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EDITORIAL                               
 
Vážení čtenáři. 

Dnešní Jakub je plný Velikonočních myšlenek, přání a zamyšlení. 

Dovolte mi, abych se se svým přáním přidala i já.  

„Radost Velikonoc ať Vás naplňuje a provází životem, který se někdy zdá být 

neradostný a z běžného života ať Vám naděje Velikonoc udělá neustálou 

slavnost“.  

 

A že žijeme všichni normální život plný běžných starostí, radostí, práce, 

odpočinku a všeho ostatního, tak si Vás dovoluji upozornit na rubriku 

S úsměvem. Naleznete tam takový obyčejně neobyčejný příběh z pera jedné naší 
bývalé broďačky. Je to zatím nejvzdálenější dopisovatelka. Pro mě bylo velkou 

radostí, když jednoho dne od ní přišel mail se sdělením…. 

…...„Včera objevil Jirka na netu Váš farní časopis JAKUB a skoro celý večer 

jsme strávili jeho četbou. Zaujala nás třeba rubrika, nevím už přesně ten název, 

ale bylo to něco ve smyslu: POTŘEBUJI a MOHU POSTRÁDAT. A tak si Jirka 

dělal legraci, že byste tam mohli třeba otisknout: "Potřebujeme traktor, může být i 

z Polska. Značka: Pouze nový, starý máme!" :) :) 

Ale teď vážně! Nechci se Ti vnucovat a nebudu se vůbec zlobit, když mě odmítneš. 

Ale pokud byste už vůbec nevěděli, co s prázdným místem, tak bych měla v rukávu 

pár povídeček k pousmání……“ 

Moc Evě děkuji a to ne jen za povídky a s radostí předávám k počtení i Vám. 
-el- 

 

 

 
 

CESTY VÍRY      
 

 

 

Vážení farníci 
Jelikož se v naší farnosti chystá svátost biřmování, otec Jan Vám předkládá 

několik řádek, které se k této události váží. 
Biřmování se uskuteční 16.06.2012 v 10 hod. a otec Jan by tento den rád viděl 

jako slavnost celé farnosti a příležitost k setkáni s biskupem Janem Baxantem. 

 



* Křest je znamením postupně odhalované víry a v případě malých dětí 

směřováním k víře, kterou jednou budou mít. Vede nás k tomu, abychom byli 

Kristovými svědky a umožňuje nám účastnit se eucharistie. Zkušenost nám však 

ukazuje, že je užitečné stvrdit, upevnit a posílit naši víru, spojenou se křtem. 
Máme potřebu "chytit druhý dech". Biřmování je svátost (tedy Boží čin), který 

stvrzuje svátost křtu. Biskup přichází do křesťanského společenství, pak se 

všichni modlí k Duchu svatému a biřmovaným je uděleno znamení - biskup na ně 

vloží své ruce a potře jim čelo vonným olejem. Biřmování je znamením 

"dospělosti" - víme, co je to církev, našli jsme své místo v jedné, či více 

křesťanských skupinách, chceme být Kristovými svědky v současném světě a 

chceme se stále více otevírat působení Ducha svatého. Biřmování je tedy vstupem 

do silnějšího a dynamičtějšího křesťanského života. 

 

*Biřmování v šuplíku? 

 

Mnoho katolíků má svátost křtu a biřmování spojeno s dávnou minulostí, 
ale minimálně se svou přítomností. Prostě je mají uloženy s ostatními dokumenty 

a životními památkami v jakémsi důležitém šuplíku - a dost. O jejich vlivu na 

svou vlastní přítomnost jsou většinou pramálo přesvědčeni. A přece - máloco má 

v lidském životě tak trvanlivý a tak zásadní účinek, jako tyto svátosti. 

Křest a biřmování působí v našem životě stále, a to i u těch, kdo z nějakého 

důvodu nemohou přistupovat k jiným svátostem.  

Jak z nich může růst naše víra a každodenní praxe? Velmi stručně řečeno 

- nestačí vědět, že jsme byli pokřtěni a biřmováni, ale je třeba vědět co se s námi 

stalo - a co tedy trvá. Křtem jsme připodobněni Kristu a včleňuje do jeho těla - 

církve. To se týká nás celých, našich vztahů, našeho zdraví, našeho uplatnění a 

našeho života naplnění života v Bohu. Biřmování pak toto včlenění dovršuje a 
otevírá nám zcela nevratně přístup k potřebnému obdarování Duchem svatým.  

