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EDITORIAL                                          
 

Vážení čtenáři.  

Jelikož v ruce držíte velmi obsáhlé dvojčíslo prázdninového Jakuba, nebudu se 

tentokrát nikterak rozepisovat. 

 Přeji Vám všem klidné a odpočinkové prázdniny a těším se v září nashledanou. 

 
-el- 

 

 

 

CESTY VÍRY           
 

Promluva Benedikta XVI. ze dne 17. června 2009 

Dnes bych chtěl mluvit o svatých Cyrilovi a Metodějovi, bratřích pokrevních 

i bratřích ve víře, nazvaných slovanští apoštolové. 

Cyril se narodil v Soluni jako syn císařského úředníka Lva kolem roku 826; byl 

nejmladší ze sedmi synů. Jako chlapec se naučil slovanskému jazyku. Ve věku asi 

14 let byl poslán na výchovu do Konstantinopole, kde se stal druhem mladého 

císaře Michala III. V oněch letech byl uveden do různých akademických oborů, 

mezi jiným do dialektiky, kdy měl za učitele Fotia. Když odmítl slibné 

manželství, rozhodl se, že přijme kněžská svěcení, a stal se knihovníkem na 

patriarchátu. O něco později v touze po tichosti a samotě se šel skrýt do jednoho 

kláštera, ale brzy byl objeven a poslán vyučovat světské i posvátné vědy a vedl si 

přitom tak dobře, že získal přídomek „Filozof“. Mezitím jeho bratr Michal (nar. 

asi 815) po administrativní kariéře v Makedonii opustil roku 850 světský život a 
odešel do života mnišského na hoře Olymp v Bitýnii, kde pak přijal jméno 

Metoděj (mnišské jméno mělo začínat stejným písmenem jako křestní), a stal se 

igumenem kláštera Polychron. Přitahován příkladem bratra také Cyril se rozhodl, 

že skončí s vyučováním a odebere se na horu Olymp, aby se věnoval meditaci a 

modlitbě. Po několika letech byl poslán na misie k Chazarům u Azovského moře; 

ti žádali, aby k nim byl vyslán někdo, kdo by byl schopen vést rozhovory s židy a 

muslimy. Cyril, provázen bratrem Metodějem, zůstal na Krymu, kde se naučil 

hebrejštině. Hledal totiž tělo papeže Klementa I., který zde zemřel v exilu. Našel 

jeho hrob, a když se svým bratrem nastoupil zpáteční cestu, nesli s sebou vzácné 

relikvie. Když bratři přišli do Konstantinopole, poslal je císař Michal III. na 

Moravu, odkud mu kníže Rostislav poslal přesně formulovanou žádost. Řekl: 

„Náš lid, když se zřekl pohanství, zachovává křesťanský zákon. Ale nemáme 
učitele, který by jim byl schopný vysvětlit pravou víru v naší řeči.“ Misie měla 



záhy neobyčejný úspěch. Bratři přeložili liturgii do slovanského jazyka a získali 

si u lidu velké sympatie. 

Hereze tří jazyků 

To ovšem vyvolalo střet a nepřátelství ze strany franského kléru, který už předtím 

pronikl na Moravu a pokládal toto teritorium za součást své církevní jurisdikce. 

Aby se ospravedlnili, odebrali se v roce 867 oba bratři do Říma. Během cesty se 

zastavili v Benátkách, kde se konala vzrušená diskuze se zastánci tzv. „hereze tří 

jazyků“. Ti tvrdili, že existují jen tři jazyky, kterými je možno legitimně chválit 

Boha: hebrejský, řecký a latinský. Samozřejmě, oba bratři se proti tomu rozhodně 

postavili. V Římě byli Cyril a Metoděj přijati papežem Hadriánem II., který jim 

vyšel v ústrety s procesím, aby důstojně přijal ostatky svatého Klementa. Papež 

také pochopil velký význam jejich výjimečné misie. Od poloviny prvního 
tisíciletí se Slované ve značném počtu usídlovali v těch oblastech mezi oběma 

částmi římského císařství, východní a západní, mezi kterými již panovalo napětí. 

Papež tušil, že slovanské národy by mohly sehrávat roli mostu a přispívat tak 

k zachování jednoty mezi křesťany jedné i druhé části císařství. Bez váhání proto 

schválil misii obou bratří ve Velkomoravské říši, přijal a schválil používání 

slovanského jazyka v liturgii. Slovanské knihy byly položeny na oltář v Santa 

Maria Maggiore a slovanská liturgie byla slavena v bazilikách svatého Petra, 

svatého Ondřeje a svatého Pavla. Bohužel, Cyril v Římě těžce onemocněl. 

Protože cítil, že se blíží jeho smrt, chtěl se zcela odevzdat Bohu v jednom 

z řeckých klášterů ve Městě (pravděpodobně u svaté Praxedy) a přijal mnišské 

jméno Cyril (jeho křestní jméno bylo Konstantin). Pak prosil naléhavě svého 
bratra Metoděje, který mezitím přijal biskupské svěcení, aby neopouštěl misii na 

Moravě a vrátil se k tamějšímu lidu. Obrátil se k Bohu s touto prosbou: „Pane, 

můj Bože…, vyslyš mou prosbu a chraň sobě věrné stádo, jemuž jsi mne 

ustanovil představeným… Osvoboď je od bludu tří jazyků, shromáždi všechny 

v jednotě a učiň lid, který sis vyvolil, svorným v pravé víře a ve správném 

vyznání.“ Zemřel 14. února 896. 

