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EDITORIAL 

Milí přátelé, 

v únoru slavíme dva svátky, které se týkají tématu zdraví a nemoci. 3. února 

sv. Blažeje a 11. února Panny Marie Lurdské. Svatý Blažej, biskup a mučedník 

konce třetího a počátku čtvrtého století byl původní profesí lékař. Je podle 

tradice jedním ze čtrnácti pomocníků v nouzi a ochráncem při onemocněních 

krku. Za Pannou Marií jezdí lidé do Lurd prosit o uzdravení z nemocí všeho 

druhu.  

A tak mě napadlo, že nejlepší zbraní proti těžkostem v nemoci bude asi humor. 

Proto jsem do závěrečné části Jakuba zařadila pár slov o sv. Filipu Nerim, o 

kterém se říká, že je to veselý svatý.   

Postní doba začíná až 6. března, celý únor se tedy můžeme veselit na plesech a 

masopustech. Na ten náš farní se můžeme těšit 2. března.  

Lenka 

PASTORACE 

NEMOC ČLOVĚKU PŘIPOMÍNÁ, ŽE ŽIVOT NENÍ V JEHO MOCI 
Při četbě evangelií nás zaujme velký počet nemocných, s nimiž se Ježíš při 

svém působení setkával. Vidíme, že Ježíš se k potřebnému člověku sklání s 

pochopením a soucitem. Své poslání vyjadřuje slovy: „Lékaře nepotřebují 

zdraví, ale nemocní“ (Mk 2,17). Jednotlivá uzdravení pak zjevují Boží 

království a prorokují o čase, v němž „už nikdo nebude říkat: ‘Já jsem 

nemocný’“ (Iz 33,24). 

 

Jak vypadá nemoc ve světle Bible? Nemoc je pro člověka výzvou, aby nově 

naslouchal, nově vnímal svou situaci i svůj životní příběh. Na skutečnost je 

třeba se podívat novýma očima. Nemoc člověku připomíná, že život není v 

jeho moci, že s ním nemůže nakládat, jak ho napadne. V nemoci člověk 

dostává úkol, aby dal svému utrpení smysl. Nemoc totiž sama od sebe 

smyslem nedisponuje, spíše sama boří smysl a účelnost, jež člověk ve svém 

životě objevil. 



HROZBA ODLIDŠTĚNÍ NEMOCNÝCH 

To, co je dnes z hlediska lidského a duchovního na nemoci asi nejzávažnější, 

je její zúžení na pouhé technické zvládnutí problému. Technickému řešení 

nemoci hrozí, že zapomene uvažovat o nemocném jako o trpící bytosti. 

Nemocný je ale především člověkem, Božím dítětem, a ne jen nějakým 

„nemocným“! 

JAK NEMOCNÉMU POMOCI? 

Jediná pomoc, kterou můžeme nabídnout, je být nemocnému nablízku, být s 

ním a sdílet jeho slabost a neschopnost, přijmout jeho způsob prožívání dané 

situace. Ježíš sám se ztotožňuje s nemocným: „Byl jsem nemocný, a přišli jste 

za mnou“ (Mt 25,36). Ani v církvi tak není možné pohlížet na nemocného v 

čistě asistenční perspektivě, ale má být přijímán jako nositel důležitého 

poselství: je třeba mu naslouchat, učit se od něj v jeho slabosti. 

SPOLU S BOHEM 

Pro křesťana platí, že „nemůže znát cestu, která by se mohla vyhnout bolesti, 

ale ví o cestě, kterou může projít spolu s Bohem. Bůh není v temnotách 

nepřítomný, je skrytý, takže když ho následujeme, hledáme ho a nacházíme ho 

nově“. 
Zpracováno podle knihy Enza Bianchi „Klíčové pojmy křesťanské spirituality“,   

vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 

 
 
CÍRKEV MÁ MODLITBU A OBŘAD S PROSBOU ZA UZDRAVENÍ 
NEMOCNÝCH  

Ve světě probíhají četná setkání, jež si kladou za cíl uzdravovat, a lidé se jich 

účastní ve velkém množství, protože každý chce být uzdraven. Je to v 

pořádku, pokud jsou tato setkání dobře připravena a probíhají ve shodě s 

církevními předpisy. Často však zapomínáme na to, že církev má vlastní 

modlitbu a obřad s prosbou za uzdravení nemocných a že je to obřad stále 

velmi účinný: jedná se o svátost pomazání nemocných. 