Tyto obě svátosti nám tedy zaručují, že patříme k Bohu, a že jsme 

patřičně vybaveni k tomu, abychom Boží věci konali. A to i navzdory naší 

křehkosti, nedokonalosti, váhavosti.  

 

(Podle P. Aleše Opatrného, Můžeme se ještě změnit, vyd. Karmelitánské 

nakladatelství, str. 26n/  

 

*Svátost biřmování - základní informace 

 

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, 

upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost - biřmovanci je udělena 
křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a 

obdařen zvláštní silou Ducha svatého. 



Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, 

že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské 

ochrany. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, 

pevněji ho spojuje s Kristem, rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje sílu 
šířit a bránit víru slovem i skutkem. 

Sestoupení Ducha svatého na Ježíše (v podobě holubice, která je od té 

doby symbolem sv. Ducha) ve chvíli, kdy byl pokřtěn Janem Křtitelem v řece 

Jordánu (Lk 3,21-22; Jan 1,29-34), bylo znamením, že On (Ježíš) je Mesiášem a 

Božím Synem. 

Rovněž Ježíšovi učedníci (apoštolové) po Ježíšově nanebevstoupení 

tráví 9 dnů na modlitbách (Sk 2,1-4) a Duch svatý na ně sestupuje v podobě 

ohnivých jazyků a dokonale je proměňuje. Apoštolové plni Ducha svatého 

začínají hlásat velké Boží skutky (Sk 2,11). Apoštol Petr prohlašuje, že toto 

sestoupení Ducha svatého je znamením mesiášské doby. Ti lidé, kteří uvěřili 

kázání apoštolů a dali se pokřtít, dostali dar Ducha svatého (Sk 2,38) vkládáním 

rukou na hlavu křtěného (děje se tak dodnes). 
Svátost biřmování uděluje biskup nebo, s jeho svolením, kněz. Při 

udělování svátosti biskup vkládá ruku na biřmovance, maže ho na čele křižmem a 

říká: "Přijmi pečeť daru Ducha svatého." Při tomto úkonu stojí za biřmovancem 

jeho kmotr, který má svou pravou ruku na jeho pravém rameni. Tím stvrzuje, že 

bude biřmovanému duchovní oporou (viz KKC 1299). 

Svátost biřmování se uděluje pokřtěnému pouze jedenkrát v životě. 

Věřící dostává svátost nejdříve v době, kdy začíná rozumem rozlišovat. Pouze v 

nebezpečí smrti mají být biřmovány i děti, které nedosáhly ještě schopnosti 

rozlišovat. 

Křesťan se na biřmování připraví duchovní přípravou (katechezí), 

horlivější modlitbou, svátostí smíření (zpovědí). Je vhodná pomoc kmotra či 
kmotrů. Církev doporučuje, aby kmotrem byla táž osoba, která byla vybrána pro 

křest. 

 
 

PASTORACE                                        
 

 

Velikonoce představují srdce víry  

(Benedikt XVI.) 

 

Tři velikonoční dny nás přivádějí k jádru křesťanské víry: k utrpení, smrti a 

vzkříšení Ježíše Krista. Jsou to dny, které bychom mohli považovat za jeden 



jediný den: představují srdce a ohnisko celého liturgického roku jakož i života 

církve. 

O Velikonocích vstupujeme do téže atmosféry, jakou prožíval Ježíš kdysi v 

Jeruzalémě. Chceme v sobě probudit živou vzpomínku na utrpení, které Pán 

podstoupil pro nás, a připravit se na radostné slavení Zmrtvýchvstání. 
 

Kristus opravdu vstal z mrtvých, smrt nad Ním již nemá žádnou moc. 

Přijímejme plán nebeského Otce 

 

Drazí bratři a sestry, orientujme v těchto dnech svůj život směrem k přijetí plánu 

nebeského Otce; obnovme své přitakání božské vůli, jak to učinil Ježíš.  

 

Působivé velikonoční obřady nám dávají příležitost prohloubit smysl a hodnotu 

našeho křesťanského povolání, které pramení z velikonočního tajemství, a 

konkretizovat je věrným následováním Krista za všech okolností, jako to činil 

On, až k velkodušnému odevzdání se. 
 

Velikonoce nám dávají příležitost konkretizovat naše povolání následováním 

Krista za všech okolností. 

 

To, co slavíme, je živá realita 

 

Konat památku Kristových tajemství znamená také žít v hlubokém přilnutí k 

dnešku v přesvědčení, že to, co slavíme, je živá realita. Přinesme tedy do své 

modlitby dramatičnost situací, které v těchto dnech sužují mnohé naše bratry a 

sestry v našem nejbližším okolí, ale i v mnoha částech světa. My víme, že 

nenávist, rozdělení a násilí nemají v historickém dění nikdy poslední slovo. 

