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EDITORIAL 

Tak opět s obnovenými silami do nového školního roku… 

Děti mají trochu nechuť, trochu obavy, ale mám dojem, že nejvíce dominuje 

zvláštní rozechvění, zvědavost a touha po setkání a sdílení s kamarády. 

Každým rokem se něco nového naučí, tak to očekáváme i letos – námahu, 

trpělivost, někdy dokonce i radost z poznání, všechno v jednom ranečku.  

Přijďme si pro požehnání, abychom si při stoupání vzhůru k vědomostem dětí, 

výchovným dovednostem rodičů a vůbec při všelikém získávání ctností 

houževnatosti a vytrvalosti v dobrém byli vědomi, že v tom nejsme sami. 

Přijměme také různá pozvání na pouti, přednášky, pobožnosti, posezení, která 

ještě na sklonku léta můžeme stihnout prožít a vyzískat potřebnou dávku 

důvěry, že i podzim a zima může být radostná, že i mimo dovolenou někde 

jinde máme doma dost možností pro posilu ducha i těla.  

Lenka 

PASTORACE 

Na 19. září letošního roku připadá 170. výročí zjevení Panny 

Marie na La Salette. 

19. září 1846 vysoko v Alpách (ve výšce 1800 m n. m.) dvě děti Maximin a 

Melánie pásly krávy a odpoledne kolem třetí hodiny, když se probudily 

z odpoledního spánku, prožily zvláštní setkání s krásnou paní… 

Připomeňme si smysl poselství zjevení Panny Marie 

Soukromá zjevení nepatří k článkům víry. Jsou znamením, nad nimiž je třeba 

uvažovat a která je třeba rozlišovat. Člověk je může přijmout i odmítnout. 

Avšak v každém případě je třeba dostatečných informací, vyváženého úsudku a 

jasné víry. 

A právě to je cílem církve, když ústy příslušného biskupa potvrzuje, že nějaké 

soukromé zjevení „v sobě nese všechny známky pravosti a že věřící mají 

oprávněné důvody uznávat je za nepochybné a pravé“. Nelze porozumět cíli a 

účinkům takovéto události jinak než s ohledem na působení Ducha svatého, 

nyní stejně jako na počátku církve. 



Proto si můžeme položit otázku, jaký smysl a jaký dosah milosti má poselství 

dané světu 19. září 1846. 

A jaký význam má pro nás dnes… 

Co říká Boží slovo, na něž nás odkazuje toto poselství? 

K jakému obrácení nás vybízí? 

 

VIDĚT A ROZUMĚT 

(srov. Mt 13,13) 

 

Panna Maria, dříve než promluvila slovy, představuje se dětem i nám celou 

svou osobností. Maria, matka Ježíšova i matka naše, ozářená světlem 

Vzkříšení, sama je celá světlem. Jas její tváře byl tak silný, že Melánii 

oslňoval a Maximin jí nemohl pohledět do tváře. Stejně  jako oděv Kristův na 

hoře Proměnění zářily i její šaty: čepec, šaty, zástěra i šátek na ramenou. 

 

„Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a 

to ukřižovaného“ (1Kor 2,2). 

 

Všechna záře vychází z velkého kříže, který nosila Panna Maria na hrudi. 

Svým zjevením v La Salettě pokračuje Maria poslání, které jí bylo svěřeno 

pod křížem: „trpět“ pro nás, aby nás mohla zrodit k víře. 

Po obou stranách kříže jsou připevněny nástroje umučení: kladivo a kleště. 

Kolem ramenou krásné paní visel těžký řetěz, biblický symbol hříchu a lidské 

nespravedlnosti. „Člověk je sám v sobě rozdělen. To je také důvod, proč se 

nám celý lidský život, individuální i kolektivní, jeví jako dramatický zápas 

mezi dobrem a zlem, mezi světlem a tmou. Navíc člověk vidí, že vlastní silou 

není schopen nápor zla doopravdy přemoci, takže se každý cítí jakoby spoután 

řetězy“ (2. vatikánský koncil, Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě 

Gaudium et spes, čl. 13).  

Šátek krásné paní byl lemován různobarevnými růžemi, které jakoby 

zdvojovaly řetěz. Stejné růže korunovaly ve světelném diadému její hlavu a 

zdobily také její boty. Je to opravdový růženec: z našich lidských poutí na kříž 

a z kříže, pak k nekonečné radosti a slávě! „V lidu plném slávy jsem zapustila 

kořeny, v podílu Hospodinově, v jeho dědictví. Vyrostla jsem… jako keře růží 

v Jerichu“ (Sirachovec 24, 12-14a). 

Těm, kdo jsou vnímavější pro řeč symbolů, vypovídá postava i šat Panny 

Marie vše o Kristu ukřižovaném a vzkříšeném, o roli matky věřících, o našich 

zápasech, o našem odmítání Boha i o našem každodenním životě, který je 

třeba neustále proměňovat. 

