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CESTY VÍRY 

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 

K 25. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH 

Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, který je 

mocný…»  (Lk 1,49) 

 

 Drazí bratři a sestry, 

 

dne 11. února budeme slavit v celé církvi a zvláště v Lurdech 25. Světový den 

nemocných na téma: Úžas nad tím, co Bůh koná: «Veliké věci mi učinil ten, 

který je mocný…» (Lk 1,49). Tento den, ustanovený mým předchůdcem 

svatým Janem Pavlem II. v roce 1992 a poprvé slavený 11. února 1993 právě 

v Lurdech, poskytuje příležitost, abychom věnovali zvláštní pozornost 

nemocným anebo všeobecněji lidem trpícím. A zároveň vyzývá ty, kdo se pro 

ně obětují, počínaje rodinnými příslušníky až po zdravotnické pracovníky 

i dobrovolníky, aby vzdávali díky za povolání obdržené od Pána doprovázet 

nemocné bratry.  Toto výročí rovněž obnovuje v církvi duchovní energii ke 

stále lepšímu vykonávání oné základní součásti jejího poslání, jež zahrnuje 

službu těm posledním, nemocným, trpícím, lidem vyloučeným a postaveným 

na okraj (srov. Jan Pavel II., motu proprio Dolentium hominum, 11. února 

1985,1). Chvíle modliteb, slavení Eucharistie, pomazání nemocných, sdílení 

s nemocnými a prohloubení bioetických a teologicko-pastoračních témat, 

o nichž se bude během těchto dní v Lurdech hovořit, zajisté poskytnou nový 

a důležitý příspěvek pro takovou službu. 

Již nyní duchovně zaujímám místo u jeskyně Massabielle vedle obrazu 

Neposkvrněné Panny, na níž ten, který je mocný, učinil velké věci pro spásu 

lidstva. Přeji si vyjádřit svou duchovní blízkost Vám všem, bratři a sestry, 

kteří prožíváte utrpení, i vašim rodinám; stejně tak vyslovuji své ocenění všem 

těm, kdo v různých rolích a ve všech zdravotních zařízeních rozesetých po 

celém světě odborně, zodpovědně a oddaně pracují pro vaši úlevu, pečují 

o vás a o vaši každodenní pohodu. Toužím povzbudit všechny nemocné, trpící, 

lékaře, ošetřovatele, rodinné příslušníky i dobrovolníky k tomu, aby v Panně 



Marii, Uzdravení nemocných, kontemplovali Boží něhu ke každé lidské 

bytosti a vzor odevzdanosti do Boží vůle; a aby ve víře, živené Slovem 

a svátostmi, vždy nacházeli sílu milovat Boha a bratry i při prožívání nemoci. 

Stejně jako svatá Bernadetta jsme před Mariiným zrakem. Pokorná dívka 

z Lurd vypravuje, že Panna, již nazývá „Krásná Paní“, na ni hleděla tak, jako 

se hledí na člověka. Tato prostá slova popisují plnost vztahu. Bernadetta, 

chudá, negramotná a nemocná, cítí, že Maria na ni hledí jako na člověka. 

Krásná Paní s ní hovoří s velkou úctou, bez blahosklonnosti. To nám 

připomíná, že každý nemocný je a stále zůstává lidskou bytostí a tak je třeba 

s ním jednat. Nemocní a lidé postižení, třebas i závažně, mají svou 

nezcizitelnou důstojnost a své poslání v životě a nikdy se nestávají pouhými 

objekty; i když se někdy mohou jevit pouze jako pasivní, ve skutečnosti tomu 

tak nikdy není. 

Po svém pobytu u jeskyně Bernadetta díky modlitbě proměňuje svou křehkost 

v podporu ostatních a díky lásce se stává schopnou obohacovat své bližní 

a především dává svůj život za spásu lidstva. Prosba Krásné Paní, aby se 

Bernadetta modlila za hříšníky, nám připomíná, že nemocní a trpící v sobě 

nenosí jen přání uzdravit se, ale také chtějí křesťansky prožívat svůj život, 

a docházejí až k tomu, že ho darují jako autentičtí Kristovi učedníci misionáři. 