Oživme v sobě během těchto dnů onu velkou naději: ukřižovaný Kristus vstal z 
mrtvých a přemohl svět. Láska je silnější než nenávist, zvítězila a k tomuto 

vítězství lásky se máme přidat.  

 

Láska je silnější než nenávist, zvítězila! 

A k tomuto vítězství lásky se můžeme přidat.  

 

Zpracováno podle promluvy Benedikta XVI. ze dne 19. 3. 2008. 

 

 

Přeji všem, aby zmrtvýchvstalý Kristus v této těžké době dal živou víru, 

která přenáší hory, naději, která nikdy nezanikne a lásku, která trvá věčně. Jak 
Ježíš otevřel hrob, aby ukázal život, tak i my otevřme svá srdce, aby tam mohl 

vstoupit Boží život a zářit z nás do prostředí, ve kterém žijeme. 

 P. Jan 



 
Z KANCELÁŘE      

 

 

 

 

Ekonomika                                                  
 

 

Děkuji za sbírku na pojištění majetku diecéze: 

Ve farnostech na tento účel se vybralo:  Bzí  350,-Kč,  

Zásada  1800,-Kč,  

Krásná  1300,-Kč,  

Loučky  2270,-Kč,  

Železný Brod 4273,-Kč. 

 
 

 

 

Přejeme         

 
 

 

 

V dubnu oslaví svá životní jubilea:     Ludmila Havlinová   

                                                             Jiřina Maryšková 
                                                             Alena Žídková 

                                                             Monika Hlavová  

                                                             Marie Maryšková  

                                                             Ivana Ludvíková 

Všem jim za farnost přejeme stálou Boží ochranu, mnoho lásky, pokoje a 

zdraví!!! 

 

 

 

Dovolte mi, prosím, tichou památku za sestřičku Marii Žáčkovou, která by 

oslavila 1. dubna v neděli své 88. narozeniny. 

  



 
NENECHTE SI UJÍT                
 

*****                  PŘEDNÁŠKA ČKA             ***** 

ve středu 25. dubna 2012, 18:15, aula Střední uměleckoprůmyslové školy 

sklářské v Železném Brodě. 

Místní skupina České křesťanské akademie - Český ráj srdečně zve na přednášku 

a besedu s fotografem Prof. Mgr. Jindřichem Štreitem. 

Narozen 5. září 1946 ve Vsetíně. Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a 

organizátor kulturního života. Má ženu Agnes a dceru Moniku.  

Vyrůstal v obci Střítež v okrese Vsetín, kde byl otec učitelem. Když mu bylo 

deset let, přestěhoval se s rodiči do pohraniční obce Těchanov na Bruntálsku. 

Vystudoval gymnázium v Rýmařově (1960-1963) a Pedagogickou fakultu 

Univerzity Palackého v Olomouci, obory 1. – 5. třída a výtvarná výchova (1963-

1967). Poté vyučoval na základní devítileté škole v Rýmařově, po roce se stal 

ředitelem školy v Sovinci a později v Jiříkově. V letech 1974–1977 absolvoval 

Školu výtvarné fotografie při ústředním výboru Svazu českých fotografů v Brně.  

Od roku 1967 realizoval přes 850 samostatných výstav v řadě zemí Evropy i v 

zámoří. Od roku 1964 se zúčastnil přes 300 výstav na čtyřech kontinentech světa 
a byl účastníkem mnoha mezinárodních dílen a sympozií. Od 70. let minulého 

století se intenzivně věnuje také realizaci výstav jiných umělců, po roce 1989 

rovněž v mezinárodním měřítku. Vyhlášenou formou neoficiální kultury se staly v 

osmdesátých letech jeho vernisáže českých a slovenských umělců na Sovinci, ve 

kterých se svou ženou pokračovali až do roku 1997. Věhlasné se staly v 

osmdesátých letech V rámci pedagogické činnosti mimo jiné pro studenty 

pravidelně připravuje s kolegy z Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě fotografické dílny a 

především dlouhodobé fotografické projekty, jež mapují běžný život ve městech i 

na vesnicích. Od roku 1990 část své práce soustavně věnuje podpoře humanitární 

a charitativní činnosti. Za svoje fotografie získal řadu domácích i mezinárodních 

ocenění. 
 

Věřím, že tato nabídka zaujme nejen fotografy a milovníky umění. 

