 

uložil zvěstovat toto smíření.“ 
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Dříve se mi Bible zdála bezcenná - ve srovnání s jinými knihami, které jsem 

četl. Moje povýšenost ve mně vzbuzovala odpor vůči prostotě Bible a moje 

inteligence nepronikla do její hloubky. 
Bible je totiž taková, že roste s těmi, kdo jsou malí; ale já jsem pokládal za 

nedůstojné být malým. A nadmutý pýchou jsem sám sobě připadal veliký. 

Jednou jsem pak ve svém životě prožíval těžkou chvíli, kdy jsem měl pocit, že 

se vše hroutí. A tu náhle slyším ze sousedního domu hlas - nevím, jestli 

chlapce nebo dívky -, jak si zpívá a dokola opakuje: „Vezmi – čti, vezmi – 

čti.“ Přemýšlel jsem, jestli si děti při nějaké hře něco takového obvykle 

prozpěvují, ale nepřišlo mi, že bych to vůbec někdy slyšel. A tak jsem 

nenacházel žádné jiné vysvětlení, než že to je božský pokyn, abych otevřel 

Bibli a přečetl si to, na co mé oči narazí nejdřív… 

Ty jsi pak, Bože, probodl mé srdce svým slovem – 

– a já jsem si tě zamiloval. 

Se svolením zpracováno podle knihy Augustin,  Vyznání, 
 

4. 10. je svátek sv. Františka 
 

Celé lidstvo se třese, celý vesmír se chvěje a nebe jásá, 

když je na oltáři v ruce kněze 

přítomný Kristus, živý Syn Boží. 

Ó závratná výše a úžasná vznešenost! 

Ó vznešená pokora! Ó pokorná vznešenost, 

když se Pán vesmíru, Bůh a Boží Syn, 

ponížil do té míry, že se pro naši spásu skryl 

v podobě malého chleba! 

Pohleďte, bratři, na pokoru Boha 

a otevřte před ním svá srdce; 

ponižte se i vy, abyste jím byli velebeni. 

Proto si nenechávejte pro sebe nic ze sebe, 

aby vás všechny plně přijal ten, který se vám zcela obětuje. 

Sv. František z Assisi, dopis celému řádu II, 26-29 

 

Svátky a slavnosti v říjnu: 

1.10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše 
2.10. sv. andělé strážní 
4.10. sv. František z Assisi 
7.10. Panna Maria Růžencová 
18.10. Svátek sv. Lukáše 

https://www.ikarmel.cz/produkt/vyznani-2vyd


S ÚSMĚVEM     

 

Desetiletého neposedu poslala maminka do náboženství. Když se odpoledne 

vrátil, ptá se ho, co se naučil. Děcko vypráví: 

„No, paní katechetka nám vyprávěla, jak Bůh vyslal Mojžíše za nepřátelské 

linie na záchrannou misi, která měla vyvést Izraelce z Egypta. Když se dostal 

k Rudému moři, nechal své ženisty udělat pontonový most a všechny dostal na 

druhou stranu. Potom vysílačkou požádal velitelství o leteckou podporu. Jejich 

bombardéry vyhodily most do vzduchu a mise byla splněna.“ 

„Počkej, tohle vám fakt říkala paní katechetka?“ 

„No, ne přesně. Ale kdybych ti to řekl tak, jak to říkala ona, nevěřila bys mi.“ 

Můj Pane, myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím jsem dnes nezhřešil, 

nezaklel, neublížil živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku ani touhu. 

Jsem ti za to velice vděčný. Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu 

opravdu dost potřebovat tvou pomoc! 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou každou středu, kromě 19. 10., 

 místo toho bude v úterý 18. 10 . 

Každý všední den přede mší sv. od 17:30 modlitba růžence, každý pátek 

modlitba růžence před Nejsvětější Svátostí. 

Každé pondělí modlitba růžence v 17:00 .  

2. 10. /neděle/   

16:00 

Mše sv. za členy Živého růžence 

Benefiční koncert v kostele sv. Jakuba v Žel. 

Brodě – organizuje Mateřské centrum Andílek 

6. 10. /čtvrtek/ 8:00 Mše sv. za nová kněžská povolání 

9. 10. /neděle/ 18:00 Synodální setkání na faře v Žel. Brodě 

11. 10. /úterý/ 18:00 Mše sv. za ochranu lidského života od početí 

do přirozené smrti 

19. 10. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA - PhDr. Jan Stříbrný: 

 „Máme se bát budoucnosti?“ 

23. 10. /neděle/  Misijní neděle – sbírka na misie 

30. 10. /neděle/  Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba v Žel. 

Brodě 



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: 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

