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EDITORIAL                               
 
Vážení čtenáři,  

vstupujeme do dalšího roku našich životů a asi každý z nás to činí 

s nejrůznějšími představami, předsevzetími, plány a touhami. Jistě je to 

v pořádku. Máme sice na zřeteli, že Bůh pro nás svůj plán má, ale bez naší 

aktivity by se to neobešlo a tak i s naší činorodostí a snahou se počítá. 

I já mám svá předsevzetí, představy a plány a to ne jen osobní, ale i ty, 

které se týkají našeho farního zpravodaje.  

Ráda bych v tomto roce dosáhla dalšího zlepšování, popřípadě i inovace. 

Hlavně co se obsahu týče.  

Především bych chtěla dosáhnout  zlepšení v oblasti informovanosti o 
dění v naší farnosti. Zde Vás všechny prosím o pomoc. Vzhledem k tomu, že 

mnoho z Vás žije přímo v Brodě a informace jsou Vám mnohdy dříve a 

podrobněji dostupné než mě, uvítala bych Vaši pomoc v poskytování těchto 

informací. 

Jsem ráda, že přibývá dopisovatelů a s nimi i témat a za to velmi děkuji. 

Zde všechny prosím o to, aby své příspěvky nějakým způsobem i uvedli, hlavně 

to, proč nám je nabízejí, aby vše mělo patřičnou formu. 

Také Vás chci všechny vyzvat k tomu, abyste využili našeho zpravodaje 

i k tomu, když se budete potřebovat podělit o své zážitky, ale i starosti a potřeby. I 

touto formou se jistě dá najít pomocná ruka, cesta či odpověď na nejrůznější 

otázky či problémy.  
A v neposlední řadě ke smysluplnosti vytváření našeho zpravodaje je 

třeba i zpětné vazby a tak v prvním letošním čísle přidávám malou anketu, která 

by měla být takovou minireflexí a mohla by posunout náš zpravodaj o něco 

kupředu. Prosím Vás o její vyplnění a následné odevzdání do připravené 

schránky. 

A tak nám všem přeji rok plný požehnání, pokoje a radosti, hodně sil 

k tomu abychom svou činorodostí a snahou dokázali plnit Boží plány s námi.  

-el- 

 
CESTY VÍRY     
  
 

Pastýřský list pro Nový rok 2012 L.P. 

Drazí bratři a sestry v Kristu, 

zvláště v tento den vás všechny zdravím ve jménu Páně. Slavností Panny Marie 

Matky Boží opět vstupujeme do nového roku. Roku Páně 2012. Ze srdce vám 



všem, vaším blízkým a drahým, vaším rodinám přeji Boží požehnání a ochranu 

Ježíšovy Matky Marie. 

Přesně před rokem jsem vám připomněl svátost křtu, protože v tříleté duchovní 
přípravě na cyrilometodějské jubileum roku 2013 nám právě křest poskytuje 

zdravé křesťanské sebevědomí, že patříme Kristu. Jeho vykupitelským dílem 

spása a radost věčného života je pro nás, bratři a sestry, milí křesťané, již 

připravena. Letos se má naše pozornost více zaměřit na svátost Ducha sv., svátost 

„křesťanské dospělosti“ – biřmování. Jak bych nemohl vzpomenout na vskutku 

pastorační návštěvy v jednotlivých farnostech naší diecéze, které jsem na začátku 
biskupské služby vykoonal! Jistě, počty biřmovanců byly od místa k místu různé: 

od jednoho, pěti, deseti, patnácti až přes třicet připravených a hlavně odhodlaných 

mladších, mladých i starších křesťanů a křesťanek. Počty pro mne nejsou tak 

důležité, ale radost z víry, zřejmá touha po křesťanském životě a ochota v tomto 

světě svědčit o Kristu: to jsou hodnoty, které vyhlížím, hledám a spolu s vámi 

nacházím. Duch Boží vane, kde chce. A vane i v našem litoměřickém diecézním 

terénu. 

Při zamyšlení nad svátostí biřmování bych vám rád nastínil několik skutečností. 

Předně chci vděčně poděkovat všem kněžím a jáhnům, mým nejbližším 

spolupracovníkům v pastýřské službě, ale i ostatním pastoračním pomocníkům, 

kteří slavnost biřmování ve svých farnostech pripravovali a připravují. Vedle 
samozřejmé několikaměsíční duchovní přípravy, samotné organizace svatodušní 

události, má své důležité místo i následné setkání s biřmovanci, jejich kmotry, 

příbuznými a přáteli např. při společném obědě, kde se viditelně projevuje, že 

dospělí křesťané drží pohromadě, mluví spolu a že křesťanské společenství jsou 

ochotni hájit jako rodinu. 

Musím se zde zmínit i o duchovní podpoře mnohých známých i neznámých 

věrných křesťanů a křesťanek. Jejich osobní působivý příklad v následování Krist 

vždycky měl a i nyní má oslovující sílu. Často si ani neuvědomujeme, kdo a kdy 

měl na nás samé rozhodující vliv svými modlitbami, oběťmi a věrohodným 

svědectvím života. Těmto tichým a většinou skrytým, vpravdě naším 

dobrodincům, též upřímně děkuji. Bez nich bychom nebyli těmi, kterými jsme. 