Maria dává Bernadettě povolání, aby sloužila nemocným, a zve ji, aby se stala 

Sestrou lásky, což je povolání, jež ona naplňuje v tak velké míře, že se stává 

vzorem, na který může být odkázán každý zdravotnický pracovník. Prosme 

tedy Neposkvrněné Početí o milost, abychom stále dokázali nacházet vztah 

k nemocnému jako k člověku, který zajisté potřebuje pomoc, někdy i v těch 

nejzákladnějších věcech, ale nese v sobě dar, jenž má být sdílen s druhými. 

Pohled Panny Marie, Potěšení zarmoucených, osvěcuje tvář církve v jejím 

každodenním nasazení pro potřebné a trpící. Cenné plody této církevní 

starostlivosti o svět utrpení a nemoci jsou důvodem díků Pánu Ježíši, který se 

s námi solidarizoval svou poslušností Otcově vůli až po smrt na kříži, aby 

lidstvo bylo spaseno. Solidarita Krista, Božího Syna narozeného z Panny 

Marie, je výrazem milosrdné Boží všemohoucnosti, jež se projevuje v našem 

životě – především je-li křehký, zraněný, pokořený, vyloučený a trpící – 

a rozlévá v něm sílu naděje, která nám umožňuje povstat a podporuje nás. 

Takové bohatství lidskosti a víry nesmí vyjít nazmar, ale spíše nám má 

pomáhat vyrovnávat se s našimi lidskými slabostmi a zároveň s výzvami 

přítomnými ve zdravotnickém a technologickém prostředí. U příležitosti 

Světového dne nemocných můžeme nacházet nový rozmach k tomu, abychom 



přispívali k šíření kultury respektující život, zdraví a životní prostředí, a nový 

impulz, abychom bojovali za úctu k integritě a důstojnosti lidí také díky 

poctivému přístupu k bioetickým otázkám, k  ochraně slabších 

a k péči o životní prostředí. 

U příležitosti 25. Světového dne nemocných obnovuji svou blízkost 

v modlitbě a povzbuzuji lékaře, ošetřovatele, dobrovolníky i všechny 

zasvěcené muže a ženy angažované ve službě lidem nemocným 

a znevýhodněným; církevní i občanské instituce pracující v tomto prostředí; 

i rodiny, které se s láskou starají o své nemocné příbuzné. Všem přeji, aby 

stále byli radostným znamením Boží přítomnosti a lásky napodobováním 

zářivého svědectví tolika Božích přátel a přítelkyň, mezi nimiž připomínám 

svatého Jana z Boha a svatého Kamila de Lellis, patrony nemocnic 

a zdravotnických pracovníků, a svatou Matku Terezu z Kalkaty, misionářku 

Boží něhy. 

Bratři a sestry, vy všichni, nemocní, zdravotní pracovníci a dobrovolníci, 

pozvedněme společně svou modlitbu k Panně Marii, aby její mateřská 

přímluva podporovala a doprovázela naši víru a od Krista, jejího Syna, aby 

nám získávala naději na cestě uzdravení a zdraví, pocit bratrství 

a zodpovědnosti, nasazení pro integrální lidský rozvoj a radostnou vděčnost 

pokaždé, když jsme užasli nad její vděčností a jejím milosrdenstvím. 

Ó, Maria, naše Matko, 
        která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna, 

        pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce, 
        podporuj nás v našich nemocech a utrpeních, 

        veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru, 
        a pomáhej nám odevzdávat se Otci, 

 který koná velké věci. 

Všechny vás ujišťuji svou trvalou vzpomínkou v modlitbě a ze srdce 

vám uděluji apoštolské požehnání. 

Vatikán, 8. prosince 2016, slavnost Neposkvrněného Početí  

FRANTIŠEK 

 



PASTORACE 

DVA POHLEDY NA ŽIVOT 

Na život se můžeme dívat očima člověka mladého, zdravého, silného, plného 

elánu, nebo zrakem člověka nemocného, slabého, chudého, starého. 