Krásná paní přišla, aby nám toto všechno připomněla ve svém poselství. 

Všimněme si také, že se Maria prostřednictvím malých pasáčků obrací 



k celému „svému lidu“ a připomíná kolektivní rozměr naší víry. Každý z nás 

je povolán Bohem jako jednotlivec, ale také do lůna Božího lidu. 

„Plakala po celou dobu, co s námi mluvila! Opravdu jsem viděl, že jí tečou 

slzy, tekly a tekly.“ Slzy Panny Marie v La Salettě zároveň připomínají slzy, 

které prolila na Kalvárii, jsou znamením její neutuchající starosti o nás. 

Připomínají nám závažnost našich vin, naší lhostejnosti i nutnost našeho 

obrácení. Slzy Matky Boží i Matky lidí vypovídají o tom, jakou důležitost 

máme přikládat tomuto poselství. 

„Když byla (Maria) vzata do nebe, neopustila tento spasitelný úkol, ale nadále 

nám získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímluvami. Ve své 

mateřské lásce se stará o bratry svého syna, kteří dosud putují na zemi a 

ocitají se v nebezpečích a nesnázích, dokud nebudou uvedeni do blažené 

vlasti“ (2. vatikánský koncil, věroučná konstituce o církvi Lumen gentium, čl. 

62). 

EKONOMIKA 

VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KVĚTINY 

K počátečnímu stavu          4,- Kč z 9. 1. 2016 

Příjem   1.694,- 

    1.698,- 

Výdej  -1.145,- /květiny velikonoční, poutní svatodušní,  

postřik na mšice a posyp slimáky/ 

Zůstatek       553,- Kč 

K 21. 8. 2016 mám u sebe 553,- Kč a doklady výdajů. 

V. Petružálková  

UPOZORŇUJEME 

AGAPÉ – POZVÁNÍ  

Oznamujeme, že od září 2016 obnovujeme pro všechny farníky, příznivce a 

návštěvníky kostela sv. Josefa tradici agapé na Krásné. 

Každou 3. neděli v měsíci po mši svaté posedíme na faře u domácího 

občerstvení. 



Společně si popovídáme o prožitcích všedních i svátečních dnů. Co 

zajímavého jsme četli, potkali, co nás obohatilo či donutilo k zamyšlení. 

Agapé je dar setkávání s přáteli starými i novými a může přinášet pohodu 

nejen farníkům z Krásné, ale všem, kdo v dobrém přicházejí. 

 V. Paldusová, P. Jan 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ bude zahájena v říjnu po domluvě s rodiči o 

vyučovacím čase.   Lenka 

 

PŘEJEME 

V září oslaví svá životní jubilea 

Marie Halamová 

Zdeněk Kučera 70 let 

Vladimír Uhlíř 

Pavlína Plívová 

Zbyněk Votoček 

Kryštof Hlava 

Ondřej Hlava 

Martin Tomešek 

Ludmila Sochorová 75 let 

Ludmila Václavíková 40 let 

Bohumila Kopalová 

Miroslav Matenko 

Radek Votoček 15 let 

Kateřina Jelínková 10 let

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho 

lásky. 

NENECHTE SI UJÍT 

POŽEHNÁNÍ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 

V neděli 4. 9. při mši sv. v Žel. Brodě bude požehnání do nového školního 

roku pro:  

všechny děti, aby měly rozum otevřený k poznávání dobrého, aby měly 

odvahu a trpělivost, dostatek sil pro různé zkoušky a radost z kamarádských 
vztahů, 



jejich rodiče, aby je Bůh obdařil silou k doprovázení svých dětí po cestách 

dobra,  

aby byli plni lásky a pochopení, trpělivosti i pevnosti, 

všechny učitele a vychovatele, aby je Bůh naplnil pravou moudrostí, 
všímavostí a láskou k těm,kteří jim budou tento školní rok svěřeni  

a všem ať Bůh žehná.    /podle P. Petra Šabaky/ 

 

 

PODZIMNÍ POUŤ K UCTĚNÍ POVÝŠENÍ  

SVATÉHO KŘÍŽE 

na Krásné u Jablonce nad Nisou 

v neděli 11.září 2016 

11,30 hod. Schola z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z Jablonce nad 

Nisou pod vedením Mgr. Tomáše Pospíšila:Liturgická hudba 

v kostele sv. Josefa 

13 hod.  Dvě loutkové pohádkyDivadélka z půdy:(fara) 

14 hod.  seskupení Aliquis: dobová hudba od středověku po baroko 

(kostel sv. Josefa) 

15 hod. Ing. Vladimír Brok: přednáška autentických prožitků ze 

dvou cest - Krásy Islandu ve fotografiích 2016 (fara) 

 16.hod. Mše svatá s pobožností ke svátku Povýšení sv. Kříže 

celebrovaná P.Mgr. Janem Juchou MS (kostel sv. Josefa) 

 

Fara a kostel sv. Josefa budou otevřeny od 10hod. do 17hod. 