Překážky nezmařily velké dílo 

Metoděj, věrný úkolu, který s bratrem přijali, vrátil se roku 870 na Moravu a do 
Panonie (dnes Maďarsko), kde se setkal s násilným odporem franských 

misionářů, kteří ho uvěznili. Nezmalomyslněl, a když byl v roce 873 propuštěn, 

pracoval aktivně na církevní organizaci a staral se o formaci skupiny žáků. 

Zásluhou těchto žáků mohla být krize, která se rozpoutala po smrti sv. Metoděje 

(6. dubna 885), překonána: byli pronásledováni, vězněni, někteří z nich byli 

prodáni jako otroci a dopraveni do Benátek, kde je vykoupil jeden 

konstantinopolský hodnostář, který jim dovolil návrat do oblastí balkánských 



Slovanů. Byli přijati v Bulharsku, mohli pokračovat v misii započaté Metodějem 

a šířili evangelium na území Rusi. Bůh si ve své milosrdné prozřetelnosti 

posloužil pronásledováním, aby zachránil dílo svatých bratří. Zachovala se o něm 

také písemná dokumentace. Stačí pomyslet na díla, jako byl Evangeliář 
(liturgické perikopy Nového zákona) a Žaltář, různé liturgické texty ve 

slovanském jazyce, na kterých pracovali oba bratři. Po Cyrilově smrti vděčíme 

Metodějovi a jeho žákům mezi jiným za překlad celého Písma svatého, 

Nomokánonu a Knihy Otců. 

Tvůrci slovanského písma 

Chceme-li nyní krátce shrnout duchovní profil obou bratří, musíme především 

zaznamenat zaujetí, s jakým se Cyril přiblížil spisům svatého Řehoře 

Naziánského, od kterého převzal přesvědčení o významu jazyka pro předávání 
Zjevení. Svatý Řehoř vyjádřil touhu, aby skrze něho promlouval Kristus: „Jsem 

služebníkem Slova, proto se stavím do služeb Slova.“ Protože Cyril chtěl v této 

službě napodobit Řehoře, žádal od Krista, aby promlouval skrze něho ve 

slovanském jazyce. Uvádí dílo překladu slavnou prosbou: „Slyšte všechny 

slovanské národy, naslouchejte Slovu, které pochází od Boha, Slovu, které živí 

duše, Slovu, které vede k poznání Boha.“ Zdá se, že skutečně již několik let 

předtím, než moravský kníže Rostislav požádal císaře Michala III. o vyslání 

misionářů na své území, Cyril a jeho bratr Metoděj, obklopeni skupinou žáků, 

začali pracovat na projektu sbírky křesťanských dogmat ve slovanském jazyce. 

Jasně se totiž ukázala nezbytná potřeba nového písma jako naléhavější než 

mluvené slovo: zrodila se hlaholská abeceda, která – postupně modifikována – 
byla pak pojmenována „cyrilice“ ke cti svého inspirátora. To byl rozhodující 

moment pro obecný rozvoj slovanské civilizace. Cyril a Metoděj byli 

přesvědčeni, že jednotlivé národy není možno považovat za plné příjemce 

Zjevení, dokud je neslyší ve vlastním jazyce a nečtou napsané v písmenech 

vlastní abecedy. 

Vzor inkulturace 

Metodějovi patří zásluha, že dílo, které započal s bratrem, nebylo náhle 

přerušeno. Zatímco Cyril, „Filozof“, se oddal kontemplaci, on byl veden spíše 
k aktivnímu životu. Díky tomu mohl vytvořit předpoklady pro postupné potvrzení 

toho, co můžeme nazvat „cyrilometodějskou ideou“: ona provázela v různých 

historických obdobích slovanské národy, podporovala kulturní, národní a 

náboženský rozvoj. To uznal již papež Pius XI. Apoštolským listem Quod 

Sanctum Cyrillum, ve kterém charakterizoval oba bratry jako „syny Východu 

z byzantské vlasti, původem Řeky, posláním Římany a apoštolskými plody 

Slovany“ (AAS 19 [1927] 93–96). Jejich historickou roli, kterou splnili, pak 



oficiálně ocenil papež Jan Pavel II., který v Apoštolském listě Egregiae virtutis 

viri je prohlásil za patrony Evropy společně se svatým Benediktem (AAS 73 

[1981] 258–262). Cyril a Metoděj opravdu představují klasický příklad toho, co 

dnes označujeme pod pojmem „inkulturace“: každý národ má vpustit do své 
kultury zjevené poselství a vyjádřit spásné pravdy v jazyce, který je mu vlastní. 

To předpokládá velmi náročnou překladatelskou práci, která vyžaduje specifikaci 

přiměřených termínů, jež reprodukují poklad zjeveného slova bez zkracování jeho 

bohatství. Právě o tom nám svatí bratři zanechali svědectví nade vše významné a 

Církev se na ně dívá i dnes, aby z nich čerpala inspiraci a orientaci. 