Pro toho prvního je život hezký, radostný, jednoduchý, příjemný a hodnotný. 

Pro druhého je život šedý, smutný, těžký. 

 

V Lukášově evangeliu najdeme oba tyto pohledy: „Blaze vám, kdo nyní 

pláčete, neboť se budete smát. A běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete 

plakat a naříkat.“ To nás zaráží. My přece chceme každý den být radostní a 

šťastní. Toužíme po tom, aby ta naše radost trvala neustále. Abychom byli 

zdraví, plní síly, to je náš ideál života. Ježíš mohl lidem tyto hodnoty přinést. 

Mohl nám dát dlouhé mládí, štěstí na sto let, mohl odstranit utrpení a bolest, 

dát všem potřebné síly. Avšak neudělal to. Pouze nazval blahoslavenými ty, 

kteří pláčí, kteří se na svět a život dívají skrze slzy. Navíc sám Ježíš 

dobrovolně přijal utrpení a smrt. Také se na zdejší život díval skrze slzy. 

Učinil tak proto, že jen oči plné slz jsou schopny odkrýt pravdivou hodnotu 

pozemského života. Oči naplněné štěstím mohou klamat a chtějí za každou 

cenu zastavit čas, učinit z časného života věčnost. A to je veliký omyl.  

 

Zákonem tohoto světa je pomíjivost. Člověk, který se s tím smířil, je schopen 

zaujmout správný postoj vůči pozemskému životu. Slza v oku pomáhá odkrýt 

pravdu o světě. Pokud chceme poznat hodnotu života, neptejme se na to těch, 

kteří se honí za štěstím, za příjemnostmi, těch, kteří mají všechno. Ale ptejme 

se spíš lidí, kteří alespoň jednou v životě umírali hlady, kteří poznali tu 

hořkost, slzy bolesti, utrpení, rozloučení, kteří byli pronásledováni. 

 

Základem pravdivého pohledu nejsou růžové brýle. Pravdivou krásu a 

hodnotu života je možné vidět jen skrze slzu. Slza pomáhá poznat škálu barev 

pozemského života a také dává zahlédnout obzor věčnosti. 

P. Jan     



STOLEC SVATÉHO PETRA SYMBOLIZUJE POSLÁNÍ VŮDCE 

CELÉHO BOŽÍHO LIDU  

 
Generální audience Benedikta XVI. 

Česká sekce RV 

Latinská liturgie dnes slaví svátek Stolce svatého Petra (la festa della Cattedra 

di San Pietro). Jde o velmi starobylou tradici, v Římě doloženou již od 4. 

století, kterou jsou Bohu vzdávány díky za poslání svěřené apoštolu Petrovi a 

jeho nástupcům. „Katedra“ je doslovně pevný stolec biskupa, místo v 

mateřském chrámu diecéze, který se proto nazývá „katedrála“, je symbolem 

biskupovy autority a zvláště jeho „magisteria“, tj. evangelijního učení, k 

němuž je jako nástupce apoštolů povolán, aby jej střežil a předával 

křesťanskému společenství. Když biskup stane v čele určité diecéze, jež mu 

byla svěřena, posadí se na stolec s mitrou na hlavě a s berlou v ruce. Z tohoto 

stolce pak vede, coby učitel a pastýř, putování věřících ve víře, naději a lásce. 

Jaký tedy byl “stolec“ svatého Petra? On, jehož si Kristus vyvolil jako 

„skálu“, na které se má vybudovat církev (srov. Mt 16,18), začal svou službu v 

Jeruzalémě po Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha svatého. Prvním 

církevním „stolcem“ bylo večeřadlo a je velmi pravděpodobné, že v onom 

sále, kde se společně s učedníky modlila také Maria, Ježíšova Matka, bylo 

vyhrazeno zvláštní místo pro Šimona Petra. Potom se Petrovým sídlem 

(stolcem) stala Antiochie, město ležící na řece Orontu v Sýrii. V tehdejší době 

to byla třetí metropole římského impéria po městě Římu a egyptské 

Alexandrii. Petr byl prvním biskupem onoho města, kde hlásal evangelium 

Barnabáš a Pavel a kde také byli učedníci poprvé nazváni křesťany? (Sk 

11,26). Římské martyrologium před reformou dokonce předpokládalo také 

zvláštní slavení Petrova stolce v Antiochii?. Odtud Boží Prozřetelnost zavedla 

Petra do Říma, kde završil svou pouť ve službě evangelia mučednickou smrtí. 