Bezpochyby je potřeba, aby svátost pomazání nemocných byla lépe 

objevována a doceněna. Před II. vatikánským koncilem byla totiž člověku 



udělována až v posledních okamžicích pozemského života a lidé ji považovali 

za jakési „sbohem“ předtím, než člověk odejde na onen svět. Nazývala se 

„poslední pomazání“, poslední modlitba před odchodem na věčnost. V lidech 
proto vyvolávala strach a byl-li někdo vyzván, aby ji přijal, chápal to asi takto: 

„Uvědom si, že nadcházejí tvé poslední chvíle na zemi.“ 

 

Z tohoto důvodu církev této svátosti změnila jméno. Dnes už se nenazývá 

„poslední pomazání“, ale „pomazání nemocných“, a má být modlitbou k 

Pánu za tělesné uzdravení nemocné osoby. Není proto třeba se jí bát, ale 

spíše o ni žádat tehdy, když potřebujeme tělesné uzdravení. 

 

Doporučuje se, aby liturgický nebo paraliturgický obřad, během něhož je 

shromážděným udělována svátost nemocných, pořádala čas od času sama 

farnost. Takové bohoslužbě má předcházet vhodná katecheze. Reforma obřadu 

pomazání nemocných z roku 1972 také doporučuje, aby slavení této svátosti 

byli přítomni i ti, kdo se o nemocného starají – lékaři, zdravotní sestry, 

příbuzní a přátelé i další lidé. Ti všichni se mají modlit ve společenství církve 

za uzdravení a pomoc pro nemocného. 

 

Po přijetí této svátosti lidé často zakusili tělesné uzdravení nebo hluboký 

duševní pokoj, s nímž dokázali nemoci čelit. Liturgická pravidla doporučují, 

aby byla svátost nemocných udělována během mše svaté. Předcházet jí má 

zpověď a četba Božího slova, zvláště textu z listu Jakubova (5,14-16), což je 

základní text, který hovoří o pomazání nemocných olejem prostřednictvím 

představených církve. 

 

Je nezbytné udělat vše, co je v našich silách, abychom odbourali představu, že 

kněz má být kvůli svátosti pomazání nemocných přivolán jen tehdy, když už 
nemocný umírá, nebo dokonce už ztratil vědomí, a že nemocného bychom 

vystrašili, když by mu kněz tuto svátost chtěl udělit. Proti této představě 

musíme bojovat. 

 

Je zřejmé, že této svátosti dosud nepřikládáme náležitý význam v pastoraci a 

patřičné místo v katechezích. Je to dar, další prostředek, který nám církev 

nabízí k uzdravení, a zároveň jasný důkaz, že Ježíš i církev si přejí, abychom 

byli úplnými: na duši, na duchu i na těle. 

Se svolením zpracováno z knihy 

Eliase Velly: Uzdrav mě, Pane, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

Redakčně upraveno 
 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Uzdrav-me-Pane_101632.html


LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Pokračování svědectví bolívijské mystičky Cataliny Rivas: 

Protože to byl sváteční den, rozeznělo se kostelem Sláva na výsostech Bohu. 

Panna Maria pravila: „Veleb a blahoslav z celé své lásky Nejsvětější Trojici a 

uznej, že jsi jedním z jejích stvoření.” 

 Jak jiné bylo toto Sláva na výsostech Bohu! Náhle jsem se viděla na 

vzdáleném místě plném světla, před Vznešenou Přítomností Trůnu Božího. S 

velikou láskou jsem Bohu začala děkovat, opakujíc: „Pro Tvou velikou slávu 

chválíme Tě, velebíme Tě, klaníme se Ti, oslavujeme Tě, vzdáváme Ti díky, 

Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí.” A vybavila jsem si 

vlídnou tvář Otce plnou laskavosti. „Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, 

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce, Ty, který snímáš hříchy světa …” A 

Ježíš stál přede mnou s tváří plnou něžnosti a milosrdenství … „Neboť Ty 

jediný jsi svatý, Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste, se 

Svatým Duchem …” Bůh krásného milování. Ten, který ve chvilce způsobil, 

že se celé mé bytí rozechvělo … 

 A já požádala: „Pane, zbav mě všech zlých duchů. Mé srdce patří 

Tobě. Můj Pane, obdař mě svým pokojem, ať mohu čerpat všechna nejlepší 

dobra z Eucharistie a můj život může nést ty nejlepší plody. Duchu Svatý, 

přetvoř mě, jednej skrze mě, veď mě. Bože, dej mi dary, které potřebuji, abych 

Ti mohla lépe sloužit!” 