 

 

 
PASTORACE                                        
 

 

 

Úmysly modlitby na červenec: 

Všeobecný: Bezpečnost práce – aby každý mohl pracovat v bezpečných 

podmínkách 

Misijní: Křesťanští dobrovolníci – Aby křesťanští dobrovolníci v misijních 

územích svědčili o lásce Kristově 

Úmysl ČBK: Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás provázejí 

na cestě k Bohu 

Úmysly modlitby na srpen: 

Všeobecný: Vězni – Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich 

lidské důstojnosti 

Misijní: Svědectví mladých o Kristu – Aby mladí lidé, povoláni následovat 

Krista, byli ochotní hlásat evangelium ve všech končinách světa 

Úmysl ČBK: Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem 

  



 

Z KANCELÁŘE      
 
 

 

 

Upozorňujeme    

Jubileum příchodu sv. Cyrila a Metoděje 

Ve třetím roce zaměřeném na eucharistii bude vrchol kolem svátku Těla a Krve 

Páně spojený s eucharistickým kongresem majícím více fází: farnost, diecéze, 

národní. 

– vděčnost nejen lidem, umět vidět Boží dary, radovat se z nich, děkovat a 

chválit, na Boží dar odpovědět darováním sebe – obětí 

 

Základní informace o Celostátním setkání mládeže 

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v 

České republice přibližně jednou za 5 let. 

Pro koho 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 

společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, 

řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním 

centrem pro mládež). 

Kdy a kde 

Ve Žďáru nad Sázavou, od 14. do 19. srpna 2012. 

 

Program 

Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm může najít každý něco 

zajímavého: např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata 

přednášek, kvalitní přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, 

osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, sport, kreativní dílny,…  

https://zdar2012.signaly.cz/1109/zakladni-informace-o-celostatnim-setkani


Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu 18. srpna 2012. 

 

Motto 

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) 

  

Pouť rodin 

V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Pouť 

rodin, která se koná v sobotu 18. srpna 2012. 

Dopoledne bude katecheze a mše sv., kterou bude sloužit otec biskup Vojtěch Cikrle. 

Odpoledne bude speciální poutní program plný zamyšlení, kultury, umění, výstav,…. 

Zakončení pouti bude v klášterním areálu. 

Zveme všechny rodiny!  

 

Pomoc potřebuji – nabízím   

 

Náš bohoslovec Paul Crasta nám píše. 

Děkuje, že díky podpoře ve studiu, kterou jsme mu poskytovali, mohl dokončit 

studia. V dubnu přijal jáhenské svěcení a začal pracovat v duchovní službě. Proto 

již nepotřebuje finanční podporu. Bude na nás i nadále myslet v modlitbách. 

Z poslední sbírky na jeho studium zbylo ještě 1 000,- Kč.  

Bylo škoda nepokračovat v podporování zájemců o kněžství. Proto jsme se 

rozhodli, že opět nějakého vybereme a vás prosíme o další finanční pomoc. Po 

dobrých zkušenostech budeme kontaktovat Arcidiecézní charitu Praha.   

Všem dárcům moc děkujeme.       

 Pešatovi 

  



Poděkování          

 

Naše pastorační asistentka Mgr. Veronika Havlinová končí prací v naší farnosti a 

přijme místo ve Vratislavicích. Za její několikaletou službu, zvlášť za tu 

neviditelnou, za práci v kanceláři, za práci s dětmi i ostatními moc děkuji a přeji, 

aby dobrý Bůh daroval všechny potřebné milosti a žehnal každý okamžik na 

novém působišti. Zaplať Panbůh! 

P.Jan 

 
 

Přejeme         

                                            

                                                                                            
V červenci oslaví svá životní jubilea: 

Jaroslava Stehrová 85let 

Pavel Halama 

František Soldát 

Jan Žilík 

Markéta Zelínková 

Toník Maryška 40let 

Katarina Lakatošová 65let 

Hana Dubská 

Libuše Matoušová 

Zdislava Pešatová 

Hana Hašková 65let 
 

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

zdraví!!! 

Milé Jarušce Stehrové přejeme krásné 85. narozeniny a pevné zdraví do dalších 
let. Hlavnímu ministrantovi Toníčkovi Maryškovi přejme nejkrásnější 40. 

narozeniny.     

 Aťka Petružálková 



V srpnu oslaví svá životní jubilea: 

Jitka Hanušová 

Kristýna Martínková 

Rita Ivanovová 

Růžena Vítová 

Vladimír Hlubůček 

Antonín Maryška 

Anna Šimůnková 

Anežka Plívová  

 

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

zdraví!!!! 

22. srpna si připomeneme paní Hanu Fišerovou, která by oslavila své nedožité 80. 

narozeniny. 

Odpočinutí věčné dej jí Pane a světlo věčné, ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji. 

Amen. 

 
NENECHTE SI UJÍT                
 

 

*****              PŘEDNÁŠKA ČKA             

***** 

 

ve středu 18. července 2012, 18:15, Modlitebna Jednoty bratrské v Železném 

Brodě na Brodci. 

Místní skupina České křesťanské akademie - Český ráj srdečně zve na 

mimořádnou přednášku a besedu 

Jan Amos Komenský 

O přednášku o Komenském jsme usilovali už hodně dlouho a jako mimořádná 

vznikla proto, že ve sboru je instalována zajímavá výstavka k „Noci kostelů“, 



související s tímto tématem a přednášející doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. a 

kazatel Jiří Polma mají obzvlášť vřelý vztah k tomuto velkému Evropanovi. 

Doc. PhDr. Jana Uhlířová Polmová, CSc., roz. Uhrová vystudovala FF UK - 

obor pedagogika, psychologie, francouzština 1967-1973. Pracovala jako učitelka 

a středoškolská profesorka 1974 - 1990. Rigorózum na FF UK v Praze  1979 

(PhDr.). Vědecká příprava FF UK Praha, 1994 (CSc.). Docentura: FF UK  

Bratislava, 2005. 