Chtěl bych i vyslovit výzvu k těm, kteří svátost biřmování už přijali. Pamatujte, 

prosím, na vznešenou a šťastnou povinnost o Ježíši Kristu v tomto světě svědčit, 

svět a naše bližní ve světě žijící, evangelizovat. Uvědomělá víra, pravidelně 

živená modlitbou a četbou Písma sv. i vhodnou duchovní literaturou, svátostný 

život, statečné křesťanské životní postoje včetně šlechetného soucítění s lidmi 

jakkoliv ohroženými současnými napětími a krizemi, to bezpochyby je věrohodné 

svědectví. K tomu jste Duchem svatým a jeho dary navždy vybaveni! A ti, kteří 



svátost biřmování teprve obdrží, povzbuzuji, aby vytrvali ve svém svobodném 

rozhodnutí jít za Kristem a nenechali se odradit nikým a ničím. Že, milí čekatelé 

na křesťanskou dospělost – svátost biřmování, půjdete mezi svými vrstevníky 

někdy i „proti pohodlnému proudu většiny“, se dá očekávat, ale nelekejte se toho! 
Kvalita vztahu k Ježíši se vytříbí a zpevní a vy sami tím jen získate. 

Na přímluvu Panny Marie – živého svědka víry, svatých Cyrila a Metoděje – 

spolehlivých zvěstovatelů víry, sv. Zdislavy – ženy žité víry i sv. Štěpána, který 

jako první pro víru v Krista prolil svou krev a dal příklad věrnosti ostatním, vám 

všem žehnej Bůh! 

 Váš biskup Jan 

 
 

 
PASTORACE                                        
 

 

 

 

V našich bytech se objevily nové kalendáře na rok 2012. Jedny jsou zavěšený na 
stěně, jiné stoji na psacím stole. Všechny jsou více nebo méně zajímavé, více 

nebo méně barevné. V některých je místo na zapisování. Ty poslední, podle 

plynutí dnů, budou vyplněny životem 366 dnů, a každý bude jiný, 

neopakovatelný. Dnes je to ještě tajemstvím. Jako křesťané musíme však 

pamatovat, že je ještě jiný kalendář našeho života, již vyplněný, i přesto, že se 

týká nejbližších dvanácti měsíců. Je to kalendář, který zaplánoval Bůh.  Tam na 

každý den, na každou hodinu je určený nějaký úkol. Je třeba, aby byl co nejlépe 

vykonán. Vpravdě řečeno, nemusíme se o nic starat. Plán na nejbližší dny je již 

udělaný. Stačí, když ten plán dobře poznáme a den co den se budeme snažit tento 

plán realizovat. Nepotřebujeme nic škrtat, vylepšovat, smlouvat s Bohem. 

Přijměme všechno, co On zaplánoval a tehdy rok 2012 bude rokem štěstí a 

radosti. Nikdo přece, ani sám člověk neví, co je pro něj nejvíce potřeba a co je 
prospěšné. To ví jedině Bůh. 

Dnes Vám všem  a také i sobě přeji, abychom byli schopni důkladně vykonat to, 

co je zapsané v naších kalendářích vedených samotným Bohem, které jsou knihou 

našeho života. Podle této knihy každý z nás bude souzen. Přeji šťastný a 

požehnaný nový rok 2012.  

P. Jan  



Z KANCELÁŘE      

 

 

 
Statistika     
 
 
V roce 2011 ve farnostech, které spadají pod farní obvod železnobrodský bylo: 

 

Křty: 

Loučky: Adam Kameník, Jonáš Jan Lewi, Anežka Marie Asumpta Provazníková 

Železný Brod: Martin Kouba, Monika Nechanická, Viktorie Časárová, Jana 

Mária Aubrechtová, Klaudie Časárová, Vanisa Maňkošová, Zuzana Marie 

Bartošová 

Krásná: František Jan Paldus, Josef Jakub Paldus 
Držkov: Tomáš Kabele 

Bzí: Ondřej Jakubička, Prokop Jakubička 

 

Svatby: 

Železný Brod: Michal Kout a Zuzana Ondrašinová, Milan Repš a Miroslava 

Balatková 

Bzí - Malá Skála : Patrik Hulboj a Lucie Halamová 

Držkov-Zásada: Tomáš Krupka a Eva Mrštinová, Bohumil Žloutek a Jana 

Eliášová 

 

Pohřby: 
Krásná: Miluše Fabiánová 

Loučky : Blažena Kvardová, Josef Brožek 

Železný Brod: Halina Makulová, Josef Havlina, Vít Koňák 

Bzí: Běla Macháčková, Marie Kušnírová, Pavlína Zahradníková 

 

 

 

Pomoc potřebuji – nabízím   
 

Píše nám náš bohoslovec Paul  Crasta z Indie. 

  



Přikládáme také dopis od sekretáře centra pražské Charity 

v Mangalore, bratra Onil D´Souza.  

 

Vážení a milí dárci,  

„A proto Pán sám vám dá znamení. 

Hle panna počne a porodí syna, 

a jeho jméno bude Emanuel.“ 

Vánoce jsou svátkem radosti a veselí slavené k připomenutí narození Ježíše 

Krista, „knížete pokoje“. Ježíš, jediný syn Boží, opustil nebeskou nádheru, aby 

se stal jedním z nás. Přišel k nám jako Bůh vtělený do člověka, Mesiáš, 

Vykupitel a Spasitel, aby znovuustavil porušené pouto vztahu mezi člověkem a 

Bohem.  