  



Nakonec chci popřát všem návštěvníkům našich přednášek, i těm potenciálním, a 

všem ostatním čtenářům krásné prožití svátků velikonočních. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 
 

 

******* 

 

 

ZVEME NA DIVADLO 

 

22.4.2012 v 19hod. v Městském divadle máte možnost naposledy shlédnout 

nejúspěšnější komedii uplynulé sezóny našeho ochotnického souboru – Kočičí 

hru. 

Toto představení bylo doslova vymodlené. Nejenže znamenalo odvážný průlom v 

dosavadní dramaturgii souboru, ale možná právě proto stálo tvůrce hodně 
námahy, trápení a často i slz. Ale jak se říká – Per aspera ad astra – překážkami ke 

hvězdám. S pomocí Boží Kočičí hra vyhrála dvě divadelní přehlídky: na jaře v 

Lomnici a na podzim v Hrádku. V neděli 22.4. v 19hod. oslaví desátou reprízu, 

která bude zároveň derniérou. 

 

Nepopírám, že by mne potěšil větší zájem a účast farníků. Člověku se přece jen 

lépe hraje, když cítí z hlediště duchovní spřízněnost, která je dnes i mezi věřícími 

tak vzácná. 

                                                                         

Zdislava Bohuslavová-Bartoszová,  D.S.Tyl 
 

****** 

 

OHLÉDNUTÍ           

Zamyšlení 
 

„….…byl jsem nahý a oblékli jste mě…….“ 

 

Vyústění… 

Jaro, hřejivé sluníčko, vnáší i do srdcí lidí více světla. 

I situace s naším potřebným se vyjasňuje. 

  



Podařilo se zajisti základní higienické potřeby, do školní jídelny si dochází pro 

obědy a hlavně se nám podařilo zkontaktovat se s jeho sestrou, kterou jsme 

seznámili se situací a mohla ho navštívit. 

Už pohled na ty rozzářené oči při setkání po mnoha letech stál za vynaloženou 
dvouměsíční námahu. A je důležité, že dialog mezi nimi pokračuje a my se 

můžeme vzdálit a děkovat, že nás Pán poslal včas na správné místo, kde byla 

potřeba okamžitá pomoc. 

Díky také všem, komu nebyla naše žádost o pomoc lhostejná. Duchna, boty, 

ruksak, dřevo, vše se moc hodí. Díky také za zájem a vstřícný přístup turnovské 

sociální péči. 

Za pisatele -red- 

 
 
FÓRUM        

                                   

Vážená Redakce: 
Mnohokrát jsem slyšela: „Když nevíš, zeptej se“. Já se ptala, leč bez odpovědi. 

Proto touto cestou vznáším dotaz své zvídavosti. Které osoby se konkrétně 

skrývají za titulem  -Redakce- a zda je redakční rada? 

Také mne učili, že na nepodepsané články se nemá reagovat. Jak mohu někomu 

pomoci, když se pisatel odvolává na Redakci. 

Vím, že toto zajímá i další čtenáře zpravodaje Jakub, proto i jejich jménem děkuji 

za vysvětlení.  

                                                                                                                                                

V. Petružálková 

Přidávám heslo pro těžkosti a modlitbu. 

Když se na kříž podívám, novou sílu získávám! 
Bože dej – Bože dej mi odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu; klid, 

abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu; a moudrost, abych je uměl rozlišit. 

 

 

 

Vážená Paní Petružálková, Vážení farníci. 

Velmi mě překvapil Váš dotaz a zde tedy předkládám požadované vysvětlení.  

 

Předně, nikdy jsem nezaznamenala ani od Vás ani od jiných otázku na to, kdo se 

skrývá „za titulem –Redakce-“ . Vlastně ani by mě nenapadlo, že by se chtěl 

někdo zeptat a to zřejmě i proto, že naše farní společenství je tak malé a 

přehledné, že každý ví o každém, o tom co se kde šustne, o tom kdo upekl to či 
ono, zkrátka co kdo dělá. A tak mě překvapilo, že Vy, či kdokoli jiný, zvlášť když 



se mnou, Panem farářem a též s Veronikou řada lidí včetně Vás komunikují právě 

kvůli Jakubovi, nevíte, kdo za tím „tajemným“ slovem Redakce stojí. Tak tedy 

vězte jsem to já, jmenuji se Eva Lédlová (proto -el-) a jsem tvůrce zpravodaje, 

zodpovědným vedoucím je pater Jan Jucha a dokonalou elekronickou spojkou je 
Veronika Havlinová. Korektory, odbornými poradci a konzultanty a v neposlední 

řadě morální a psychickou oporou je moje rodina – dcery Veronika a Kateřina a 

manžel Bohuslav. Redakční rada neexistuje a myslím, že to není na závadu. 