 Začala bohoslužba slova a Maria mi poručila, abych opakovala po ní: 

„Pane, dnes chci naslouchat Tvému slovu a přinášet hodně ovoce. Prosím, aby 

Tvůj Svatý Duch očistil nitro mého srdce, aby v něm Tvoje slovo rostlo a 

rozvíjelo se. Prosím, abys očistil mé srdce, jen tak bude připraveno.” 

 Potom Nejsvětější Panna řekla: „Chci, abys dávala pozor na čtení a na 

celou homilii. Pamatuj si, že to, co říká Písmo, se nevrací zpět, dokud nevydá 
plod. Budeš-li pozorně naslouchat, část z toho, co uslyšíš, v tobě zůstane. 

Musíš se snažit, aby sis celý den připomínala ta slova, která na tebe 

zapůsobila. Někdy to mohou být dva verše, jindy četba celého evangelia, a 

někdy jen jediné slovo. Vychutnávej je během dne a stane se částí tebe. Život 

se změní, jestliže dovolíme, aby Boží slovo proměňovalo naši osobnost. A 

nyní řekni Pánu, že Mu zde nasloucháš a že chceš, aby dnes promlouval k 

tvému srdci.” 

 Ještě jednou jsem poděkovala Bohu, že mi dal příležitost naslouchat 

jeho slovu, a poprosila jsem Ho za odpuštění, že jsem měla tak tvrdé srdce po 

mnoho let a učila i své děti, že do kostela se musí v neděli chodit, protože to 

nařizuje Církev, a ne z lásky a potřeby být naplněn Bohem. I eucharistické 



oběti jsem se účastnila vlastně jen z povinnosti a věřila jsem, že to stačí, abych 

skrze ni byla spasena. Ale nežila jsem ji a ještě méně jsem věnovala pozornost 

čtením a homilii! Jakou bolest jsem najednou pociťovala nad tím, o co 
všechno jsem zbytečně přicházela po mnoho let kvůli své lhostejnosti! Jak 

povrchní je naše účast na mši svaté, když jdeme pouze na něčí svatbu či 

pohřeb, nebo když se chceme jen ukázat před společností! Jak opomíjíme naši 

Církev a svátosti! Jen tak plýtváme časem, když se zabýváme věcmi tohoto 

světa, které mohou v momentě nebýt a na konci našeho života nám jej ani o 

minutu neprodlouží! Přesto víme, že nic z toho všeho nám nemůže dát ani 

kousek nebe na zemi a nakonec život věčný. A to se nazýváme vzdělanými 

lidmi! 

Pokračování příště. 

P. Josef 

 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

ÚKLID KOSTELA 

V pondělí 4. února budeme uklízet vánoční výzdobu v kostele sv. Jakuba. 

Každá ruka je vítaná a potřebná. Začneme ve 14 hodin. 

Děkujeme za pomoc. 

Farnice Petružálková 

PŘEJEME 

V únoru oslaví svá životní jubilea: 

Eliška Pospíšilová  

Elzbieta Petrová 

Helena Procházková 

Dominik Marat 

Petr Marat 

Mirek Lamač 

Marie Pastorková  

Zdena Rákosová 

Nataša All Radi 

Marie Pešková  

Zdislava Bohuslavová  

Marie Kochánková 

Jáchym Pešek 

Mirka Kostlánová 

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



NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny 

České křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na první přednášku v tomto novém 

roce. Až z daleké Kanady k nám přijede přednášející  

Prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc. 

Také téma přednášky je mimořádně neobvyklé:  

MŮŽEME MÍT RADOST Z MATEMATIKY? 

středa 27. února 2019 v 18:15  

aula sklářské školy, Železný Brod 

Opravdu se nemusí nikdo bát přijít, ani ti, kdo s matematikou nejsou 

kamarádi. Možná se jimi stanou po absolvování této přednášky a 

následné besedy. Neumím si osobně představit, jak za tak krátký čas 

pan profesor dokáže získat posluchačstvo pro zájem o matematiku, ale o 

to více se na přednášku těším. Ani rodiče by se neměli bát vzít své děti, 

a robátka se nemusí ostýchat před významným vysokoškolským panem 

profesorem. 