Další její profesní život se odehrává především na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích a zůčastňuje se zahraniční přednáškové činnosti. Kromě 

toho pracuje jako seniorátní kurátorka Jednoty bratrské. 

Jiří Polma je po studiu na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě od r. 

1972 kazatelem Jednoty bratrské. 1972-1975 v Rovensku pod Troskami, 1975-

1996 V Turnově, od r.1996 - dosud v Železném Brodě. 

2000-2011 senior Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické 

(2000 některé sbory Jednoty bratrské vytvořily Ochranovský seniorát při ČCE na 

základě propůjčeného členství, zůstávají zároveň ve svazku světové Unitas 

fratrum-Jednoty bratrské) 

Bylo by škoda nevyužít tuto skvělou příležitost a nepřijít na Brodec vyslechnout 

si přednášku odborníků, žijících v našem městě a  shlédnout výstavu i 
pobesedovat o učiteli národů a velkém Evropanovi. 

Těšíme se na Vaši bohatou účast v prostorách Jednoty bratrské v Železném Brodě 

na Brodci. 

Na závěr bych chtěl jménem naší místní skupiny všem popřát krásné léto, 

odpočinkovou dovolenou, zasloužené prázdniny, pevné zdraví a vše dobré. A 

bude nám potěšením, když nám i v dalším semestru zachováte přízeň a podporu. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

  



***************************** 

Zveme Vás na poutě do Bozkova ke Královně hor 

01.07.- mše svaté v 8 a 10 hod., hlavní mši slouží P. Jaroslav Miškovský 

19.08. mše svaté v 8 a 10 hod., hlavní mši slouží Mons. Bp Jan Baxant 

09.09. mše svatá v 10 hod., slouží P. Karel Havelka 

29.09. – mše svatá v 10 hod., slouží P. Ladislav Štefek 

 

****************************** 

Železnobrodská pouť do Bozkova se uskuteční v neděli 19.08. Pěší poutníci 

budou odcházet od kostela sv. Jakuba v 6:30. Autobus ze Železného Brodu - 

Malého náměstí odjíždí v 8:45. Návrat autobusem bude po skončených 

bohoslužbách kolem 12 hod. 

****************************** 

Srdečně zveme všechny farníky i ostatní příznivce                                                                                                      

na Svatojakubskou pouť dne 29.7. do Železného Brodu.                                                                                                                                            

Slavnostní mše sv. bude sloužena v kostele sv. Jakuba od 9hod.                                                                   

Sloužit bude P. Josef Šplíchal SDB. 

Poté bude následovat agapé a tradiční veselí! 

 

OHLÉDNUTÍ   

 

17.června poprvé přijali  Ježíše ve svatém přijímání tito naší mladí farníci: Vojta 

Hlava, Bára Lakatošová, Honzík Žilík, Dominika a Daniel Jelínkovi a Andreas 

Wanacki. 

16. června Mons. Jan Baxant, bp litoměřický udělil svátost biřmování našim 

farníkům a dvěma z jiných farností. Jsou to: Jiří Hanuš, Veronika Lédlová, 

Bernadeta Žilíková, Vojtěch Žilík, Vladimíra Petružalková (Aťka), Vladimíra 

Petružalková, Ludmila Havlinová, Anna Losová, Markéta Zelinková, Jana 

Zelinková, Lucie Marie Horáková a Dominik Rubáš. 



Všem přeji požehnání na této cestě v přátelství s Ježíšem. 

Biřmování 2012 

Zítra je uzávěrka příspěvků do zpravodaje Jakub a já mám v hlavě tolik zážitků a 

myšlenek, že nevím, kde začít. Nezapomenutelný obřad otce biskupa Jana 

Baxanta se svátostí biřmování, profesionální hudební doprovod, hostina jako v 

nejlepším hotelu... 

Posledním obřadem pátera J. Boruckého v Žel. Brodě byl křest naší Aťky a dnes 

ráno na biřmování přijel páter Borucki až z Francie. Hlavou mi proběhlo. Je to 

náhoda? 

Fotoknihu – dárek otci biskupovi realizovala Věrka Strouhalová, které touto 

cestou děkujeme. Nejvíc díků však patří našemu knězi otci Janovi. Od října nás 

trpělivě a neúnavně připravoval na dnešní den. Probral s námi 103 stránek 

tištěného textu A4, absolvoval s námi rekolekci ve Cvikově, zpíval s námi za 

kytarového doprovodu Veroniky... atd. 

Otče Jane, děkujeme, máme vám co „vracet“.                    

 V. Petružálková 

První svaté přijímání 

Po dvou letech opět skupinka 5-ti dětí a jednoho dospělého přijala v našem 

kostele poprvé Krista v Nejsvětější svátosti. Celý rok děti prožívaly na faře každý 

týden přípravu. Páter Jan jim trpělivě vykládal o Boží lásce k nám lidem a o 

důležitosti a možnostech, jak odpovědět na Boží výzvy. Vyvrcholením 

společného hledání byla první svatá zpověď a přijímání. Přes nervozitu, kterou 

děti jistě zažívaly, nakonec byla vidět opravdová radost a spokojenost, že tento 

další krok ke Kristu, skrze dary církve udělaly. Jistě všichni přejeme dětem, aby 

jejich láska ke Kristu rostla a stále více objevovaly, jak velkým darem a pomocí 

je také pro ně pravidelná svátost smíření i časté setkání s Kristem v Eucharistii. 