Vlastně nevím, k čemu by byla. Redakční rada, to jsou lidé, kteří mají 

s tiskovinou pracovně co do činění, či mecenáši, kteří tiskovinu financují. Pak je 

na místě, aby taková rada jakožto poradní orgán fungovala. Pokud se Vám toto 

jeví jako nedostatek, připomínám, že jsem nejednou vyzývala všechny čtenáře či 

farníky ke spolupráci, ale kromě dopisovatelů, za které jsem vděčná a velmi jim 

děkuji, se nikdo této iniciativy nechopil.  

 

No a nepodepsané články? Garantuji Vám, že ke mně se nedostal zatím jediný 

anonymní článek. Vždy jsem pisatele znala a vždy byl podepsán. A je běžnou 
praxí, že redakce na žádost pisatele jeho jméno nezveřejní. Mohou k tomu 

pisatele vést nejrůznější důvody. Skromnost, ostych, obava… A pokud redakci je 

totožnost pisatele známa, není důvod proč takové žádosti nevyhovět. A také 

z toho důvodu, jedná-li se o žádost, je zde redakce, která případné nabídky 

pomoci může zprostředkovat. 

-red- -el- 

 

AŤČIN SLOUPEK 
 

Farní ples 18.12.2012 

Po dlouhých přípravách jsem se dočkala, mamka od rána pekla, vařila a odnášela 
věci do tomboly na faru. Vzala jsem si foťák a peníze na losy. Vyhrála jsem 

malého slona, čokoládu a dárkový balíček s rybičkami. Hned po příchodu mi pan 

Pastorek natočil pivo a snědla jsem moc dobré koleno se zelím od Tomešků. Na 

stolech bylo plno dobrot sladkých i slaných. Páter Jucha zahájil modlitbou a 

požehnal všechno jídlo. Paní Hlubůčková hrála na harmoniku, zpívali jsme a já si 

vybírala tanečníky. Také přijel bratr Jaroslaw z Bozkova a přivezl rodinu z 

Polska. Legrace bylo plno, lidí asi 30. Spokojená jsem přišla domů a těším se na 

příští farní ples.                                                                

Aťka Petružálková 
  



S ÚSMĚVEM       
 

 

 

Jak jsou chlapi od přírody všímaví tvorové (věnováno jedné moc hodné paní 

sekretářce, která mi nosila jablka, a to pěšky  až z autobusového nádraží! ) 

 

Určitě jste to každá alespoň jednou  ve svém životě zažila. Zajdete si k holiči za 
900,- , jste nádherně barevná a mužskej na Vás přesto kouká jako do černobílýho 

televizoru. Koupíte si nový kostým, včetně nové kabelky a zase jen NIC.  Ale 

když náhodou někdy  nestihnete uvařit knedlu ke slepici na paprice a na talíř 

naservírujete  „jen“ kolínka jako třeba ve školní jídelně, tak toho si Vaše 

polovička všimne hned! Na to teda vezmu jed! (I ten rým!) 

I můj manžel, ačkoliv je to velmi galantní, pozorný a hodný manžel, se přece jen 

občas  musí chovat tak, jako každej správnej chlap. (Ejhle! Zase rým! )    

Předevčírem jsem  si objednala  v internetovém obchodě nádherný italský parfém.  

Jen si  to přečtěte: hlava parfému - hruška nashi, srdce parfému - lotosový květ a 

základ - balzové dřevo. No prostě úžasná vůně. -  Pro mě. 

Včera  mi parfém přišel, a tak jsem se hned pořádně našplíchala, abych byla 

čitelná na první nádech. Čekala jsem reakci manžela. NIC. – No, dobře, celý den 
očuchává kytičky ve skleníku, a tak je zřejmě ještě plný cizích vůní. Nic jsem 

nekomentovala.  Večer jsem to zkusila podruhé. Vystříkala jsem koupelnu „ala 

hasící přístroj“  a pak jsem se v tom parfémovém oblaku prošla.  Musela jsem 

vonět prostě úplně všude.  Ale zase NIC. To už mě trochu míchlo, protože vyhodit  

890 peněz  a nebýt cítit, tak to už je přece k zamyšlení (rozumějte k „píp,píp,píp“ 

).  A tak jsem zvolila poslední krok a to, že jsem nastříkala svůj polštář tak, že byl 

mokrý skoro jako po vyprání. Čekala jsem, že až se manžel přitulí, tak konečně!! 