Tímto Římský stolec získal větší váhu a byl poctěn úkolem, jenž Kristus svěřil 

Petrovi ? být k službám všem ostatním diecézím a farnostem a povzbuzovat a 
sjednocovat Boží lid. 

Římský stolec byl tedy uznán jako stolec Petrova nástupce a stolec jeho 

biskupa představoval stolec apoštola pověřeného Kristem, aby pásl celé 

stádce. Dosvědčují to nejstarší církevní Otcové, jako například svatý Irenej, 

lyonský biskup, jenž ve svém traktátu „Proti herezím“ popisuje římskou církev 

jako „největší a nejstarobylejší, kterou všichni znají... založenou a zřízenou v 

Římě dvěma přeslavnými apoštoly Petrem a Pavlem,“ a dodává: „S touto 

mailto:ceco@vatiradio.va


církví se pro její znamenitou nadřazenost musí shodnout církev všeobecná, 

tedy věřící, ať už žijí kdekoliv“ (III, 3, 2-3). Tertullián pak tvrdí: „Jak je tato 

římská církev blažená! Byli to sami apoštolové, kdo jí vlil veškeré učení svou 

krví“ (La presrcizione degli eretici, 36.) Stolec římského biskupa tedy 

představuje nejen jeho službu římskému společenství, nýbrž jeho poslání 
vůdce celého Božího lidu. 

Slavit „Stolec“ sv. Petra proto znamená dávat mu mocný duchovní význam a 

rozpoznávat v něm výsadní znamení lásky Boha, dobrého a věčného Pastýře, 

který chce shromáždit celou svou církev a vést ji po cestě spásy. Z mnoha 

svědectví Otců bych rád uvedl slova sv. Jeronýma z jeho listu psaného 

římskému biskupovi, jenž je zvláště zajímavý. Výslovně v něm poukazuje na 

Petrův ?stolec?, který chápe jako bezpečný přístav pravdy a pokoje. Jeroným 

píše: „Rozhodl jsem se poradit se s Petrovým stolcem, kde se nachází ona víra, 

již ústa jednoho apoštola velebila; přicházím nyní prosit o pokrm pro svou 

duši tam, kde jsem dostal Kristův oděv. Já neusiluji o jiné prvenství než o 

Kristovo, proto navazuji společenství s Tvou blažeností, totiž s Petrovým 
stolcem. Vím, že na této skále je zbudována církev“ (Listy I, 15, 1-2). 

Drazí bratři a sestry, v apsidě basiliky sv. Petra, jak víte, se nachází pomník 

Stolec sv. Petra, zralé dílo Berniniho, provedené ve tvaru velkého bronzového 

trůnu podpíraného čtyřmi učiteli církve, dvěma západními, sv. Augustinem a 

sv. Ambrožem, a dvěma východními, sv. Janem Zlatoústým a sv. Atanášem. 

Vybízím vás, abyste se před tímto podmanivým dílem, které je dnes možno 

obdivovat v záři stovek svící, zastavili a modlili se zvláště za službu, která mi 

byla svěřena Bohem. Až vzhlédnete k alabastrovému oknu, jež je umístněno 

nad stolcem, vzývejte Ducha svatého, aby svým světlem a svou silou mou 

každodenní službu celé církvi vždy podporoval. Srdečně vám děkuji i za vaši 

soustředěnou pozornost. 