Nezapomínejme se ale také modlit za tyto velké milosti a dary v životě všech dětí 

a mládeže - budoucnosti - naší farnosti.                                                  

Veronika H. 

  



FÓRUM        

     

 

AŤČIN SLOUPEK 

 

Májové putování 

Moje mamka vymyslela májové pondělní putování a já vám napíši jak to dopadlo.  

U kříže na Hrubé Horce jsme se pomodlili litanie k Panně Marii. Bylo nás 8, 

kvetly jabloně a svítilo sluníčko. 

U „Matičky“ nás bylo 7, pomodlili jsme se litanie k Panně Marii. Vyšli jsme až 

na silnici ke Chlístovu a krásnou procházkou došli domů. 

Třetí setkání bylo u sv. Josefa na farní zahradě v Brodě. Tady nás bylo 11. 

Modlili jsme se Radostný růženec a litanie k Panně Marii. 

Poslední výstup byl na Poušť ke kostelíku, šlo nás 9, svítilo sluníčko. Pomodlili 

jsme se Radostný růženec a litanie k Panně Marii. Pokaždé s námi byly 3 děti, 

mamka jim dala omalovánky za vytrvalost, a říká, že jestli budeme za rok 

chodící, tak zase budeme putovat. 

A jak to říká moje mamka, že to byl její přínos k biřmování. A vždycky s námi 

byla soška Panny Marie. 

                                                                                       Aťka Petružálková 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla bych se i touto cestou rozloučit s Vámi se Všemi a celou farností. Děkuji 

za Vám za podporu a veškerou pomoc, kterou jste mi mnozí z Vás byli, během 

celých sedmi let. Bez této podpory a přátelských vztahů by se tato práce dala jen 

těžko zvládat. Nemohu bohužel poděkovat touto cestou každému z Vás, jak by 



bylo dobré. Chci ale především poděkovat otci Janovi za veškerou jeho 

pastýřskou péči, podporu a neocenitelný příklad jeho života dobrého, moudrého a 

pracovitého pastýře. Věřím (a o to vás i prosím), že se najde mnoho lidí, kteří mu 

budou i nadále pomocí v jeho nelehké službě. Zvlášť děkuji manželům 

Pešatovým, kteří svolili a přijali nabídku převzít po mne moji službu farnosti. 

Počítáme ale s pomocí Vás všech, tak, aby farnost opravdu kvetla a byli jsme si 

návzájem posilou na cestě ke Kristu. Ještě za mne, bych ráda zdůraznila, že 

nechci odcházet na pořád. Ale ráda se vrátím, až načerpám další zkušenosti i sílu 

a bude mne zapotřebí. Vše je ovšem chvála Bohu zatím v rukou Božích. Farnost, 

ve které zatím budu působit, jsou Vratislavice nad Nisou, která jistě může být 

obohacením a sesterskou farností i pro naši farnost.         Děkuji 

Veronika H. 

 

S ÚSMĚVEM       

 
Když marodit, tak pořádně! 

 

   Včera mě skolila první jarní chřipka. Ale v hrozně špatnou dobu. -  Nestíháme. 

Manžel přepichuje, sází, prodává, řeže stromy, kácí stromy, …… A tak jsem mu 

chtěla alespoň trošku odlehčit od těch všech zahradnických povinností.  Rozhodla 

jsem se , že „potajmu“ zaliju naše dva „skleníčky“, velikosti dvou tenisových 

kurtů. No, „potajmu“? Naivně jsem předpokládala, že rostlinky stihnou za dobu, 

než se vrátí manžel ze sadu, oschnout, a že vysokoškolsky vzdělaný zahradník 

nepozná, že jsem místo polehávání v posteli, poletovala po skleníku.  

   No ale co? Vlhký a teplý vzduch je přece něco jako pobyt v sauně, ne?  A tak 

zalívám, kropím, zaháním virózu zpěvem, rosím, rosí se i mé čelo a najednou se 

ozve rána, jako když spadne kokosový ořech z 15-ti metrů. Před očima se mi 

zajiskří, z nosu ukápne nudle a chvilku koukám do blba. Až poté,  když vidím 

ležet hrábě v hlíně, mi dojde, že se mi podařilo to, co ještě nikdy v životě. Vlastní 



nohou jsem si vytvořila z hrábí rychlou páku, která mě omráčila a do večera 

vyrobila docela slušnou modrou bouli. Co teď?  Jak to zazdím před manželem? 

Rostlinky, ty oschnou, ale moje boule ne! 

   Jdu večer raději  brzy spát, s odůvodněním, že mám horečku a že mi ještě stále 

není „kalo“. Vlasy mám hozené do čela, takže prozatím vedu 1:0.  Ale ráno už je 

to remíza! Vlasy se mi ve spaní svezly a místo ranního pozdravu „Dobré ráno“  

slyším: „Cos dělala?“ „No,….. já jsem, ……víš, chtěla jsem Ti,“ ….. koktala 

jsem. Manžel ale pokračuje za mě. „Nechceš mi tvrdit, že máme doma ostrý 

peřiny a nebo že ses obouchala při pití lipovýho čaje? A že ta násada od krve, co 

leží ve skleníku, je od malinový šťávy?“    -  „No, ale na druhou stranu!! Byla to 

„houby“ rána, když toho moncka nemáš až k voku!!“  

Eva Havlíčková (Pavková) 

 

 
HISTORICKÉ OKÉNKO   

 
 

Pojďme se podívat do historie  IX, X. 
    V presbytáři ve vchodu do oratoře, byl postaven mozaikový moderní oltář 

s originální mozaikou Ukřižování Krista a antipendiovou deskou z černého skla 

s leptanou kresbou výjevu u Božího hrobu, práce profesora Oldřicha Žáka. 