spustí ódu na můj nový parfém!  - A???  Přitulil se, nic neříkal a když začal 

chrápat, tak jsem ho tím polštářem začala rdousit, aby měl zdroj vůně co nejblíže 

nosu! A on? Jen ospale pronesl:  

  „ Evi, zavři už to vokno, cejtím kravín z dálky!“    
Takže.  Moje Bvlgari Omnia Crystalline za poslední předvejplatovej  peníz, vůně 

s duší třpytivého křišťálu a čerstvě rozvinutých květů, které probouzejí k životu, 

byla mým manželem ohodnocena jako podprůměrná maštalová vůně naší 

stračeny Emy. A přitom je  Omnia Crystalline vůní nesmírně čistou a jemnou, 

která představuje duši moderní ženy. Je smyslná, vyvážená a diskrétní. K tomu je 

navíc i vůní ojedinělou a zcela originální. Kombinuje průzračnost svěžího 

bambusu se šťavnatou nashi, které doplňují  nitky něhy lotosových květů. 

Smyslnou a přitom decentní tečkou za touto vůní udává balzové dřevo. To vše v 

sobě spojuje Bvlgari Omnia Crystalline, netuše, že v sobě nese i pach kravího 

lejna!:)  

  



Takže! Dívky, slečny, dámy, ženy, stařenky! Kupovat si drahé parfémy je 

absolutní ztráta všeho! A nejvíce prvotní radosti z kdysi nádherného parfému!   

Ale stejně se budu vonět dál! Že, Emičko?!       

Eva Havlíčková (Pavková) 
 

 

 

 

 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO   

 

Pojďme se podívat do historie. VI. 

 

 Pokračování zápisu P. Luska. 

 

     Tři horlivci: Bohumil Rambousek, učitel, Josef Jirda, vnuk kostelnice, 

absolvent průmyslové školy v Mladé Boleslavi a Ladislav Plíva, tovární dělník, 

dopoledne nejenom rozbořili podezdívku, nýbrž vykopali i její základy do 

hloubky 60 – 80 cm. Nalezli dole jednak staré zdivo jiného směru než byly 
základy podezdívky, spíše směrem od severozápadu k jihovýchodu, velké štuky 

pískovcové, podobné jako prý jsou na rovnosti zdí kostela pod střechou a skálu, 

tedy základ velmi dobrý. Hned potom přišli dva nejdovednější tesaři od stavitele 

Reslera se dvěma pomocníky. Přivezli řadu silných fošen, co obnáší šířku oltáře, 

jež pevně opřeli o zadní stěnu kostela. Ze strany přední z fošen dělali otvory pro 

svatostánek a obrazy. Práce se šalováním byla obtížná nemálo a vyžadovala 

nemalého ostrovtipu, neboť plány nebyly dosti detailní. Déle nežli týden 

pracovalo se na šalování. 

     Nemenší přesnosti vyžadovalo betonování. Základ pro oltář a hlavně schody 

vyžádal si spoustu betonu, jak zpředu uvedeno, aby se ho trochu ušetřilo 

zabetonovaly se do doleního masivu pod svatostánek a otvory pro obrazy dvě 
veliké bedny ze silných fošen. Práce betonářské obstarala rovněž stavitelská firma 

Resler. 

     Ačkoliv betonování i šalování věnovala se péče obzvláštní, přece shledány 

nedostatky na betonu. Zatím došly drahou z Zuckmantlu hotové součásti oltáře 

jak masivní, tak obkladní desky.  

     Dne 29. srpna 1932 začali dva montéři z Moravy a 2 zaměstnanci fy Ladislav 

Hoření osazovati oltář. Beton tympanonu byl tak silný, jako je nyní deskami 

obložený. Proto musili beton tympanonu dříve osekat na třech stranách 3 cm, tj. o 

sílu obkladních desek mramorových, jichž je na celém oltáři 16 metrů 

čtverečních, jeden metr čtvereční stojí 500 Kč. 

     I ze schodů, hlavně doleního muselo se mnoho betonu odsekávat. Řeklo se:  



schody utekly, neboť na malé ploše nebylo možno podchytit tak velikou tíhu. 

     Po osmi dnech začátkem září 1932 byl postaven mramorový oltář, musel však 

ještě čekati téměř 2 léta na svoji sklářskou výzdobu, kterou dle svolení 

ministerstva vyučování a národní osvěty měla dodati místní státní odborná 
sklářsko obchodní škola zdarma, ač se páčí na 20.000 Kč. 