Přeložil J. Koláček, SJ  

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ÚKLID VÁNOČNÍ VÝZDOBY V KOSTELE 

V pátek 3. února 2017 (na sv. Blažeje) budeme uklízet vánoční výzdobu 

v kostele sv. Jakuba. Prosím o každou pomocnou ruku. Začneme ve 13 hodin. 

       V. Petružálková 

 



EKONOMIKA 

SBÍRKY 

V Železném Brodě bylo v lednu vybráno 

Na katolické školy 1 760,- Kč. 

V Tříkrálové sbírce se vybralo 5 536,- Kč. 

Sbírky do farní pokladny 3 684,- Kč /bez poslední neděle/. 

 

V Loučkách se na katolické školy vybralo 370,- Kč, 

na Krásné 355,- Kč, 

ve Bzí 100,- Kč, 

v Držkově 670,- Kč. 

 

OPRAVY 

ŽELEZNÝ BROD 

Na letošní rok je plánována výměna šindele na střeše kostnice v Železném 

Brodě. Práce budou stát cca 70 000 Kč,- a postavení a rozebrání lešení cca 

22 000,- Kč. Budeme žádat o dotaci MÚ Železný Brod. 

Výhledově je plánována nejnutnější oprava varhan, která bude stát  

120 000,- Kč. Realizace opravy bude až příští rok – v květnu 2018.  

 

Ale už nyní vás prosím o finanční podporu na tento účel. 

 

Je možné poslat příspěvek přímo na účet č. 500601574/0600, pod variabilním 

symbolem: 2018, nebo přímo P. Janovi, který může vystavit potvrzení o daru 

uplatnitelném při odečtu z daní. 

Po majetkovém vyrovnání státu s církvemi se nyní musíme učit 

hospodařit a cítit se spoluhospodáři farnosti. 

 

DRŽKOV 



V Držkově je plánováno dokončení opravy střechy za cca 290 000,- Kč. O 

230 000,- Kč jsme žádali havarijní fond MK ČR. 

KRÁSNÁ 

Na Krásné bude pokračovat restaurování hlavního oltáře za cca 450 000,- 

Kč, z toho 90% bude od MK ČR. 

O financování celkové opravy objektu fary a kostela na Krásné jsme žádali 

Evropskou Unii. Naše žádost byla přijata a ohodnocena jako správně 

zpracovaná, ale bohužel z nedostatku financí jsme byli zařazeni jako 

náhradníci, a to na 4. místě. To bude pravděpodobně znamenat, že žádný 

příspěvek z EU nedostaneme.  

 

Pokud chceme tyto objekty dále opravovat, musíme shánět prostředky 

z jiných zdrojů. 
P. Jan 

 

 

PŘEJEME 

V ÚNORU OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA: 

 

Eliška Pospíšilová 

Elżbieta Petrová 

Helena Procházková 

Mirek Lamač 

Marie Pastorková 

Zdena Rákosová 

Nataša All Radi  

Marie Pešková 

Zdislava Bohuslavová 

Marie Kochánková 

Jáchym Pešek 

Mirka Kostlanová 25let 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

Blahopřejeme manželům Jiráskovým z Malé Skály k 55. výročí 

svatby. 

  



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 
České křesťanské akademie - 
Český ráj: 
  

Srdečně zveme na přednášku  
paní RNDr. Scarlett Vasilukové Rešlové, CSc.  

na téma: "NALÉZAT VÝCHODISKA“,  
a následnou besedu s ní. 
  
Středa 15. 2. 2017 v 18:15,  
v aule sklářské školy v Železném Brodě. 
  

Jak sama upřesňuje, má ještě povinnost, podělit se odborně o jeden zásadní 

vhled do možnosti porozumění smyslu, který Hospodin vložil do svého 

stvoření. A který může pomoct jak jedinci, tak celému stvoření ten smysl 

naplnit a obstát. Bude to taková společná PRAKTICKÁ PORADA o cestách 

života na biologicko-biblických chůdách. 

  

Paní doktorku Vasilukovou-Rešlovou snad ani představovat nemusím, měla u 

nás už několik přednášek i pracovních seminářů, vždy za bohaté účasti 

publika. Jsme rádi, že příjala opět naše pozvání a budu moc rád, když zájemci 

opět zaplní aulu. 