Na faře se nabízí možnost lehkého občerstvení. 

Akce z.s. Andílek a o.s. Armillarie. 

Drobná změna programu ED je vyhrazena. 

 

Římskokatolická farnost Krásná, 

MATICE DĚKANSTVÍ ŽELEZNOBRODSKÉHO 

 

 



POZVÁNÍ 

U příležitosti 170. výročí zjevení Panny Marie na La Salette 

 

bude v pondělí 19. 9. v 18:00 hodin v Bozkově sloužena slavnostní mše 

svatá. 

Po mši sv. bude průvod k sousoší Panny Marie s dětmi, modlitba Anděl Páně a 

možnost občerstvení.  

 

 

Pozvánka místní skupiny České křesťanské 

akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku  

"KAREL IV. A KARLŠTEJN". 

Hned na jeho poslední přednášce jsme přesvědčili  

pana Mgr. Libora Gottfriedaz Národního archivu, aby v dalším semestru 

pokračoval ve svém poutavém vyprávění o tomto „Největším Čechovi.  

Kdy? Ve středu 21. 9. 2016 v 18:15, v aule sklářské školy. 

Většině frekventantům našich přednášek ho není zapotřebí představovat. 

Avšak pro ty, kteří se ještě neměli příležitost s ním setkat, připojuji aspoň 

několik informaci. Sympatický člověk, který umí o dějinách velice zajímavě 

vyprávět. Je to povoláním archivář a historik, pracující v Národním archivu. 

O Karlu IV. by se dalo přednášet po mnoho semestrů, tak ještě několik dalších 

informací z jeho bohatého života se budeme moci poutavou formou dozvědět 

na zahajovací přednášce nového semestru Místní skupiny České křesťanské 

akademie - Český ráj. 

Ti nejzvídavější si mohou připravit dotazy třeba ještě na jeho poslední 

přednášku. Srdečně zveme však i nepřipravené, určitě nebudete svého času 

litovat. Přijďte! Těšíme se na Vás.   

Ing. arch. Martin Tomešek 



POBOŽNOST SVATÝCH SCHODŮ 

V sobotu 24. 9. v 10:00 hodin v kostele sv. Josefa na Krásné se 

společně můžeme pomodlit pobožnost svatých schodů. 

Svaté schody v Kostele na Krásné mají 28 stupňů, stejně jako mramorové 

schodiště v Jeruzalémě, po kterém několikrát stoupal zajatý, odsouzený a 

nakonec zbičovaný Kristus Pán k římskému místodržiteli Pilátovi Pontskému. 

Celkem třikrát po nich stoupal a sestupoval a zanechal na nich kapky své 

Krve.  

Tyto schody podle tradice nechala roku 326 sv. Helena, císařovna a matka 

Konstantina Velikého, převézt do Říma. Tam pro ně byla později/naproti 

Lateránské bazilice/ vystavěna kaple „Scala Sancta – Svaté schody“.  

Od počátku se Svaté schody těšily veliké vážnosti, a proto byla podobná místa 

rozjímání o utrpení Páně budována i jinde ve světě. 

Kapky Kristovy Krve jsou v nově zbudovaných svatyních nahrazovány 

ostatky svatých, které jsou vloženy do prohlubní ve schodech. 

Nejstarší kopie svatých schodů v naší zemi byly vybudovány v Olomouci 

v klášteře dominikánů / 1702/, další v klášteře augustiniánů kanovníků v Praze 

na Karlově /r. 1711/, o několik let později v České Lípě. / Kostel na Krásné 

byl vystavěn v letech1756-60/. Podle dostupných informací jsou svaté schody 

u nás na deseti místech. 

/podle webových stránek řádu Minoritů, wikipedie a knihy „Náboženský život a 

barokní zbožnost v českých zemích“ - autor: JiříMikulec / 

 

POZVÁNKA NA XLII. KONCERT NA POUŠTI 

Srdečně zveme na 42. benefiční koncert Na Poušti.  

V neděli 25. září 2016 ve 14:30 se opět rozezní prostory kostelíčka sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti hudbou starých Mistrů i soudobých autorů. 

Koncert se uskuteční v rámci dnů Evropského kulturního dědictví. Jeho 

součástí bude vernisáž výstavy kreseb Ivany Kantůrkové – In memoriam. 

(Výstava pak bude mít své pokračování v Muzeu Na Bělišti.) 



Vstup do podzimu chceme slavit opět s našimi místními umělci. Zahrají 

Veronika Jiřenová na housle, Zlatka Chlupáčová na flétnu, zazpívá Eva 

Lédlová – soprán a doprovážet všechny na klavír bude Bohuslav Lédl.  