Pár informací o panu přednášejícím jsem si vypůjčil z Wikipedie: 

 

Narodil se 5. srpna 1932 v obci Bzí. Absolvoval Matematicko-fyzikální 

fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1956 krátce pracoval na 

Československé akademii věd. Na Matematicko-fyzikální fakultě se 

postupně vypracoval na místo docenta. V letech 1954-1964 pracoval na 

univerzitě v súdánském Chartúmu. 



V roce 1964 se na rok vrátil na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 

Karlovy a od roku 1965 do roku 1968 působil na vysoké škole Institute of 

Advanced Studies v australské Canberře. V roce 1968 při návratu do 

Československa se dozvěděl o invazi vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa a tak v Londýně změnil názor a odcestoval do Kanady, kde 

přijal nabídku Cartotonské univerzity v Ottavě, kde pracoval až do odchodu 

do penze v roce 1997. 

V letech 1971-1974 na Carltonově univerzitě vybudoval a vedl moderní 

katedru matematiky, jež získala celosvětový vliv na algebru, pravděpodobnost 

a statistiku. Do Československa se vrátil v době, kdy se chtěl setkat se svým 

smrtelně nemocným otcem.  

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy přednášel těsně před 

sametovou revolucí, profesoru zde získal roku 1992.  

Během života v Kanadě byl také šéfredaktorem časopisů a vedoucím mnoha 

dalších institucí souvisejících s matematikou. V roce 1977 byl jmenován 

členem kanadské akademie věd The Royal Society of Canada. Studoval jako 

postdoktorální student českého matematika Eduarda Čecha a naopak vychoval 

nové studenty. Spoluautorem mnoha z Dlabových nejcitovanějších děl o 

algebře byl německý matematik Claus Michael Ringel. 

V posledních desetiletích se intenzivně zabýval způsoby, jak zlepšit výuku 

matematiky na školách nižších stupňů. Zdůrazňoval důležitost kvalitních 

učitelů a stal se poměrně často tázanou autoritou, která je skeptická vůči 

novým metodám, například metodám Milana Hejného. 

Srdečně zveme co nejširší segment posluchačů, je to skvělá příležitost odnést 

si nové vědomosti a u mnohých i ztratit ostych z matematiky. Těšíme se na 

užitečně strávený společný večer. 

Ing. arch. Martin Tomešek  

 

 



TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ POSEZENÍ  

- Farní ples 

 se uskuteční v sobotu 2. března 2019  

od 17 hodin. 

na faře v Železném Brodě  

Konzumovat se bude přinesené občerstvení. 

Farníci 

 

FARNÍ VÝLET 2019 

V sobotu 29. června navštívíme polské město Wroclaw – česky Vratislav 

podle knížete Vratislava. V erbu města se ukrývá i český lev. Díky mnoha 

mostům se městu říká „Severní Benátky“. 

 Bližší info o ceně a programu v příštím čísle Jakuba. 

Přihlášky přijímá V. Petružálková 721 026 030 

 

OHLÉDNUTÍ 

OVACE NEBRALY KONCE 

Charitativní koncert pro přítomnou Barunku se konal 6. ledna 2019 v kostele 

sv. Jakuba.  

Pěvecký sbor My Gospel ze Železného Brodu měl triumfální nástup v podobě 

tří králů se známou koledou. Zpěváky doprovázel instrumentální band až 

z Hradce Králové. Vedoucí sboru paní Věrka Strouhalová ukázala plnému 

kostelu, že je „odbornicí“ na svém místě. Výběr písní z domova i z dáli se líbil 

tak, že ovace nebraly konce. Po společném hymnu Narodil se Kristus Pán 

popřál mimo jiné otec Jan do nového roku a všem požehnal. To stále nebyl 



konec. Rozezněly se zrekonstruované varhany a paní Věra Hlubůčková 

zahrála několik „přídavků“. 

Nikdo nechtěl vstát první a opustit kostel; a tak se účinkující zahřívali 
úklonami a přídavky. 

Koncert hladil po duši a zůstane zážitkem, na který se nedá zapomenout. Bylo 

to překrásné zakončení svátečního dne i vánočního období. 

Děkuji. 

V. Petružálková 

 

AŤČIN SLOUPEK 

Mariánské Lázně - pokračování 

Ve čtvrtek máme volnější den, každý má dopoledne volno. Odpoledne jedeme 

do solné jeskyně, já s mamkou jedeme lanovkou od hotelu Krakonoš. Lanovka 

je kabinková pro 4 lidi a jezdí vedle sjezdovky. Mamka pak objednává 

posezení v Modré cukrárně na páteční večer. 