Měsíce říjen, listopad a prosinec se vyznačují velkou radostností a pro indický lid 
mají zvláštní význam, neboť se slaví řada svátků různých vyznání a náboženství. 

K nim patří například Dasara, Dípavali, Ramzan, a Vánoce. Lidé slaví tyto svátky 

spolu se svými rodinami, přáteli a sousedy bez ohledu na kastovní příslušnost a 

náboženské vyznání. Tyto oslavy tak jsou prostředkem, jak šířit poselství lásky a 

jednoty. 

S potěšením Vám sdělujeme, že prostřednictvím našeho centra pražská Charita 

podporuje celkem 592 dětí resp. studentů. Jsme za to vděčni, jak pražské Charitě 

tak i všem našim dobrodincům. Děti složily polosemestrální zkoušky, po nichž na 

počátku října následovaly desetidenní prázdniny. Během nich jsme zorganizovali 

tábor pro podporované děti v šesti centrech v okolí Mangalore.  V jejich rámci 

proběhly také krátké semináře věnované tématům práva na informace a dětských 
práv. Děti se těchto táborů i miniseminářů aktivně zúčastnily, tím spíše, že 

v jejich rámci proběhla řada interaktivních her a cvičení. Součástí táborů byly i 

zábavné hry a další aktivity pro oživení. 

Snad několik slov o Vámi podporovaném dítěti, Pavlu Crastovi. Vyznačuje se 

bystrou a velmi hovornou povahou. Získal mnoho cen za zpěv a různé další 

mimoškolní aktivity. Je Vám velmi vděčný. 

My, ředitel a zaměstnanci CODP Vám společně s podporovanými dětmi přejeme 

veselé  Vánoce a úspěšný nový rok 2012.  

Nechť Vás v celém Vašem životě provází dar víry a požehnání naděje a pokoje 

Pánovy lásky.  

          S přáním všeho nejlepšího 

       Váš bratr Onil D’ Souza  



Vážení a milí dárci z Železného Brodu, 

přijměte, prosím, pozdravení lásky a pokoje od Pavla Crasty ze semináře sv. 

Josefa v Mangalore. Z milosti Boží i díky Vašim modlitbám se mi tu daří dobře. 

Doufám, že i Vám se daří dobře ve zdraví a štěstí, a o to se také modlím. 

Jelikož Vánoce se rychle blíží, posílám Vám svá vřelá přání milostí naplněného 

období Adventu a šťastných Vánoc. Přeji Vám také šťastný a úspěšný nový rok 

2012. Modlím se, aby pokoj, který přináší Kristus, setrval s Vámi v celém 

nadcházejícím roce. Zvláště pak se za Vás budu modlit během období Adventu a 

Vánoc. 

S potěšením Vám sděluji, že náš výroční  seminární den se bude slavit 8. prosince 

2011. Po něm budu až do Velikonoc mít období své diakonátní služby. Na tomto 

místě Vám chci poděkovat za Vaše zvláštní modlitby v době mého jáhenského 

svěcení. V současnosti jsem ve čtvrtém ročníku theologie. Písemné i ústní 

zkoušky k získání akademické hodnosti bakaláře theologie budu skládat v měsíci 

listopadu. S potěšením Vám sděluji, že jsme měli plodná duchovní cvičení 

trvající asi týden. Pro mne to byl příhodný čas k obnovení mého duchovního 
života a větší přiblížení se k Bohu. Měli jsme dobrého kazatele, který nám 

napomáhal našemu růstu na cestě duchovního života. Během těchto duchovních 

cvičení jsem se obzvláště modlil za Vás  a Vaše rodiny.  

Skutečně Vám děkuji za Vaši pomoc a podporu během období mé formace 

v semináři. Každý den se modlím za Vás i za Vaše rodiny a prosím, abyste i Vy na 

mne pamatovali ve svých modlitbách. Ještě jednou Vám přeji šťastné Vánoce a 

úspěšný nový rok. 2012. 

                     S opětovnými díky 

                                       Váš Pavel Crasta  

 
 

 

Upozorňujeme      
 

 

 

KATECHEZE DĚTÍ  
 

Výuka náboženství  se koná vždy po skupinkách podle věku dětí pravidelně 
jednou za týden na faře. 

  



1. třída – úterý  13,30 h. (V. Havlinová) 

2. třída – úterý  15,45 h. (L. Pešatová) 

3.- 4. třída – čtvrtek 13,30 h. (Příprava na 1. sv. přijímání - P. Jan Jucha) 

5.- 8. třída – pátek 14,30 h. (V. Havlinová) 
 

 

 

Ekonomika                                                  
 

Informace o nakládání s penězi na květiny. 

 

Zůstatek v červnu 2011    699 Kč 

Příjem + zůstatek     1875 Kč 

Výdej    905 Kč 

 

Ke 30.11.2011 mám u sebe 970 Kč s vyúčtováním k nahlédnutí. Za ostatní 

květinové a finanční dary srdečné díky všem dárcům.  

V. Petružálková 

 

 
 

 

 

Přejeme         

 

 
V lednu oslaví svá životní jubilea:  paní Ludmila Jirásková  

pan Petr Plíva  

slečna Bernadeta Žilíková  

pan Jan Martínko  

paní Hana Plívová  

pan Jiří Plíhal  

slečna Eva Pešatová  

páter Kryštof Mikuszewski  

pan Jiří Pastorek  

pan Karel Maryška  

páter Jacek Sokolowski  
 

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

  



NENECHTE SI UJÍT                

*****                    PŘEDNÁŠKA ČKA             

***** 

středa 11. ledna 2012 od 18:15 v aule Střední uměleckoprůmyslové školy 
sklářské v Železném Brodě. 