Zazní díla Josepha Haydna, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů, 

Clarkeho, Bohuslava Lédla a dalších autorů. 

Je na co se těšit. Proto využijte tuto nabídku a přijďte se potěšit. Bude-li ještě i 

pěkné počasí, je krásné nedělní odpoledne zajištěno. 

za organizátory Martin Tomešek 

 

 

Římskokatolická farnost Bozkov u Semil - Misionáři Matky Boží  

z La Salette zve na 

VÍKENDOVÉ EXERCICIE 

23.-25. září 2016 

do krásného horského poutního místa k Panně Marii Královně hor 

 

Téma: VELIKONOČNÍ PROMĚNA APOŠTOLA PETRA 
Duchovně doprovází bosý karmelitán 

P. Jan Poříz OCD 
 

Začátek:  v pátek 23. září v 18:00 mší svatou, konec v neděli 25. září 

po obědě. 

Ubytování:  v poutním domě, 512 13 Bozkov 37,  

cena za pobyt včetně plné penze 600,- Kč 

Spojení: přímé spoje z (od) Prahy, Liberce a Hradce jezdí do Semil, 

Jesenného nebo Železného Brodu, zájemce je možné po předchozí dohodě 

do/z Bozkova přivést od spoje osobními auty; některé spoje jedou přímo do 

Bozkova 

Přihlášky, dotazy: email: michael.koudelka@seznam.cz, 

mikuszewski@email.cz telefon: 601 320 849 nebo 605 144 529  

přihlášky do 20.9.2016 

 

Neděle 25. září 2016 v 10:00 

POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ 

celebruje P. Jan Poříz OCD 

mailto:mikuszewski@email.cz


OSLAVA SVATÉHO VÁCLAVA V LOUŽNICI u ZVONIČKY  

Ve středu 28. 9. 2016, od 14 hodin v den svátku svatého Václava  
Srdečně Vás zveme na mši svatou slouženou P. Janem Juchou MS 
Svatováclavský chorál  

Vystavení sochy sv. Václava 

Příležitost k sousedskému setkání a popovídání  

Drobné občerstvení zdarma 

 PŘIJĎTE POBEJT 
OÚ Loužnice 

FÓRUM 

POZVÁNÍ 

Moji milí farníci, 

dovoluji si vás pozvat na oslavu na faru. 17. září 2016 to bude 10 let, co mě 

páter Jaroslav Borucki pokřtil a taky vám děkuji, že jste mě přijali mezi sebe. 

Aťka 

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou děkujeme z celého srdce otci Janovi a V. Petružálkové za 

přípravu a uskutečnění velice pěkné oslavy naší diamantové svatby. Díky 

všem, kteří pro nás s láskou připravili bohaté pohoštění. Díky za zpěv a hudbu 

a za všechny gratulace. Zaplať Pán Bůh! 

Manželé Stehrovi 

OHLÉDNUTÍ 

KRAKOW 2016 

Je středa 20. července ráno a po Litoměřicích se pohybují skupinky mladých 

lidí s krosnami a kufry. I když jdou různými cestami a často se i ztrácejí, 

všichni nakonec dorazí do DDKT ( Diecézního Domu Kardinála Trochty), kde 

složí zavazadla a jdou se zapsat na narychlo vytvořenou recepci. Jedná se o 

poutníky, kteří hned po ranní mši svaté s biskupem Mons. Janem Baxantem 

odjíždí na cestu nejdříve na předprogram do Hnězdna a poté už do samotného 

Krakova.  



Cesta byla dlouhá, ale my jsme se rozhodně nenudili. Celou cestu bylo 

v autobuse všechno možné jen ne ticho a klid. Zpívali jsme písničky, hráli hry 

a nakonec i několik růženců jsme stihli. Z Litoměřické diecéze nás jely celkem 

tři autobusy a každý z nich měl jinou hostitelskou farnost v okolí Hnězdna. 

Celý předprogram spočíval v tom, že každé městečko se ujalo určitého 

množství poutníků a po dobu pěti dní se o ně vzorně staralo. Osádka mého 

autobusu pobývala v krásném městečku jménem Klecko. Poláci nás velmi 

srdečně přijali a jejich péče byla příkladná. Rozdělili si nás po skupinkách do 

rodin. Měli jsme pocit, že jsme v hotelu, vařili výborně a dokonce i prádlo 

nám vyprali a vždy byli ochotní si s námi povídat. Farnost Klecko pro nás 

měla připravený skvělý program, poznávali jsme okolí, putovali ke kameni sv. 