       Ing. arch. Martin Tomešek 

  

Scarlett Vasiluková Rešlová 
  

Působila jako profesorka na Michigan State University/MSU/ v USA 

.Pracovala v  oborech molekulární biologie a psychoneuroimunologie, a 

lékařské etiky, psychoterapie, neurověd a regulací. Vede komplexní 

individuální terapii v Praze. Její aktivity jsou širokospektrální. Podílela se na  

konceptu Desetiletí duchovní obnovy národa.  

Celoživotně spolupracuje  s Tomášem Halíkem.  



Působila v undergroundu, veřejně přednáší. Má cestovatelské zkušenosti z pěti 

5 kontinentů, dlouhodobě z Přední Asie a USA. Byla vrcholovým sportovcem 

i účastníkem expedice do Antarktidy. Je matka dvou dětí, babičkou vnoučat a 

stále ještě dcerou 95 leté maminky. 

 Absolvovala Přírodovědeckou fakulta Univerzity Karlovy (biologie - 1968) 

 Doktorské studium (molekulární biologie, biofyziky), Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Karlovy v Praze - RNDr.  

Aspirantura na Přírodovědecké fakultě a Fakultě všeobecného lékařství 

Univerzity Karlovy v Praze. (obhajoba práce v oblasti lékařských věd na 1. 

lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 1977). titul CSc. 

Pro dlouhodobou práci, podporu a vedení  nádorových pacientů absolvovala 

psychoterapeutické vzdělání a specializace.  

Pracovala jako odborná asistentka 1. lékařské fakulty UK v Praze.  

Působila  jako vedoucí oboru na Institutu doškolování lékařů a farmaceutů.  

Vedla oddělení komplexní terapie a péče o chronicky nemocné pacienty na 

ÚOOZ v Praze.  

Předsedala etickým komisím a celostátním vědeckým projektům.  

 

Podílí se na vedení duchovních exercicií. 

 

Byla členkou Polistopadové vlády s odpovědností za vědu a rozvoj. 

Jako vědecká pracovnice se podílela se v týmu na Michiganské 

Státní university na objevu protinádorového léku na bázi platiny a od 1969 do 

2002 tam dojížděla a pracovala  na dlouhodobých výzkumných projektech 

protinádorového výzkumu. 

 

 

FARNÍ PLES 

Všichni jste srdečně zváni na farní ples – posezení,  

který se koná v sobotu 18. února 2017 na faře v Železném 

Brodě. 

Plesat začneme od 17:00 hodin.  

Čeká nás bohatá tombola na příjemně vytopené faře. 

Občerstvení v podobě dobrého jídla a pití, jakož i dobrou 

náladu si přinesme s sebou.    



NABÍDKA POBYTU V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

Volné dvoulůžkové pokoje na rekondičním pobytu v Mariánských Lázních.  

Termín: 1. – 7. 10. 2017.  

Cena obsahuje: plnou penzi v hotelu, ubytování, doprava, vstupy, výlety. 

Pokoj I. kat. : koupelna + WC + TV stojí 6000,- Kč,  

pokoj II. kat. : 5200,- Kč za osobu.  

Pobyty v solné jeskyni, bazénu s vířivkou, pivovar, přírodní rezervace, hrad, 

Fr. Lázně, Domažlice… 

Přihlášky co nejdříve přijímá V. Petružálková, tel.: 721026030. 

 

  

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

Na svátek sv. Václava jsme jeli na celodenní výlet do Karlových Varů. Nejdřív 

jsme si prohlédli letiště. Hala je celá kovová, vypadá jako roura a letět se dá 

jen do Moskvy. Potom jsme si prohlédli město, mamka vozila pana Sochora 

na vozíku. Kostel sv. Maří Magdalény je na kopečku a není velký. Vyfotili 

jsme se u sochy Karla IV. u kolonády. 