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

a besedu u příležitosti 800. výročí narození Anežky Přemyslovny  

s prof. PhDr. Josefem Žemličkou, DrSc. 

Sv. Anežka Přemyslovna pohledem historika 
Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (* 1946) je významný český historik, 

zabývající se studiem problematiky staršího středověku se zaměřením na počátky 

a rozmach přemyslovského státu v kontextu evropského vývoje; dějiny osídlení a 

středověké kolonizace, vzniku měst a formování šlechty. 

Absolvoval na FF UK obor archivnictví, titul doktora filozofie získal v roce 1971, 

habilitoval se v roce 1998. Roku 2002 byl jmenován profesorem pro obor české 

dějiny. 

Od roku 1970 působí v Historickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím oddělení 

dějin středověku. Od roku 1991 pracuje současně na FF UK jako vedoucí 
oddělení dějin středověku a od roku 2003 v Centru medievistických studií. 

Je členem předsednictva Commission internationale pour l'histoire des villes a 

členem Komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie věd 

ČR. 

Vytvořil  řadu monografií, odborných statí a napsal historický román. 

Kdo se bude chtít o panu profesorovi a jeho díle dovědět více, přikládám několik 

odkazů: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C5%BDemli%C4%8Dka 

http://svi.ff.cuni.cz/z/zemlicka.htm 

http://www.hiu.cas.cz/cs/lide/seznam-pracovniku/zemlicka-josef.ep/ 

https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=909853&lang=cs 
http://ucd.ff.cuni.cz/UCDFF-85.html 

 

Svatá Anežka Česká 

Žila ve 13. století, byla dcerou krále Přemysla Otakara I. Zaslíbil ji následníku 

císaře Fridricha II., pozdějšímu králi Jindřichu VIL, a poslal ji na dvůr 

Babenberků do Rakous, aby se naučila dvorským mravům. Leopold VI. 

Babenberský však přemluvil císaře, aby dal svého syna místo Anežce jeho dceři 

Markétě; a tak byla poslána zpátky do Čech. Přemysl Otakar I. odpověděl na tuto 



urážku vpádem do Rakous. Anežka však už dávno toužila vstoupit do kláštera, ale 

pro otcův odpor se to mohlo uskutečnit až po jeho smrti 1230. Příkladem jí byli 

František a Klára z Assisi, kteří opustili vznešené příbytky svých rodičů a bydleli 

v klášterech menších bratří a sester na okraji města, kde se dělili s chudými o 

jejich úděl. Mezi pražskými minority byli dva mniši, jeden z Wormsu, druhý 

Dětřich z Kutné Hory, kteří Anežku doporučili svaté Kláře, jež k ní našla brzy tak 

srdečný vztah, že ji nazývala "polovinou své duše". Uchovaly se čtyři láskyplné 

listy, které napsala Klára Anežce. Týkají se fundace a vnitřního uspořádání 

kláštera klarisek, které Anežka v Praze založila; klarisky jsou ženská odnož 

františkánů. Z jejího podnětu postavil její bratr Václav I. klášter, zvaný České 

Assisi, jehož první abatyší se stala Anežka. Tam byla roku 1282 pohřbena, ale její 

hrob nebyl dosud přes usilovné pátrání objeven. Při ženském klášteře byl 

současně založen menší klášter františkánů, což vedlo k postavení dvou 

sousedících kostelů, sv. Františka, ženského, a sv. Salvátora, mužského. 

Neobyčejný význam v tom rozlehlém komplexu budov měla nemocnice, jejíž 

špitální bratrstvo povýšil papež Alexandr IV. na řád křižovníků s červenou 

hvězdou. Klášter klarisek, jehož srdcem i duší byla Anežka, měl takovou 

přitažlivost, že do něho vstupovaly dcery nejvyšší české šlechty, které vyrůstaly v 

hojnosti, nadbytku, a nyní vedry život krajní chudoby, odříkání a pokání. Brzy 

musily být v Cechách zakládány pobočky a hnutí přesáhlo do Polska; za Josefa II. 

byl klášter roku 1782 zrušen.  

Je patronkou Čech, nemocných, chudých a trpících  

Atributy: model kostela v ruce.  

Je zobrazována v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat 

a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové. 

****** 

Pro velký úspěch a na naléhání mnohých, kteří se nedostali na  přednášku a 

besedu s autory dokumentace vzácných památek kláštera sv. Sávy v Judské 

poušti ve Svaté zemi: 

 

Jak se fotí svatost. (?) (!) 

 

jsme se po dohodě s přednášejícími rozhodli tuto přednášku v mírně upravené a 

doplněné podobě zopakovat 

v neděli 22. ledna 2012 v 15 h, v KC Kino v Železném Brodě.   



Autory - fotografa Luboše Tomeška a diákona Josefa Brožka, ani problematiku 

přednášky určitě představovat už nemusím. 

 

 
Těšíme se opět na Vaši bohatou účast. Za všechny členy naší místní skupiny 

ČKA přeji všem účastníkům našich přednášek, i těm budoucím do Nového roku 

dobré zdraví a veselou mysl. A buďte nám nadále nakloněni. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

 

 

****** 

 

Novoroční koncert Tříkrálový v kostele sv. Josefa Krásná – 

Kittelův areál 
 

Vystoupí: smíšený pěvecký sbor TJ Sokol Huntířov – sbormistr – pí. Věra 

Paldusová 

Kdy: neděle 8. ledna 2012 ve 14,30hod. 