     Zatím staly se v kostele tyto změny:  

     Dne 3. listopadu 1932 byla u Mariánského oltáře před jeho restaurací poslední 

mše od pohřbu Karla Jelena, bývalého okresního tajemníka, později 

zprostředkovatele u státních i samosprávních úřadů, s jejich chefy udržoval živé 

spojení. Hned potom přinesli dělníci a řemeslníci stavitele Otto Reslera 4 žebříky, 

udělali z nich lešení u oltáře a pomohli restaurátorovi Janu Píšovi z Prahy II. 

Vojtěšská ulice č. 12, snášet jednotlivé ozdoby z oltáře a ukládati na podlahu u 

oltáře sv. Josefa. Snesla se hoření socha Boha Otce, která svými rozměry dole 

překvapila, jakož i architektura, na níž je Boží oko, která byla tak červotočí 

zasažena, že bylo hned rozhodnuto raději zhotoviti novou, než červotočivou 

konzervovati. Dále sneseny oba páry hořeních andílků a koruna nad skříní Piety, 
jakož i rám od skříně a dolení dva velcí andělé. 

     Staré tabernaculum torinatile rovněž vyňato, předěláno pak na otvírací za 1700 

Kč, mimo broušené polodrahokamy, které obstaral vdp. pan děkan Hájek, z nichž 

3 hoření na křížku jsou darovány od hraběte Kuno Des Fours Walderode, který je 

přivezl z Číny, jako bývalý člen tamního konzulátu. Rovněž dolení ametyst je od 

něho. 

     Všechny snešené díly Mariánského oltáře byly odvezeny do Prahy k 

restauraci. V době od 5. listopadu 1932 – 8. října 1933 byl pohled na oltáře v 

kostele velice neutěšený. Na hlavním oltáři bylo 5 otvorů, tj. pro svatostánek a 

čtyři obrazy vyplněno barevnými prkénky ze starého oltáře, u Mariánského oltáře 

stály 4 žebříky znečištěné maltou od stavby a na nich prkna téže jakosti. 
Bohoslužby po tuto dobu konaly se u oltáře sv. Anny. Po odvezení ozdob oltáře 

Mariánského zůstal zde syn restaurátora Karel Píša, který po 3 týdny natíral, 

barvil a lakoval zbylou architekturu oltáře. 

     Zatím mistr truhlářský a majitel pohřebního ústavu Josef Hazdra připravoval 

do prostředního otvoru hlavního oltáře svatostánek. Je zhotoven  z tvrdých 

překližek, na přední straně je dubový rám. Dvířka jsou z tvrdého dřeva 

palisandrového z Ameriky, objednal na ně celou fošnu z Prahy. Tabernákl stál 967 

Kč, beze všech ozdob.  

 

Další pokračování zápisu děkana P. Luska příště. 

V. Hlubůček 

 
  



 
FARNÍ KALENDÁŘ    

                       
      
   
1.4.                                          Květná neděle 

1.4. Ne Sv. Makarius 8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

1.4. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

1.4. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

3.4. Út Sv. Nikita 18:00 Žel. Brod - sv. Jakub  Mše sv. 

4.4. St Sv. Izidor 18:00 Žel. Brod - sv. Jakub Mše sv. 

5.4. Čt Zelený čtvrtek 18:00 Žel. Brod - sv. Jakub Mše sv. 

6.4. Pá Velký pátek  10:00-11:30 

14:00-15:30 

Adorace Nejsv. 

Svátostimož-nost 

svátosti smíření 

6.4. Pá  17:15 Žel. Brod - sv. Jakub Velkopáteční 

křížová cesta 

6.4. Pá  18:00 Žel. Brod - sv. Jakub Památka umučení 

Páně 

7.4. So Bílá sobota  10:00-11:30 

14:00-15:30 

Adorace Nejsv. 

Svátosti+svátost 

smíření 

7.4. So   10:00, 11:30,  

14:00,15:30 

Svěcení pokrmů 

7.4. So Bílá sobota 20:00 Žel. Brod - sv. Jakub Velikonoční vigilie  

8.4.                               Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční 

8.4. Ne  8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

8.4. Ne  9:30 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

8.4. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

8.4. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

9.4. Po Pondělí 

velikonoční 

8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

9.4. Po Sv. Marie 

Kleofášova 

10:00 Držkov - sv.Bartoloměj Mše sv. 

9.4. Po  11:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv.  

10.4. Út Úterý 

velikonoční 

 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. není 

 

  



11.4. St Středa 

velikonoční 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

11.4. St Sv. Stanislav 18:45 Žel. Brod - fara Biblická hodina 

12.4. Čt Čtvrtek 

velikonoční 

8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

12.4. Čt Sv. Julius 17:00 Držkov – sv. Bartoloměj Mše sv. 