KARLOVY VARY 

Založil český král Karel IV. Kolem roku 1370. V této době už byly známy 

léčivé prameny. Většina historických lázeňských domů je z 18. století. Je 

v údolí říčky Teplé. Proslulá je lázeňská kolonáda s 12 ti minerálními 

prameny, kterou postavil architekt Zítek v letech 1871–1881. 

Prameny mají teplotu od 42°C do 72°C. V centru města je likérka, ve které se 

vyrábí 13. karlovarský pramen Becherovka. 

Cestou zpět do Mariánských Lázní jsme chtěli navštívit rozhlednu na Doubské 

hoře z roku 1905 ve výšce 611m n. m. Má 162 schodů a vstup je z haly hotelu 

Aberg. Ale celý objekt koupili Rusové a ozbrojená ochranka nepustí ani turisty 

na 2 km od hotelu. 

Příště o Svaté Hoře.     Aťka 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Co je apoštolát modlitby? 

Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk 

bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají 

se legitimace, neplatí se členské příspěvky. 

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat 

prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je 

tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby 

vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a 

vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a 

Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení. 

Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi 

na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého 

dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na 

hodnotě. 

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký 

smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, 

nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá. 

V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj 

zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na 

celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání. 

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, 

odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů. 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Od roku 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro univerzální 

církev (střídavě po měsíci všeobecný a evangelizační úmysl). Druhý úmysl 

bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže 

Františka s ohledem na aktuální události, které rok přinese. Tyto úmysly 

budou zveřejňovány v průběhu roku vždy měsíc předem. 

 



Modlitba 

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: Přijetí lidí v obtížných situacích 

Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na 

okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích. 

Národní: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím 

živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání. (EG, č. 

28). 

 

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

1.2. Ev: Mk 6,1-6 

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš 

milosrdný. Nenakládá s námi podle našich hříchů, 

neodplácí nám dle našich nepravostí. 

2.2. Ev: Lk 2,22-40 

Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: 

"On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v 

Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. 

I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo 

smýšlení mnoha srdcí." 

3.2. Ev: Mk 6,14-29 
Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou 

si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. 



4.2. Ev: Mk 6,30-34 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 

5.2. 

ne 
Ev: Mt 5,13-16 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; 

jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K 

ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé 

po ní šlapali.“ 

6.2. Ev: Mk 6,53-56 
Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému 

Bohu zpívat žalmy, dokud budu. 

7.2. Ev: Mk 7,1-13 

A ještě řekl: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, 

abyste zachovali svou tradici! ... Tak rušíte Boží 

slovo svou tradicí, kterou pěstujete. A takových 

podobných věcí činíte mnoho.“ 

8.2. Ev: Mk 7,14-23 

Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho 

znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej 

znesvěcuje. 

9.2. Ev: Mk 7,24-30 
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí 

po jeho cestách! 

10.2. Ev: Mk 7,31-37 
Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze 

tě ještě nalézt. 

11.2. Ev: Mk 8,1-10 

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se 

nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v 

prach se navrátíš. 

12.2. 

ne 
Ev: Mt 5,17-37 

Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a 

skrytá. Bůh ji už před věky pro nás předurčil k naší 

slávě. 

13.2. Ev: Mk 8,11-13 

Ze Siónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, 

přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde 

oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho. Nebesa 

shůry i zemi volá, povede při se svým lidem. 

„Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali 

mou smlouvu! 

14.2. Ev: Mk 8,14-21 
Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná 

svůj lid pokojem. 



15.2. Ev: Mk 8,22-26 

Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se 

slitovává. Hospodin je ochránce nezkušených: byl 

jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. 

16.2. Ev: Mk 8,27-33 

Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje 

Filipovy. Cestou se učedníků ptal: „Za koho mě 

lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za 

Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se 

jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu 

odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ 

17.2. 
Ev: Mk 8,34-

9,1 

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto 

zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude 

stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce 

se svatými anděly. 

18.2. Ev: Mk 9,2-13 

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co 

doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové 

víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve 

víře chápeme, že Božím slovem byly založeny 

světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z 

viditelného. 