Program: české a krkonošské koledy 

česká mše vánoční – E. Marhula 

Hosté koncertu: pí. Jarmila Klokočníková – soprán 

Nela Kadavá – alt 

Štěpán Růžička – tenor 

Milana Havlíčková – varhanní doprovod 

diriguje – pí. Věra Paldusová 
 

Po koncertě následuje mše svatá, kterou celebruje páter Jan Jucha MS. 

 

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ FARNICE OD SV. JOSEFA, ŘK FARNOST 

ŽELEZNÝ BROD! 

 
****** 

 

Novoroční koncert v Držkově  
Srdečně Vás zveme na koncert do kostela sv. Bartoloměje v Držkově dne 

7.1.2012. 

Zpívána bude Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby. 

Zazpívá sbor Janáček z Jablonce nad Nisou. 

Začátek koncertu bude v 17hod.  

Srdečně zveme!  



SPOLKY A SPOLEČENSTVÍ  

 

 

Akce dětí - co bylo a co nás čeká 
 

 Úvodem bych ráda upřesnila téma tohoto příspěvku. Nebudu vás 

informovat o pravidelných akcích jako jsou výtvarné dílny nebo o výuce 

náboženství. Chtěla bych se ohlédnout za letním táborem a víkendovkou, které 

jsme s dětmi tento rok absolvovali.  

 V první řadě děkuji týmu, se kterým jsme tábor i víkendovku 

připravili a taky uskutečnili. A dík patří i rodičům, kteří nám pomáhali s 

dopravou dětí a zavazadel. Spolupráce s rodiči je výborná a za jejich obětavost 

jsem moc vděčná. Přitom nemohu nezmínit Pešatovi, kteří jsou zároveň vedoucí a 

na tábory jezdí i jejich ratolesti. Patří jim můj velký dík, protože bez nich by tábor 

nefungoval zdaleka tak hladce a příjemně. 
 Tábor se odehrával v srpnu v Osečné na bývalé faře. Účastnilo se ho 

18 dětí více méně z naší farnosti ve věku zhruba od šesti do třinácti let. 

Celotáborová hra byla o námořnících-objevitelích, hledali jsme lék pro nemocnou 

princeznu. Na táboře se kromě her, výletů a dalších táborových aktivit snažíme 

věnovat čas duchovním tématům. Dost podstatná část dětí je z nevěřících rodin, 

takže je třeba vše přizpůsobovat oběma skupinám. V Osečné jsme každý den 

mluvili o jedné ze svátostí.  

 Víkendovka, která se odehrála v polovině listopadu, byla koncipována 

jako krátký tábor. Opět jsme měli velkou hru, tentokrát jsme sháněli sladkost a 

objevovali jsme hory, respektive okolí Bozkova. Narozdíl od tábora jsme se do 

Bozkova dopravili vlakem a pěšky (batožinu nám ale vezli rodiče). Dětí jelo 
devatenáct v trochu jiném složení. Část dětí s námi nebyla na táboře, na druhé 

straně, pár dětí, které byly na táboře, nejely. 

 V uplynulém roce se tedy odehrály tyto dvě akce. U obou bylo 

potřeba počítat s růzností dětí, a to nejen co se týče chození do kostela, ale také s 

různými sociálními poměry, ze kterých děti jsou. Týká se to také financí, pro 

některé rodiče jsou výdaje s tímto spojené náročné. Nicméně ve většině případů 

se to daří nějak vyřešit. Snažíme se i tomuto přizpůsobit například výběr 

ubytování, dostupnost a podobně.  

 V roce 2012 vidím jako reálné uskutečnit jednak víkendovku na jaře a 

druhak i tábor. Podzim zatím nechme stranou. Věk dětí, kterým by byly akce 

určeny, by se opět pohyboval od šesti do čtrnácti let. Víkendovka by se nejspíš 

uskutečnila opět v Bozkově (především kvůli dostupnosti, dopravní i finanční). 

Pro tábor zatím místo hledám. Maximální počet dětí je prozatím 25, ale pokud by 

se jich přihlásilo víc, určitě najdeme řešení (zvětšení týmu, jiné místo tábora,...).  



Místo a termín jarní víkendovky bude jasný do konce února a tábora potom 

zhruba do konce dubna. Pokud by se obou akcí chtěly zúčastnit děti z jiných 

farností, rozhodně není problém. V současné době jezdí například příbuzní našich 

dětí.  
 Ještě jednou děkuji rodičům a těším se na další akce. Myslím, že za 

celý tým mohu říct, že jsme velmi spokojení a rádi bychom v podobných akcích 

pokračovali. A doufám, že totéž platí i o dětech.  

Kateřina Lédlová 

 

OHLÉDNUTÍ    
 

Adventní duchovní obnova 
 

Na první adventní víkend nám v naší farnosti byla nabídnuta duchovní obnova, 

která se konala v Bozkově. Této příležitosti využilo kromě nás ještě několik 

farníků z Bozkova a Mělníka.  

Program, zahájený Mší svatou byl věnován tématům modlitba, pravda a láska. 