V pátek po cvičení, měření a snídani jedeme zase do solné jeskyně, jsou 3 

skupiny po 16ti a každý je v jeskyni 2x. Po obědě jedeme do obce Drmoul. 

V lese tady mají vysílač s rozhlednou 52 m vysoký a do 40 m je možný 

přístup. Točité kovové schodiště má 207 schodů. Mamka říká, že to vypadá 

jako „Ajfelovka“. Hodně z nás vyšlo až nahoru, ostatní hledali houby.  Pak 

jedeme do pivovaru Chodovar ve Skále. Po večeři běžíme na mši svatou, 

kterou slouží premonstrát z kláštera Teplá. Poděkovala jsem za pobyt a 

rozsvítila svíčku u Panny Marie.  

S ostatníma katoličkama jdeme do Modré cukrárny na rozlučkové posezení. 

Venku prší. Dávám si palačinku s borůvkama.  

Mamka nechává podepsat archy přítomných pro krajský úřad v Liberci.  

V 21 hodin jdeme ještě na barevnou fontánu a ještě přidávají další skladbu – 

Vangelisův Ráj. Je to hezké rozloučení s fontánou. 

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 úmysl: OBCHOD S LIDMI 

Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené 

prostituce a násilí. 

 

Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím 

živého vztahu s Bohem.  

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

1.2. 

Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní 

hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se 

budete smát... 

2.2. 

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, 

očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. 

3.2. 

ne 

Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z 

mateřského života, posvětil jsem tě… 

4.2. 

Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, 
Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, … 

5.2. 

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i 

hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám 

uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše,… 
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6.2. 

Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.- ‚Posilněte proto 

své zemdlené ruce i klesající kolena‘… 

7.2. 

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. 

8.2. 

Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: „Chci, abys mi 

dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ 

9.2. 

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli 

jako ovce bez pastýře. 

10.2. 

ne 

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a 

vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním se vznášeli 

serafové.  Jeden volal na druhého: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, 

celá země. je plná jeho slávy." Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům 

se naplnil dýmem.  Tu jsem zvolal: "Běda mně, je se mnou konec! Vždyť 

jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a krále, 

Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!" Tu ke mně přiletěl jeden ze 

serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z oltáře. (Tím) se 

dotkl mých úst a řekl: "Hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá vina, smyt je 

tvůj hřích!"  Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: "Koho mám poslat, kdo 

nám půjde?" Řekl jsem: "Zde jsem, mne pošli!" 2 

11.2. 

A kamkoli vcházel do vesnic, měst i dvorců, kladli nemocné na tržiště a 

prosili ho, aby se směli dotknout byť jen třásně jeho roucha.  

12.2. 

„Dobře prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích, jak je psáno: ‚Tento lid ctí mě 

rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; 

13.2. 

„Slyšte mě všichni a rozumějte: Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže 

ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“ 

14.2. 

On jí řekl: „Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a 

hodit jej psům.“ Odpověděla mu: „Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem 

živí z drobtů po dětech.“ 

15.2. 

Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního 

vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed 

stromoví v zahradě. 

16.2. ... vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby 

je předkládali; oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček; vzdal za 

ně díky a nařídil, aby je také předkládali. 

17.2. 

ne 

Toto praví Hospodin:  

    "Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá 

smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na 

pustině: nic dobrého se mu neukáže, svůj domov má v suchopárné poušti, v 

solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v 

Hospodina, jehož oporou je Hospodin!  

    Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku; 
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když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém 

roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce." 

18.2. 

Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho 
pokoušeli. 

19.2. 

Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. 

20.2. 

I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit 

zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, 

už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. 

21.2. 

Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi 

Mesiáš.“ 

22.2. 

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány 

pekel ji nepřemohou. 

23.2. 

Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný 

Syn, toho poslouchejte.“ 

24.2. 

ne 

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám 

bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 

25.2. 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. 

26.2. 

„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne 

přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ 

27.2. 

Kdo není proti nám, je pro nás. 

28.2. 

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe 

by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. 

Svátky a slavnosti v únoru: 

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 

3.2. sv. Blažej,  

8. 2. ct. Mlada 

11.2. Panna Maria Lurdská 

22.2. svátek Stolce sv. Petra 

 

 

 
S ÚSMĚVEM     
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Dva chlapi se baví o tom, co dostali k vánocům. 
"Pojď k oknu... vidíš to krásný, modrý BMW? 
"No, tak to je opravdu moc pěkný." 
"Tak přesně v takový barvě jsem já dostal tepláky..."  