Vojtěcha, kde nám sloužil mši svatou kardinál Miroslav Vlk. Setkávali jsme se 

i s ostatními lidmi ubytovanými v okolí, například na společném divadelním 

představenípod širým nebem, kde nás sedělo na tribuně 2 tisíce. Bylo úžasné 

pozorovat mladé z Francie, Slovenska, Polska, Ruska, Španělska a například 

ještě z Libanonu, jak sedí pohromadě a prožívají spolu tyto chvíle.  

Po pobytu v Klecku následoval noční přejezd vlakem do Krakova. Tam už 

jsme neměli takový komfort jako na předprogramu – bydleli jsme totiž ve 

školách, ale to nikomu nevadilo. I když školy, kde Češi bydleli, byly rozesety 

všude možně, všichni jsme chodili do našeho národního centra, kde probíhaly 

krásné bohoslužby, program, a byla zde i kavárna. V Krakově nebyl žádný 

program povinný, každý se mohl účastnit, čeho chtěl, ale kdo by tam jel a 

ničeho se nezúčastnil? Když jsem nakonec stál v parku Blonia a čekal na 

příjezd papeže, nemohl jsem uvěřit, kolik nás tam je a odkud odevšad jsme. 

Jelikož jsem měl štěstí a byla mi vydána vstupenka do předního sektoru, měl 

jsem papeže Františka na dohled a nemusel jsem se dívat jen zprostředkovaně 

na obrazovku. Bylo to úžasné. I celý Krakov jako by omládl, všichni se smáli, 

skákali na divokých koncertech a ze všech přítomných přímo sršel optimismus 

a nadšení. Jediná chvíle kdy mě trochu opustila skvělá nálada, bylo jet 

přecpanou tramvají se Španěly, kteří ještě navíc zpívali a skákali, ale my Češi 

jsme s “ Kdo neskáče, není Čech“ také rozhodně nezůstávali pozadu. Na 

poslední dva dny jsme se všichni přesunuli na Campus Misericordae, kde se 

nás shromáždilo přes dva miliony. Závěrečná vigilie a mše svatá byla 

pravděpodobně nejsilnější v mém životě. Bylo to úžasné, mladí ze všech koutů 

této Země stáli a modlili se společně se svatým Otcem.  

V Krakově se mi líbilo tak, že to ani nejde pořádně popsat. Tak za tři roky do 

Panamy! 

                  Aleš Zahradník ml.  



KRKONOŠE 2016 

Podle plánu činnosti jede Spolek zdravotně postižených 10. srpna do Krkonoš. 

Mamka vyjednala povolení, aby nás autobus vyvezl až na Zlaté návrší. Jede 

46 osob, neprší, jsou tu krásné břehy plné rozkvetlých vřesů. Jdeme po staré 

cestě na Labskou boudu, je pěkně opravená. U Pančavského vodopádu začíná 

pršet. V dešti koukáme na Ambrožovu vyhlídku, prší až na Labskou, tady 

svačíme a jdeme k prameni Labe. Tady si převlíkám boty a mokré kalhoty a 

v pantoflích pak dojdu až k autobusu kolem mohyly lyžařů Hanče a Vrbaty. 

Krásně se nám na chvilku ukázala Sněžka, Sněžné jámy, Violík. Jedeme ještě 

do Vrchlabí, protože je dnes sv. Vavřince, je i otevřený kostel sv. Vavřince. 

Tady děkujeme za krásný výlet a prohlížíme si výzdobu kostela založeného 

1886 – 1889. Okna i kamenné zdi vypadají jako u sv. Víta v Praze. S mamkou 

ještě stihneme v cukrárničce každá zákusek a jedeme domů. A v těch 

pantoflích jsem došla až domů. A moc se mi celý výlet líbil. 

Aťka 

HISTORICKÉ OKÉNKO 

Ve čtvrtek 7. července jsem se účastnila mše svaté v Držkově. 

Byla sloužena za pátera Emila Brůnu a za všechny pochované na zdejším 

hřbitově. Paní kostelnice Věra Hušková přečetla životopis, o který jsem 

požádala ke zveřejnění v našem zpravodaji Jakub. Páter Kryštof z Bozkova 

sloužící tuto mši v protitotalitním kázání uvedl konkrétní případ zničené 

rodiny v 50. letech pro víru. Umocnil tím zamyšlení nad dobou, kterou mladí 

nepamatují, ale většině národa se po ní asi stýská.  Kázání zakončil slovy:  

,, Věř Ježíši!“  

Před koncem mše svaté jsme průvodem došli k opravenému hrobu všech 

držkovských kněží. Zazpívali, pomodlili se desátek růžence a dostali 

požehnání. Mezi osmnácti přítomnými byli i příbuzní pátera Brůny. 

 

V. Petružálková.  

P. Emil Brůna, kněz Litoměřické diecéze, naposledy farář v Bakově nad 

Jizerou a administrátor farnosti Chrastava se správou kostelů ve Vítkově, 

Václavicích a Hrádku nad Nisou. Narodil se v Držkově do katolické rodiny 

23. listopadu 1909. 