Těmito dny klidu a usebrání nás provázel mladý kněz Jožka z Příchovic a otec 

Kryštof. Takto strávený čas nám pomohl hlouběji pochopit význam tajemství 
vtělení a prohloubit vzájemné vztahy.  

Duchovní obnova byla skvěle vedena i organizována a to ne jen po stránce 

duchovní, ale i té ryze praktické. Výtečná kuchyně, servis, pohodlí. I za to všem, 

kteří se o nás starali patří velký dík. 

Škoda jen, že tato příležitost nebyla více lidmi využita. Prožívání Adventu, který 

následoval, pro nás mělo  od počátku jasnější a hlubší obrysy. 

L.a J. Jiráskovi 

 

                   
FÓRUM                                        

 

 

PF 2012  
 

Vážení farníci, 

 

chtěl bych Vám popřát hodně štěstí a Boží požehnání  v novém roce 2012. Ať je 

alespoň tak dobrý, jako ten rok předešlý.  



V železnobrodské farnosti je cítit síla a snaha věci posouvat. Zvlášť viditelné bylo 

vydláždění chodníku mezi farou a kostelem, což celý areál hodně pozdvihlo. 

Město Železný Brod se snaží podpořit opravu fasády kostela Sv. Jakuba. 

Vyhledáváme vhodnou dotaci a jsme připraveni pomoci s administrativními 
záležitostmi.  

Vnímám obnovu vzhledu kostela jako zájem nejenom nás katolíků, ale i celého 

Brodu. Vždyť ten pohled přes Jizeru se zvonicí a kostelem je opravdu jeden 

z hlavních symbolů našeho města.  

 

André Jakubička 

starosta Města Železný Brod 

 

 

 

Ze slíbených pamětihodností v lednu ustupuji. Mnohem fundovaněji a z dobrých 

zdrojů píše o historii pan Vladimír Hlubůček.  
Zpravodaji Jakub přeji hodně čtenářů a příspěvky i z ostatních kostelů patřících 

naší farnosti.  

Nám všem přeji pevné zdraví a Boží milost po celý rok 2012. Připojuji veršované 

PF paní Věry Gajdošíkové.                                                                

 V. Petružálková 

 

PF 

Další rok mizí kvapem do ztracena 

Zůstanou na něj už jen vzpomínky 

Některé jsou, jak rána otevřená 

Jiné – jak teplý úsměv maminky 
 

Však to, co bolí, zvolna zhojí čas 

Jak stopy v písku, když je smývá moře 

Kde byla zima – tam slunce září zas 

A radost vystřídá sebevětší hoře 

 

Život je krásný – a stojí za to žít 

I když se někdy na nás trochu mračí 

Však když tvé srdce nepřestává snít 

Máš naději, a ta k životu stačí 

 

Ta naděje je zakotvena v Bohu 
U něj se skryjem jako v hnízdě pták 

Pak přijde den – v něm vzlétnem nad oblohu 

Ježíš nás vezme k sobě do oblak     



HISTORICKÉ OKÉNKO   

 

 

 

Pojďme se podívat do historie. III. 

 

     Přestavba kostela je přisuzována vrchnostenskému staviteli Janu Jiřímu 

Volkertovi. Od 20. let 18. století lze ho sledovat v Železném Brodě, kde zastával 
po mnoho let nejvyšší funkce ve správě města i cechů a kde roku 1767 zemřel ve 

věku 70 let. Jsou mu připisovány i ostatní stavby hraběcího stavebníka Karla 

Josefa Des Fours: na Hruborohozeckém zámku, brodský kostelík „Na poušti“, 

kostely v Jeníšovicích, ve Smržovce (počátek stavby) a v Rokytnici. Tato atribuce 

.J. Vokertovi je pravděpodobná, neboť jmenované stavby mají mnoho společných 

slohových rysů, jako členění presbytářů pásy, boční stavby otevřené dovnitř 

kněžiště pod okny, proporce oken, tendence k zaoblování rohů, podobné utváření 

fasád, užití příbuzných stavebních i zdobných detailů a podobně. J.J. Volkert se 

jeví jako architekt solidní úrovně, i když bez vyššího uměleckého rozmachu. 

     Vnitřek kostela je upraven poněkud provincionálně. Nástropní novodobé 

malby zobrazují v presbytáři v kruhovém poli svatou rodinu v člunu na moři. 

Malba v kostelní lodi s tématem stětí sv. Jakuba, podle originálu J,Führicha 
z klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace, byla zničena při 

požáru v kostele v lednu roku 1990. Představu o zařízení kostela v době před 

přestavbou v letech 1762 – 1763 nám podávají jen zmínky v inventářích. Jsou tu 

jmenovány dva oltáře: hlavní s obrazy sv. Jakuba a Panny Marie a pak vedle 

kazatelny, zdobené čtyřmi figurami evangelistů, druhý oltář menší, nešporní, se 

sochou bolestné Matky Boží. Hlavní oltář tohoto slohu asi zůstal i ve zvětšeném 

kostele vedle tří oltářů nových, pozdněbarokních v lodi a je možné, že to byl ještě 

týž, který je roku 1828 popisován jako značně sešlý „se čtyřmi dřevěnými 

sochami, modře pomalovanými, špatnými a červotočivými.“ Původní menší 

obraz Panny Marie asi ustoupil obrazu Čtrnácti sv. pomocníků, jež je ve 

zmíněném roce uváděn jako zcela nový, dobrodinci roku 1827 darovaný a je nyní 
chován v muzeu. 