 

VESELÝ SVATÝ FILIP NERI 

Veselým svatým byl Filip Neri, velký reformátor církve v době jejího úpadku, 

apoštol Říma. Vyrostl z renesanční doby, z humanismu a zachránil pro církev 

to, co tato doba měla kladného, totiž vědomí, že naše lidství a náš lidský svět 

má svou hodnotu pocházející od Boha. Vnesl pochopení pro pozemské 

hodnoty do náboženského života. J.W.Goethe nazval sv.Filipa nejveselejším 

ze všech světců. Filip pokládal smích za vzácný a často také za nezasloužený 

dar. Měl za to, že humor v sobě nese nebeský tón a svou nakažlivou silou učí 

člověka poznávat svou malost, v níž se však také skrývá jeho pravá velikost. 

 

Filip Neri používal žert a veselí jako metodu získat člověka pro křesťanskou 

víru. Některé jeho počiny v tomto směru byly v dnešním pohledu až drastické, 

přesto však neselhávaly. 

Stávalo se také, že jako pokání uložil svým penitentům nosit na veřejnosti 

plášť obrácený naruby. 

Sv. Filip neměl rád okázalost a pózy v náboženských projevech. Odmítal 

všechny církevní funkce, dokonce odmítl jmenování kardinálem, které mu 

bylo posláno papežem současně s kardinálským kloboukem. Jenom si 

ponechal kardinálský klobouk, ve kterém přes den spával jeho kocour. A když 

Filip v někom viděl budoucí slibnou osobnost církve, posadil mu klobouk na 
hlavu. Toto se stalo mladému šlechtici Ditrichsteinovi při jeho návštěvě 

sv.Filipa. "Tohle bude krásný kardinál," řekl Filip, vyklopil kocoura z 

klobouku a vložil klobouk na hlavu Ditrichsteinovi. 

 

Jeho proroctví se skutečně splnilo. Mladík se stal knězem a později 

kardinálem na Moravě, kde měl značný vliv na osud církve na tomto svém 

působišti. 

Filip Neri byl mistrem satiry, ale jeho satira nebyla kousavá, nebolela. Miloval 

vtipy a také jimi obveseloval druhé. Jeho oblíbenou knihou byla sbírka vtipů 

sebraná jedním knězem a vydaná pod jménem Facezie Piovana Arlotta. Nosil 

ji s sebou celý život. S.Braito, který je autorem českého životopisu sv. Filipa 



Neri, píše ve své knize, že viděl zmíněnou knihu při návštěvě ve Vallicelle, 

kde jsou uchovávány některé památky na světce a že to byla nejohmatanější 

kniha ze všech knih, které tam byly. 

Osobnost sv. Filipa Neri lze pochopit z jeho vlastních slov: "Bud'te veselí, 

synáčkové. Nechci jen, abyste se dopouštěli hříchů. Ale chci, abyste byli 

veselí, to chci. Veselý duch dosahuje snadněji křesťanské dokonalosti než 

duch zasmušilý. Pokračuj, synu, v tomto svém veselí, protože to je ta nejlepší 

cesta k dokonalosti." 

„Neexistuje "pravá ctnost bez radosti"  

"Radostná mysl posiluje srdce a dává vytrvalost v dobrém; kdo chce sloužit 

Bohu, má být proto stále plný radosti" 

Převzato z: pastorace.cz 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Biblické hodiny budou vždy ve středu, kromě středy 27. 2. Místo 

toho bude biblická hodina v úterý 26. 2. 

Všechny mše svaté ve všední dny budou nadále na faře. 

Mše svaté ve čtvrtek budou ráno v 8:00 hodin na faře. 

2. 2. /sobota/ 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

- Hromnice 

  9:00 

10:00 

Mše sv. na faře 

Příprava na biřmování 

3. 2. /neděle/  Svatoblažejské požehnání před závěrečným 

požehnáním mše svaté 

10. 2. neděle/  Udělování svátosti pomazání nemocných 

při mši svaté 

 

24. 2. /neděle/  Sbírka "Svatopetrský haléř" 

27. 2. /středa/ 18:15 Přednáška ČKA  - Prof. RNDr. Vlastimil 

Dlab, DrSc. – „Můžeme mít radost z 

matematiky?“ - v aule SUPŠ sklářské 

2. 3. /sobota/ 17:00 Farní ples na faře v Železném Brodě  



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek   8:00 

        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 
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