V současné době je tento oltář v kapli, kterou si vybudovali saletini na faře. 

     Prostor presbytáře a lodi kostela oddělovala cenná litinová mřížka, která byla 

také necitlivě odstraněna v roce 1969, opět prý podle požadavku nové liturgie. (?) 

     V roce 1940 byl v  lodi kostela umístěn velký skleněný lustr. Místní 

uměleckoprůmyslové odvětví železnobrodské sklářské školy tak vytvořilo doklad 

o své umělecké výši a čistým projevem své doby se rovnocenně řadí k ostatnímu 

kostelnímu zařízení, jež bylo v jednotné úrovni slohu a dílny pořízeno po 

rozšíření stavby v roce 1762-1763. 

     Proti sobě stojící oltáře byly shodně komponovány a opraveny v roce 1874. 

Oltáře sv.  Josefa a sv. Anny mají rozdíly jen v podobnostech zdobných, 

zlacených a stříbřených dřevořezeb. U obou, vysoké a poměrně úzké retabulum 



tvoří stěna, po stranách rámové pilastry, na jejichž zprohýbaných profilovaných 

soklech stojí sochy živých gest. 

     Stejné křivky se opakují ve zvlnění úseku kladí a říms, které končí volutami 

s postavičkami andílků. V nástavku je vždy ústředním motivem kruhová záře. 

Nízké svatostánky mají dvou až třídilná otáčecí jádra. 

     Na oltáři sv. Anny postranní sochy představují sv. Josefa a sv. Jáchyma. Obraz 

sv. rodičů Panny Marie, která se učí číst, anonymní a umělecky nenáročný obraz, 

opravený roku 1876 Fr. Majšajdrem a J.Šefrem, darovala před rokem 1828 

Regina, manželka primátora Schütze. 

     Protější oltář sv. Josefa je zdoben sochami sv. Prokopa a sv. Jana 

Nepomuckého. Na oltářním obraze je sv. Josef – pěstoun, objímá nahého Ježíška, 

sedícího na tesařském stole na polštáři a roušce. V dolejších výběžcích jsou 

zpodobeny světcovy atributy, tesařské nářadí a lilie, kterou nesou dva andílci, 

kdežto jiní shlížejí z oblak. Kolorit této cenné malby je jemný, převážně 

hnědavých a karmínových tónů až na inkarnát bledého dětského tílka se 

zelenavými stíny. Slohové rysy tohoto nepřemalovaného díla časově odpovídají 

řezbářským pracem na oltáři, což je v souladu se sdělením svědka, že na zadní 

straně plátna je signatura Filipa Leubnera z Liberce. Tento malíř, činný v druhé 

polovině 18. století, maloval převážně oltářní obrazy v Čechách a na Žitavsku, 

také podobizny a v libereckém zámku pokoje. Nebyl umělcem vždy úplné 

invenční samostatnosti. Pro obě jeho brodské malby nalezneme předlohy o půl 

století starší, v díle slavného Petra Brandla. Kompozice zmíněného plátna je 

pojata s malými obměnami z Brandlova obrazu sv. Josefa (z doby před 1710, 

v soukromém majetku, reprodukovaného v měsíčníku UMĚNÍ sv. IX, 1936, str. 

168). 

     Kazatelna v severním rohu lodi má přístup schodištěm ze sakristie. Její 

výzdoba dřevořezbou s motivy rokajů, volut, lambrekýnových závěsů a se sochou 

sv. Jana Křtitele je poněkud pozdější než u oltářů. Byla pořízena roku 1781 za 

peníze, získané prodejem kamen z fary. 

     Před kazatelnou je umístěna na novém kamenném podstavci cínová křtitelnice 

na třech nožkách, s andělskými hlavičkami na okraji víka a s latinským nápisem, 

jehož chronogram udává letopočet 1761. 



     K sochařské výzdobě chrámu se slohově druží kvalitně řezaný barokní 

krucifix, který je v současné době zavěšen v presbytáři nad vchodem do sakristie. 

     Pozdější jsou obrazy křižové cesty, o nichž v inventáři z roku 1777 není ještě 

zmínka, avšak roku 1828 jsou označovány za dosud nové. V roce 1905 byly 

přemalovány J. Žídkem. 

     Tajemná minulost je přisuzována brodské gotické monstranci, o níž říká zápis 

z farní pamětnice, sice mezi starým textem, ale písmem faráře Jakuba Březiny 

(1825-1850), že byla nalezena zazděná ve zdivu při odbourávání části kostela 

v roce 1762. Avšak popisy monstrance v inventářích z doby tomuto datu 

předcházející, se na ni dají dobře vztáhnouti, takže čin faráře Březiny se nám jeví 

jako projev nábožensky zanícené snahy obestřít minulost přitažlivě tajuplnými 

podrobnostmi. Monstrance z mosazi, posetá kameny, má štíhlé proporce. Při 

výzdobě válcové schrány nad vysokou nohou, je užito architektonických motivů. 

K věžovitému útvaru víka a k postranním výběhům v podobě zdrobnělého 

opěrného systému s fiálami a krabovými závity. Takový typ je běžný ve středním 

15. století a byl přejat z tvaru relikviářů (ostensorií), když se jich počalo během 

14. století používat k veřejnému vystavování a nošení nejsvětější svátosti, čímž 

nabyly časem samostatné funkce monstrance. Monstrance je uložena na faře. 