19.2. 

ne 
Ev: Mt 5,38-48 

Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí 

Boží Duch? 

20.2. Ev: Mk 9,14-29 

Jen jediný je moudrý, ten, který budí velkou bázeň 

a sedí na svém trůnu. Hospodin sám stvořil 

moudrost, pohlédl a rozdělil ji, vlil ji do všeho, co 

vytvořil, aby byla s každým člověkem podle jeho 

štědrosti, a obdařil jí zvláště ty, kdo ho milují. 

21.2. Ev: Mk 9,30-37 

Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští 

hříchy a zachraňuje v čas soužení. Běda však 

mdlým srdcím a rukám ochablým strachem i 

hříšníkovi, který chodí po dvou stezkách. Běda 

mdlobou ochablému srdci, že nevěří, proto se mu 

nedostane ochrany. 



22.2. 
Ev: Mt 16,13-

19 

Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem 

svatý! K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně 

ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. 

Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale 

miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!"  

23.2. Ev: Mk 9,41-50 
Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, 

amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“ 

24.2. Ev: Mk 10,1-12 

Od počátku stvoření ‚Bůh učinil člověka jako muže 

a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a 

připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno 

tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co 

Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 

25.2. 
Ev: Mk 10,13-

16 

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 

takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, 

kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do 

něho nevejde.“ 

26.2. 

ne 
Ev: Mt 6,24-34 

Nedělejte si, proto starosti o zítřek, vždyť zítřek 

bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost 

svého trápení. 

27.2. 
Ev: Mk 10,17-

27 

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být 

spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to 

nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné 

všecko.“ 

28.2. 
Ev: Mk 10,28-

31 

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, 

kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo 

matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro 

evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu 

s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, 

matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život 

věčný. 

 

 

 

 



Svátky a slavnosti v únoru: 

  2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

  3. 2. sv. Blažej 

11. 2. Panna Maria Lurdská 

14. 2. sv. Valentin 

22. 2. svátek Stolce sv. Petra 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou každou středu kromě 15. 2.,  

místo toho bude ve čtvrtek 16. 2. 

9. 2. 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě na ochranu lidského 

života od početí do přirozené smrti 

11. 2.  

Panna Maria 

Lurdská 

 Světový den nemocných 

12. 2. /neděle/ 8:30 Kostel sv. Jakuba v Žel. Brodě - Mše sv. 

obětována za všechny nemocné ze všech 

našich farností 

15. 2. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

18. 2.  od 17:00 Farní ples na faře v Žel. Brodě 

19. 2. /neděle/  Sbírka Svatopetrský haléř 

 
S ÚSMĚVEM     
 

Z oznámení v kostelích 

 
Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit toho, 

co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.  

 



Kvůli nastalé konfliktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené shromáždění 

za klid a mír.  

 

Kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách."  

Kázání zítra: "Jak najít Ježíše."  

 

Barbara je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s 

usínáním a prosí, zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání pastora 

Jacka.  

 

Irving Benson a Jessie Carterová byli oddáni 24. října v našem kostele. Tak 

skončilo jejich přátelství od školních let.  

 

Tématem večerního kázání bude "Co je peklo?" Přijďte dříve a poslechněte si 

zkoušku našeho sboru.  

 

Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika 

nových členů a zchátralost některých starých. 

 
Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský 

útulek.  

 

Překlad části evangelia sv. Marka do brněnského Hantecu  

 

Šéf vzal plac u kasy a házel čučku, jak ju maníci futrujó prachama. 

Fůra kolíků vyplázla těžký lováče. Naklusala taky nějaká koc, nic moc 

nóbl, a smékla tam dva drobáky, cirka tak búra.  

Šéf hókl na mladý a hodil k nim řeč: „Šlus, garantuju vám: tadle koc 

vysolila větší balík než celá ta partija, co futrovala kasu. Všecky ty 

móky vyšpulily, co jim od chlebárny upadlo. Tadle koc to smékla na 

doraz.“ (Mk 12,41–44)  

 

 



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 
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