Jeho rodičům zemřelo prvorozené dítě, syn Bohumil, pak se narodily dvě 

dcery, a tak další narozený syn byl, pokud dospěje, zaslíben Boží službě. 

Výborný prospěch v obecné škole v rodné obci a na měšťanské škole 

v Semilech Emila předurčoval ke studiím. Toužil po studiu práv, ale finanční 

možnosti rodičů i slib daný Bohu, jej skutečně dovedly do Prahy na 

Arcibiskupské gymnázium, kde studoval v letech 1922 – 1930. Nato odešel do 

kněžského semináře v Litoměřicích, kde byl 16. června 1935 vysvěcen na 

kněze.  

Nejprve nastoupil na místo kaplana v Dolním Bousově blíže Sobotky. V roce 

1938 byl ustanoven administrátorem farnosti Vlastibořice u Sychrova na 

Turnovsku. Na konci roku 1944 nastoupil na místo kněze v uprázdněné 

farnosti v Bakově nad Jizerou. 

Ve všech těchto svých působištích byl svými farníky oblíben pro svou přímost 

a upřímnost v jednání, společensky se účastnil akcí katolické mládeže. Nad to 

byl členem katolických podpůrných společenstev i světských spolků 

s kulturním zaměřením. Při tom všem se ještě staral o své staré rodiče, kteří 

s ním již od působení ve Vlastibořicích bydleli trvale. Rád četl a vlastnil 

rozsáhlou knihovnu, v níž dominovala teologická a historická naučná 

literatura. 

Události roku 1948 však nastolily ve společnosti nové poměry, které se přímo 

dotýkaly církví a přinesly starosti i knězi Brůnovi. Ke všem povinnostem a 

starostem se správou farnosti musel čelit neustálým protiprávním výpadům 

proti církvi a spolkům s ní spjatými. Již v červnu 1948 se angažoval 

v záchraně majetku bakovského Orla, když byla spolková budova zabrána, 

obhajoval verzi, že je to soukromý majetek katolíků, věnovaný dobrodinci a 

pořízený z výtěžků akademií. A byl za to vláčen úřady. Poznal, že nový řád 

bude řádem bezpráví, vítězit bude jen právo silnějšího. A proto je jednou 

provždy odmítl a otevřeně proti němu vystupoval. I přes zákaz církevního 

tajemníka, který ve skutečnosti řídil činnost církví, četl pastýřské listy věřícím 

při bohoslužbách. Tehdy byl již sledován a označen za škodnou. V myslivecké 

hantýrce to znamená jediné - jsou dovoleny všechny způsoby lovu. 

Národní výbor docílil jeho odstranění z města. Měl být přidělen na vzdálenou 



farnost v Mikulášovicích ve Šluknovském výběžku. Toto místo Brůna odmítl. 

Důvodem byly zdravotní problémy s ledvinami a strach o staré rodiče ve 

studeném prostředí. Stěhování oddálil jen na chvíli a v dubnu 1951 byl 

definitivně jmenován administrátorem v Chrastavě u Liberce, s dalšími třemi 

kostely blíže státní hranice. Aby si nemohl stěžovat, byla mu ponechána 

hodnost faráře v Bakově nad Jizerou, s podotknutím, že je primárním zájmem 

církve, aby se ujal úřadu v Chrastavě. 

Pustil se do práce v novém působišti. Jak vypadalo severočeské pohraničí šest 

let po odsunu Němců, je dnes dostatečně známo. Lidé bez vazeb a různého 

společenského a etnického původu. Těžká práce pro pronásledováním a 

vršením úkolů cíleně unavovaného kněze, který nad to nebyl se svou drobnou 

tělesnou konstitucí zcela zdráv. 

V jednom z rozhovorů s církevním tajemníkem, který si to nenechal pro sebe, 

řekl páter Brůna následující slova: „…když mě necháte zavřít, bude to moje 

smrt, protože já jsem vážně nemocen ledvinovou chorobou.“ A to oni opravdu 

nemohli potřebovat, nějakého „mučedníka pro víru“! Ale když si takový farář 

sám sáhne na život? To je pak nejlepší cesta, aby byl zapomenut, neboť o 

takovém skutku je dobře jen mlčet. 

Tři měsíce po nástupu do Chrastavy dne 5. července těžkého roku 1951 odešel 

ráno páter Brůna na poštu, rodičům řekl, že je hned zpátky, neboť má 

v přifařené obci vykonat pohřeb. Více jej živého nespatřili. Druhého dne byl 

oblíbený bakovský farář, administrující vzdálenou příhraniční farnost nalezen 

oběšený v kostelní věži u varhan. 

Lékařem byla za přítomnosti členů Sboru národní bezpečnosti konstatována 

smrt oběšením bez cizího zavinění. Rodině bylo zakázáno mrtvého převzít. 