 

     K vybavení kostela patří i varhany. Připomeňme si tedy jaká je historie varhan.  

Málokterý chrám má tak bohatou historii stavby varhan jako železnobrodský 

kostel. V období baroka měl dva postupně doplňované nástroje a stejně tak 

později v období romantismu. To vše bylo v polovině 20. století završeno stavbou 

velkého koncertního nástroje. 

     Na samém začátku 18. století byla uzavřena smlouva s Ignácem Tauchmanem, 

varhanářem z Vrchlabí, který v roce 1702 postavil na dřevěném kůru pedálový 

positiv o šesti mutacích. Pořizovací náklad 147 kop grošů z větší části uhradil 

patron kostela hrabě Albrecht Maxmilián Des Fours. V roce 1712 je v kostelních 

účtech zmínka, že „varhanáři vrchlabskému od štemování varhan u příležitosti 

pana primase zaplaceno 4 zlaté 51 krejcarů. Tehdy patřil Železný Brod pod 

pražskou arcidiecézi. Ve zmíněném roce 1712 se patrně uskutečnila kanonická 

vizitace, kterou vykonal hrabě František Ferdinand Khünenburg, významný a 

neobyčejně agilní pražský arcibiskup. Ve dvacátých až padesátých letech 18. 



století byla provedena řada oprav většinou opět vrchlabskou dílnou. Místní 

truhlář spravil měchy a spolu s opravou varhan byla pořízena také nová mříž do 

průčelí kruchty. Roku 1727 bylo placeno za opravu positivu žitavskému varhanáři 

Tamitiovi 10 zlatých 14 krejcarů. 

     Po přístavbě kostela v roce 1762 – 1763, byly varhany přeneseny na kůr 

rozšířeného kostela. Zde došlo v roce 1785 k rozsáhlé jejich přestavbě semilským 

varhanářem Josefem Gottwaldem. Ten částečně použil stávající positiv ke stavbě 

dvoumanuálového nástroje o 13 hlasech. Tónový rozsah v manuálech byl 45 a 

v pedálu 12 tónů. Náklad 300 zlatých byl uhrazen ze zádušní pokladny a 

z prodeje klenotů, které zdobily sochu Piety na bočním oltáři. Dispozičně skoro 

stejný nástroj bychom dnes nalezli ve farním kostele v Harrachově. 

     Z kantorů-varhaníků té doby vynikal Jan Josef  Schlesinger, který byl 

vrchností  Des Fours několikrát v roce zván se svým sborem a kapelou na Hrubý 

Rohovec. Hrálo se jednak při hostinách, jednak v zámecké kapli při hrubé mši 

nebo při requiem za zemřelé členy hraběcího rodu. K dalším varhaníkům patřil 

Jan Karel Golsert tkadlec a punčochář, učitelé Karel Josef Schütz a František 

Václav Jech, který po sobě zanechal kroniku školy a obce. 

     V 19. století měl další vylepšení nástroje provést Matouš Vedral, hostinský, 

truhlář a varhanář z návarovského panství. Než přišel do Železného Brodu, 

pracoval v Bosni u Mnichova Hradiště, v Držkově a také v Loučkách. V Pamětní 

knize farního úřadu Železného Brodu jsou zaznamenány další opravy varhan, za 

které bylo v letech 1817-1829 spolu s bílením kostela zaplaceno 430 zlatých. 

V roce 1860 bylo z varhan odcizeno množství kovových píšťal a přizvaný 

varhanář odhadl škodu na 102 zlatých vídeňské měny. Generální oprava byla 

zadána varhanáři Antonínu Siegerovi z Kladna. Ten doplnil do manuálů 227 

chybějících píšťal, z toho 14 prospektových a přeladil 13 rejstříků o ½ tónu výše. 

Současně byla s malířem z Prahy uzavřena smlouva na štafírování skříně a ozdob. 

Úhrnný náklad přišel na 207 zlatých. Ředitelem kůru byl tehdy mydlář Jan 

Hlubůček, který později obdržel pro svoji vzdělanost i místo kantora. Po něm 

nastoupil jako varhaník jeho syn Florián. Učitel Václav Kvarda zaznamenal 

průběh školní zkoušky, kterou v roce 1843 v Železném Brodě vykonal „libuňský 

jemnostpán“ P. Antonín Marek, školní dozorce turnovského vikariátu, při zpívané 

mši s asistencí …. „figurální muzika na kůru se konala s největší slávou“… 

V inventáři kostela k roku 1861 je v položce „instrumentum“ uvedeno: varhany 

dvoumanuálové, střední velikosti, oceněny na 400 zlatých. 



     Sto let starý nástroj se zásuvkovými vzdušnicemi a barokním rejstříkovým 

aparátem se udržel do roku 1885. O stavbu nových varhan se ucházeli Karel 

Eisenhut a Emanuel Štěpán Petr z Prahy i Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou. 

V konkursním řízení zakázku získal Josef Kobrle, který předložil dvě varianty 

nástroje. Jednu s osmi rejstříky za 1225 zlatých a druhou s deseti rejstříky za 

1411 zlatých. Byla přijata druhá varianta s osmi rejstříky v manuále a dvěma 

v pedále. Nástroj mechanické kuželové soustavy byl jako jednomanuálový 

dokončen v roce 1886. Skutečnost, že varhany byly po dlouhou dobu pouze 

jednomanuálové svědčí o skromných majetkových poměrech farnosti. 