     O hlavním oltářním obraze máme nespolehlivý a roku 1877 ve sporné 

souvislosti s motivem sv. Jakuba opakovaný záznam, že tato malba byla pořízena 

dobrodincem roku 1821, což se nedá uvést ve vztahu k žádnému ze tří 

dochovaných pláten. Roku 1860 byl ze sbírky postaven nový hlavní 

pseudorománský oltář (nyní rozebraný), hnědý s dvěma dřevěnými soškami, 

nahoře s obrazem stojící Madony s Ježíškem od Fr. Maischaidera (až z roku 

1870), který je nyní v soukromém majetku. Na tomto oltáři se od 70. let minulého 



století během roku hlavní obrazy střídaly – mimo květen, kdy byly nahrazen 

sochou Panny Marie Lurdské. Nejdéle byl vystavován obraz sv. Jakuba (nyní 

chovaný v muzeu, Žídkova kopie z roku 1905 je na faře). Sv. Jakub je zpodobněn 

v oblacích, obklopený andílky, kteří ho věnčí a nesou jeho atributy. V tomto 
anonymním toporném díle se kříží barokní konzervativní přežitky se střízlivým 

názorem počátku minulého 19. století. Na zadní straně plátna je uveden 

pořizovatel „Fr. Schütz, Bürgemeister 1832“, což dále vyvrací mylné tvrzení 

kronikářů, že malířem je význačný Josef Führich. V tomto případě jde zřejmě o 

záměnu s druhým obrazem z dřívějšího oltáře, „Klanění „pastýřů“, jehož se 

v Železném Brodě užívalo o vánocích od doby po roce 1871 a který je nyní 

uložen na faře. Na zadní straně je uvedena signatura „Führich in Kratzau gemalt 

ao 1817“. Toto dílo je zajímavé tím, že jej maloval sedmnáctiletý, vysoce nadaný 

samouk, dávno v době před svým školením na pražské akademii, později 

významný profesor vídeňské akademie poloviny 19. století a rakouská vůdčí 

osobnost uhlazeného nazarénského malířského směru. Josef Führich (1800-1876), 

rodák z Chrastavy (Kratzau) na severu Čech, se zpovídá ve svém životopise ze 
své vášně k malbě již od dětství, která ho přiváděla k oblíbenému a s invenční 

samostatností k neúnavně obměňovanému námětu Kristova narození. 

Publikovaný náčrt Klanění pastýřů z libereckého muzea z roku 1816 je velmi 

podobný brodskému olejovému obrazu, kompozičně zjednodušenému a 

ucelenějšímu, na němž v temném interiéru s malým průhledem do kraje, čtyři 

postavy pastýřů pohlížejí k sv. Rodině s novorozeňátkem. Hmotně vyváženým 

rozvrhem do dvou plánů a temnosvitným osvětlením z vnitřního zdroje, se tu 

mladičký Führich na svou pěst, bez příležitosti k rozhledu a poučení, 

pozoruhodně vypořádává s dávnými problémy barokního malířství a 

s klasicizujícími tendencemi vyrovnaného zjasnění své doby. 

  

 

Pokračování příště. 

     Vladimír Hlubůček 

  



FARNÍ KALENDÁŘ    

                       
 
  
      
1.1. Matka Boží Panna Maria 

 

1.1. NE  9:30 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

 1.1. NE  11:00 Loučky – sv. 

Antonín 

Mše sv. 

 1.1. NE  16:00 Krásná – sv. 

Josef 

Mše sv. 

 3.1. ÚT Sv. Jenovéfa 18:00 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

4.1. ST Bl. Anděla z 

Foligna 

18:00 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

4.1. ST  18:45 Žel. Brod - fara Biblická 

hodina 

5.1. ČT Sv. Telesfor  8:00 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

5.1. ČT  17:00 Držkov-kostel sv. 

Bartoloměje 

Mše sv. 

6.1. PÁ Zjevení Páně 18:00 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

6.1. PÁ  18:45 Žel. Brod - fara Setkání polsko 

českých rodin 

7.1. SO Sv. Rajmund z 

Penafortu 

16:00 Zásada – sv. 

Prokop 

Mše sv. 

7.1. SO  17:00 Držkov-kostel sv. 

Bartoloměje 

Koncert 

novoroční 

7.1. SO  18:00 Bzí – Nejsvětější 

Trojice 

Mše sv. 

8.1.                                                      Křest Páně 

 

8.1. NE sv. Severin 8:30 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

8.1. NE  11:00 Loučky – sv. 

Antonín 

Mše sv. 

8.1. NE  14:30 Krásná – sv. Koncert 



Josef novoroční 

8.1. NE  16:00 Krásná – sv. 

Josef 

Mše sv. 

10.1. ÚT Sv. Agathon 

(Dobromil) 

18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

11.1. ST Ct. Marie Elekta 18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

11.1. ST  18:15 aula Střední 

školy sklářské 

Přednáška 

ČKA 

12.1 ČT Sv. Probus  8:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

12.1. ČT  17:00 Držkov-kostel sv. 

Bartoloměje 

Mše sv. 

13.1. PÁ Sv. Hilarius z 
Poitiers 

18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

13.1. PÁ  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

14.1. SO Sv. Sáva Srbský 13:00 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. -  

Zlatá svatba 

14.1. SO  16:00 Zásada – sv. 

Prokop 

Mše sv. 

14.1. SO  18:00 Bzí – Nejsvětější 

Trojice 

Mše sv. 