13.4. Pá Pátek velikonoční 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

13.4. Pá Sv. Martin I. 18:45 Žel. Brod – fara Příprava na 

biřmování 

13.-

15.4. 

Pá 

Ne 

  Fara Bozkov Víkendovka pro děti 

14.4. So Sobota 

velikonoční 

16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv.  

14.4. So Sv. Lambert 18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

15.4.                                       Božího milosrdenství 

15.4. Ne Sv. Anastázie 8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

15.4. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

15.4. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

16.-

19.4. 

Po 

Čt 

   Mše sv. nejsou 

20.4. Pá Sv. Hugo 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Bohoslužba slova 

21.4. So Sv. Anselm, sv. 

Konrád 

16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv.  

21.4. So  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

22.4.                                           3. neděle velikonoční 

22.4. Ne  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

22.4. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

22.4. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

24.4. Út Sv. Jiří 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.  

24.4. Út  18:45 Žel. Brod - fara Biblická hodina 

25.4. St Sv. Marek 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

25.4. St  18:15 Žel. Brod – Sklářská škola - 

aula 

Přednáška ČKA 

26.4. Čt Sv. Richarius 8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

26.4. Čt  17:00 Držkov – sv. Bartoloměj Mše sv. 

27.4. Pá Sv. Zita 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

27.4. Pá  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 
biřmování 

28.4. So Sv. Petr Chanel 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv.  

   18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 



29.4.                                    4. neděle velikonoční 

29.4. Ne Sv. Anastázie 8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

29.4. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

29.4. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

29.4. Ne  17:00 Žel. Brod - fara Setkání rodin a 

manžel. párů 

       
 

 
  



Duben 2012 – Kalendář s citáty z Písma sv.                                                                                                                   
Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným veršem z Bible 

 

 
1. Já jsem světlo světa, …světlo života. Jan 8,12 

 

2. Nechte děti přicházet ke mně, a nebraňte jim, neboť takovým patří 

království Boží. Mk 10,14 

 

3. Tu mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne ve skrýši stanu 

svého. Ž 27,5 

 

4. Každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Jan 8,34 
 

5. Mzdou hříchu je smrt. Ř 6,23 

 

6. On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Iz 53,5 

 

7. Byli jsme ospravedlněni prolitím jeho krve. Ř 5,9 

 

8. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného 

lidem, jímž bychom mohli být spaseni.  Sk 4,12 

 

9. Všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení 
svědčila proti nám. Kor. 2,13-14 

 

10. Milostí jste spaseni. Ef 2,5 

 

11. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí. Sv. Terezie z Avily 

 

12. Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému… Řím. 

8,28 

 

13. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých 

cestách. Ž 90,11 

 
14. … hříchy naše na svém těle sám nesl na dřevě. 1. P 2,24 

 

15. Ježíš řekl: vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve 

mne. Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. J 14.1-6.  

 

16. Ten, který tě učinil, ví i to, co s tebou učinit. Sv. Augustyn 



17. Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí 

slávou, která se zjeví na nás.  Řím 8,18 

 

18. Otče, ořezávej mě jako vinař ratolest, abych nesl stále více ovoce. Jan 
15,1-11 

 

19. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám 

odpočinutí dám. Mt 11,28 

 

20. … když jim dáváš, sbírají, když otvíráš ruku svou, nasyceni bývají, 

dobrými věcmi. Ž 104,27-28 

 

21. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Iz 53,6 

 

22. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ž 51,7 

 
23. Kristus jednou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás 

přivedl k Bohu. 1P 3,18 

 

24. Povolal jsem tě tvým jménem. Iz 43,1 

 

25. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ř 3,23 

 

26. Toho, který hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni 

byli spravedlností Boží v něm. 2.Kor 5,21 

 

27. Násilníci uchvacují Boží království. Mt 11,12 
 

28. Ježíš řekl: „Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky 

nemáte.“ Jan 12,8 

 

29. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, 

není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Ez 2,8-9 

 

30. Čiňte pokání a věřte evangeliu! Mk 1,15 

 
  



 
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  17:00 
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 Evě Lédlové, 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 Železný Brod nákladem 

120 výtisků. 

Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel : 483 389 223,  

e-mail: fz.jakub@seznam.cz 
Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Jan Jucha, MS 

 

Více o nás a o naši farnosti: www.saletini.cz 

 
 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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