Přesto sestra Božena vymohla na státních orgánech alespoň jeho převezení do 

rodného Držkova. Tělo v pevně uzavřené rakvi spočinulo do pohřbu ve 

zdejším kostele sv. Bartoloměje. Kostel byl hlídán místními komunisty, aby 

nedošlo ze strany rodiny ke kontaktu se zemřelým. 

Pohřeb byl hojně navštíven a nad rakví zemřelého promluvil 

mnichovohradišťský vikář páter Holeček. Tehdy prý také řekl, že takovou 

smrtí odejde v této době ještě mnoho kněží. Ač jsou tyto události staré 65 let, 

přeci ještě žijí lidé, kteří na ně nezapomněli a stojí o to, aby byly připomínány. 



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: Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení 

společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti. 

Evangelizační: Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu 

svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium. 

Národní: Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, 

kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání. 

 

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

veršem z Bible 

 

1.9. 

1. čt: 1Kor 3,18-23 
Žl:  24 
Ev: Lk 5,1-11 

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se 
někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať 
se stane bláznem, aby se stal opravdu 
moudrým. 

2.9. 

1. čt: 1Kor 4,1-5 
Žl:  37 
Ev: Lk 5,33-39 

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky 
Kristovy a správce Božích tajemství. Od 
správců se nežádá nic jiného, než aby byl 
každý shledán věrným. 
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3.9. 

1. čt: 1Kor 4,6-15 
Žl:  145 
Ev: Lk 6,1-5 

Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil 
na poslední místo, jako vydané na smrt; 
stali jsme se divadlem světu, andělům i 
lidem. 

4.9. 
ne 

1. čt: Mdr 9,13-18 
Žl:  90(89) 
2. čt: Flm 9b-17 
Ev: Lk 14,25-33 

S námahou luštíme smysl pozemských věcí, 
nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. 
Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo 
poznal tvou vůli, když jsi mu nedal 
moudrost a z výšin neposlal svého svatého 
ducha? 

5.9. 

1. čt: 1Kor 5,1-8 
Žl:  5 
Ev: Lk 6,6-11 

Pro tvé hojné milosrdenství Hospodine 
smím přicházet do tvého domu, smím se 
klanět před tvým svatým chrámem ve tvé 
bázni. 

6.9. 

1. čt: 1Kor 6,1-11 
Žl:  149 
Ev: Lk 6,12-19 

V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a 
celou noc se tam modlil k Bohu. 

7.9. 

1. čt: 1Kor 7,25-31 
Žl:  45 
Ev: Lk 6,20-26 

Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, 
zapomeň na svůj lid, na otcův dům,neboť 
král zatouží po tvé kráse; je to tvůj pán a 
jemu se klaněj. 

8.9. 

1. čt: Mich 5,1-4a 
Žl:  13(12) 
Ev: Mt 1,1-23 

Hle, panna počne a porodí syna a dají mu 
jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'. 

9.9. 

1. čt: 1Kor 9,16-27 
Žl:  84 
Ev: Lk 6,39-42 

Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, 
abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, 
abych získal aspoň některé. 

10.9. 

1. čt: 1Kor 10,14-22 
Žl:  116B 
Ev: Lk 6,43-49 

A proto, moji milovaní, utíkejte před 
modlářstvím. Chceme snad popudit Pána k 
žárlivosti? Jsme snad silnější než on? 

11.9. 
ne 

1. čt: Ex 32,7-14 
Žl:  51(50) 
2. čt: 1Tim 1,12-17 
Ev: Lk 15,1-32 

Otec mu odpověděl: 'Dítě, ty jsi pořád se mnou 
a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč 
se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl 
mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zase nalezen.' 
" 

12.9. 

1. čt: 1Kor 11,17-33 
Žl:  40 
Ev: Lk 7,1-10 

Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento 
kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on 
nepřijde. 

13.9. 

1. čt: 1Kor 12,12-31a Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a 
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Žl:  100 
Ev: Lk 7,11-17 

jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je 
jich mnoho, tak je to i s Kristem. 

14.9. 

1. čt: Nm 21,4b-9 
Žl:  78(77) 
2. čt: Flp 2,6-11 
Ev: Jan 3,13-17 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, 
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale 
sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost 
služebníka a stal se jedním z lidí. 

15.9. 

1. čt: Zid 5,7-9 
Žl:  31 
Ev: Jan 19,25-27 

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, 
Hospodine, uchovals ji těm, kdo se tě bojí. 
Popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před 
lidmi. 

16.9. 

1. čt: 1Kor 15,12-20 
Žl:  17 
Ev: Lk 8,1-3 

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, 
jsme nejubožejší ze všech lidí! 

17.9. 

1. čt: 1Kor 15,35-49 
Žl:  56 
Ev: Lk 8,4-15 

Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, 
ale potom je starosti, majetek a rozkoše 
života dusí, takže nepřinesou úrodu. 