15.1.                                                2. neděle v mezidobí 

 

15.1. NE Sv. Pavel 

Poustevník 

8:30 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

15.1. NE  11:00 Loučky – sv. 

Antonín 

Mše sv. 

15.1. NE  16:00 Krásná – sv. 

Josef 

Mše sv. 

15.1. NE  16:00 KC Kino, 

Husova ul.,ŽB 

Přednáška 

ČKA 

17.-

20.1. 

ÚT-

PÁ 

   Nebudou 

slouženy mše 
sv. 

18.1. ST Panna Maria, 

Matka jednoty 

křesťanů 

  Týden 

modliteb za 

jednotu 

křesťanů 

20.1. PÁ Sv. Fabián a 

Šebastián 

18:00 Žel. Brod – fara Bohoslužba 

slova 

21.1. SO Sv. Anežka 

Římská 

16:00 Zásada – sv. 

Prokop 

Mše sv. 



21.1. SO  18:00 Bzí – Nejsvětější 

Trojice 

Mše sv. 

22.1.                                             3. neděle v mezidobí 

 

22.1.  NE Sv. Vincenc 8:30 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

22.1.  NE  11:00 Loučky – sv. 

Antonín 

Mše sv. 

22.1. NE  15:00 KC Kino v 
Železném Brodě 

Přednáška 
ČKA 

22.1.  NE  16:00 Krásná – sv. 

Josef 

Mše sv. 

22.1. NE  17:00 Žel. Brod - fara Setkání rodin a 

manžel. párů 

24.1. ÚT Sv. František 

Saleský 

18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

25.1. ST Obrácení sv. 

Pavla 

18:00 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Ekumenická 

bohoslužba 

25.1. ST  18:45 Žel. Brod - fara Biblická 

ekumenická 

hodina 

26.1. ČT Sv. Timotej a 

Titus 

8:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

26.1. ČT  17:00 Držkov-kostel sv. 

Bartoloměje 

Mše sv. 

27.1. PÁ Sv. Anděla 

Mericiová 

18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 

27.1. PÁ  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

28.1. SO Sv. Tomáš 
Akvinský 

16:00 Zásada – sv. 
Prokop 

Mše sv. 

28.1. SO  18:00 Bzí – Nejsvětější 

Trojice 

Mše sv. 

29.1.                                            4. neděle v mezidobí 

 

29.1. NE Sv. Valerius 8:30 Žel. Brod – sv. 

Jakub 

Mše sv. 

29.1. NE  11:00 Loučky – sv. 

Antonín 

Mše sv. 

29.1. NE  16:00 Krásná – sv. 

Josef 

Mše sv. 

31.1. ÚT Sv. Jan Bosko 18:00 Žel. Brod – fara Mše sv. 



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

 

 

 

1. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě 

proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Iz 43,2 

 

2. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Mt 5,48 

 

3. Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Gn 1,26 

 

4. …kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska 1J 4,7-8 

 

5. Ježíš řekl: Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost  

národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lk 21,25 

 

6. Nebojte se, prohlubte svoji víru a žijte ve věrnosti Duchu Svatému. Jan 

Pavel II. 

 

7. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. J 14,1 

 

8. I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou 

naději ve mne. Iz 49,23 

 

9. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. J 6,37 

 

10. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. Ž 10,17 

 

11. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Ř 8,28 

 

12. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. Ž 52,11 

 

13. Bůh je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Ř 3,26 

14. Kdo v něho věří, nebude zahanben. Ř 9,33 

 

15. Svět pomíjí i jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1J 

2,17 



 

16. V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Iz 

30,15 

 

17. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám 

bude přidáno. Mt 6,33 

 

18. Ať jsou veselí a radují se z tebe všichni, kteří tě hledají. Ž 70,5 

 

19. … kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Jk 

1,6 

 

20. Panovník Hospodin je moje síla. Abk 3,19 

 

21. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako 

i Bůh v Kristu odpustil vám. Ez 4,32 

 

22. Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Sk 5,29 

 

23. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Jk 4,10 

 

24. Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. L 11,28 

 

25. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém 

nitru. Ž 40,9 

 

26. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Ga 6,2 

 

27. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Ř 12,16 

 

28. Všecko čiňte ke slávě Boží. 1K 10,31 

 

29. … nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Mk 13,31 

 

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

12,14 

 



31. Radujte se v Pánu vždycky, … a pokoj Boží, převyšující každé 

pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Fil 4,4-7 

 

 

 

 

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 
 
 

 

 

  



ANKETA 
 

Prosím Vás o vyplnění a následné odevzdání do připravené schránky v kostele a 

to do předposlední neděle v měsíci. Anketa je anonymní a bude vyhodnocena 

v příštím čísle Jakuba. 

 

1. Jsou pro mne informace ve zpravodaji dostačující?  

Ano  Ne 

(Pokud ne, jaký typ informací mi schází) 

 

 

 

 
 

2. Je zpravodaj svými rubrikami dostatečně přehledný? 

Ano   Ne 

 

3. Které rubriky upřednostňuji a které bych vynechal/a? 

 

 

 

 

 

 
4. Vyhovuje mi grafické zpracování a velikost písma? 

Ano  Ne 

 

5. Jaký typ článků bych upřednostnil/a? 

 

 

 

 

 

 

  

6. Jaké největší nedostatky zpravodaj má a co mi v něm chybí. 

  



 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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