18.9. 
ne 

1. čt: Am 8,4-7 
Žl:  113 
2. čt: 1Tim 2,1-8 
Ev: Lk 16,1-13 

Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i 
děkovné za všecky lidi, za krále a všechny, 
kdo mají moc, abychom mohli vést život 
pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a 
počestnosti. 

19.9. 

1. čt: Pr 3,27-35 
Žl:  15 
Ev: Lk 8,16-18 

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, 
je-li v tvé moci je prokázat. 

20.9. 

1. čt: Pr 21,1-13 
Žl:  119 
Ev: Lk 8,19-21 

Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, 
ale srdce zpytuje Hospodin. 

21.9. 

1. čt: Ef 4,1-7.11-13 
Žl:  19(18) 
Ev: Mt 9,9-13 

Každému z nás byly uděleny duchovní dary 
v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát 
Žijte způsobem- hodným toho povolání, 
které jste dostali: buďte přitom všestranně 
pokorní, mírní a trpěliví;. 

22.9. 

1. čt: Kaz 1,2-11 
Žl:  90 
Ev: Lk 9,7-9 

Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s 
námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo 
našich rukou učiň pevným! 

23.9. 

1. čt: Kaz 3,1-11 
Žl:  144 
Ev: Lk 9,18-22 

„Syn člověka musí mnoho trpět, být 
zavržen od starších, velekněží a zákoníků, 
být zabit a třetího dne vzkříšen.“ 

24.9. 

1. čt: Kaz 11,9-12,8 Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, 
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Žl:  90 
Ev: Lk 9,43b-45 

jenž minul, jako jedna noční hlídka. 

25.9. 
ne 

1. čt: Am 6,1a.4-7 
Žl:  146 
2. čt: 1Tim 6,11-16 
Ev: Lk 16,19-31 

Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, 
víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj 
pro víru, zmocni se věčného života. K němu 
jsi byl povolán. 

26.9. 

1. čt: Job 1,6-22 
Žl:  17 
Ev: Lk 9,46-50 

Vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: 
„Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, 
přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme 
toho, který mě poslal. 

27.9. 

1. čt: Job 3,1-23 
Žl:  88 
Ev: Lk 9,51-56 

Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale 
zachránit.“ 

28.9. 

1. čt: Mdr 6,9-21 
Žl: 1Kron 29 
2. čt: 1Petr 1,3-6;2,21b-24 
Ev: Mt 16,24-27 

Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, ty jsi 
svrchovaně povýšený nade vším, od tebe je 
bohatství a velebnost.Ty vládneš nade vším, 
v tvé ruce je síla a moc, z tvé ruky pochází 
všechna velikost a vláda.  

29.9. 

1. čt: Dan 7,9-10.13-14 
Žl:  138(137) 
Ev: Jan 1,47-51 

Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s 
nebeskými oblaky přicházel ( někdo ) jako 
syn člověka, došel až k starci velikého věku, 
přivedli ho k němu. 

30.9. 

1. čt: Job 38,1.12-21;40,3-
5 
Žl:  139 
Ev: Lk 10,13-16 

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, 
odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá 
toho, který mě poslal. 

 

Svátky a slavnosti v září: 

8.9. Svátek Narození Panny Marie 

12.9.Jména Panny Marie 

13.9. sv. Jan Zlatoústý 

14.9. Svátek Povýšení sv. Kříže 

15.9. Panna Maria Bolestná 

16.9. sv. Ludmila 

19. 9. Panna Maria Lasalettská 

26.9. sv. Kosma a Damián 

28.9. Slavnost sv. Václava 

29.9. Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 

30.9. sv. Jeroným 
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FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou každou středu, kromě středy 21. 9., kdy se přesouvá 

na čtvrtek 22. 9. 

 

4. 9. /neděle/ 8:30 Mše sv. v Žel. Brodě s požehnáním pro 

děti a vyučující do nového škol. Roku 

6. 9. /úterý/ 8:00 Mše sv. v Žel. Brodě nebude večer, ale 

ráno  

11. 9. /neděle/ 16:00 Povýšení sv. Kříže – Poutní mše sv. na 

Krásné, mše sv. za ochranu lids. Života  

18. 9. /neděle/  

 

Sbírka na charitu 

Posezení po mši sv. – fara Krásná 

19. 9. 18:00 Mše sv. v Bozkově u příležitosti 170. 

Výročí zjevení Panny Marie na La Salette 

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

23. – 25. 9.  Víkendové exercicie v Bozkově 

24. 9. /sobota/ 10:00 Pobožnost svatých schodů na Krásné 

25. 9. 14:30 Koncert Na Poušti 

28. 9. /středa/ 

 

  8:30 

14:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Svatováclavská mše sv. v Loužnici u 

zvoničky 

 



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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