V. Hlubůček 
 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

 
 

1.7.                                            13. neděle v mezidobí 

1.7. ne    8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

1.7. ne  11:00 Loučky-sv. Antonín Mše sv. 

1.7. ne  16:00 Krásná-sv.Josef Mše sv. 

3.7. út Svátek sv. 

Tomáše, apoštola 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

4.7. st Památka sv. 

Prokopa 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

4.7. st  večer Žel. Brod – sv. Jakub Příchod 
poutníků 

 

  



5.7. čt Slavnost sv. 

Cyrila a 

Metoděje, patronů 

Evropy 

ráno Žel. Brod – sv. Jakub Odchod 

poutníků 

5.7. čt  16:00 Držkov-sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

5.7. čt  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

6.7. pá  17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Adorace 

Nejsvětější 

svátosti 

6.7. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

7.7. so  16:00 Zásada – sv. Prokop Poutní mše sv. 

7.7. so  18:00 Bzí-Nejsv.Trojice Mše sv. 

s nedělní 

platností 

8.7.                                              14. neděle v mezidobí 

8.7. ne    8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

8.7. ne  11:00 Loučky-sv. Antonín Mše sv. 

8.7. ne  16:00 Krásná-sv. Josef Mše sv. 

9.7. po  ráno Žel. Brod - fara 

Odjezd mládeže na Setkání mládeže do 

Debowce (Polsko) 

10.7. út  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

11.7. st Svátek sv. 

Benedikta, 
patrona Evropy 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

12.7. čt  16:00 Držkov-sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

12.7. čt  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

12.7. čt  noc Návrat ze Setkání mládeže v Polsku. 

13.7. pá  17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Adorace 

Nejsv. svátosti 

13.7. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

14.7. so  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

s nedělní 

platností 

14.7. so  18:00 Bzí - Nejsv. Trojice Mše sv. 

s nedělní 

platnosti 

15.7.                                      15. neděle v mezidobí 

 



15.7. ne  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

15.7. ne  11:00 Loučky-sv. Antonín Mše sv. 

15.7. ne  16:00 Krásná-sv. Josef Mše sv. 

17.7. út  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

18.7. st  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

18.7. st  18:15 Modlitebna Jednoty 

Bratrské na Brodci 

Přednáška – 

J.A.Komenský 

19.7. čt  16:00 Držkov-sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

19.7. čt  18:00 Žel. Brod - sv. Jakub Mše sv. 

20.7. pá  17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Adorace 

Nejsv. Svátosti 

20.7. pá  18:00 Žel. Brod - sv. Jakub Mše sv. 

21.7. so  16:00 Zásada – sv. Prokop  Mše sv. 

s nedělní 
platností 

21.7. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

s nedělní 

platností 

22.7.                                        16. neděle v mezidobí 

22.7. ne    8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.+ 

křest Václava 

Halamy 

22.7. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

22.7. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

24. 7. út  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

25.7. st Svátek sv. Jakuba, 

apoštola 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

26.7. čt Památka sv. 

Jáchyma a Anny 

16:00 Držkov-sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

26.7. čt  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

27.7. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

28.7. so  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

s nedělní 

platností 

28.7. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

s nedělní 

platností 

29.7.                                      17. neděle v mezidobí 

29.7. ne    9:00 Žel. Brod – sv. Jakub Poutní mše sv.  

 



29.7. ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. 

31.7. út Památka sv. 

Ignáce z Loyoly 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.  

1.8. st Památka sv. 

Alfonse z Liguori 

8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

1.8. st  Po 

mši 

Žel. Brod-u kostela 

Odjezd dětí na tábor do Osečné 

2.8. čt  Nejsou mše sv. 

3.8. pá  17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Adorace 

Nejsv. svátosti 

3.8. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

4.8. so  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 
s nedělní 

platností 

4.8. so  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. 

s nedělní 

platností 

5.8.                                       18. neděle v mezidobí 

5.8. ne  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

5.8. ne  11:00 Loučky-sv. Antonín Mše sv. 

5.8. ne  16:00 Krásná-sv. Josef Mše sv. 

6.8. po Svátek Proměnění 

Páně 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

8.8. st Památka sv. 

Dominika 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

9.8. čt Svátek sv. Terezie 

Benedikty od 

Kříže, patronky 

Evropy 

16:00 Držkov-

sv.Bartoloměj 

Mše sv. 

9.8. čt  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

10.8. pá Svátek sv. 

Vavřince 

18:00 Malá skála – kaple 

sv. Vavřince 

Poutní mše sv.  

11.8. so  15:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. + 

Svatební 
obřady 

11.8. so  18:00 Bzí- Nejsv. Trojice Mše sv. 

s nedělní 

platností 

12.8.                                     19. neděle v mezidobí 

12.8. ne  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

 



12.8. ne  11:00 Loučky- sv. Antonín Mše sv. 

12.8. ne  16:00 Krásná-sv. Josef Mše sv. 

14.8. út Památka sv. 

Maximiliána 

Kolbe 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

15.8. st Slavnost 

Nanebevzetí 

Panny Marie 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

16.8. čt  16:00 Držkov-sv. 
Bartoloměj 

Mše sv. ze 
slavnosti 

Nanebevzetí 

Panny Marie 

16.8. čt  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

17.8. pá  17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Adorace 

Nejsv. Svátosti 

17.8. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

18.8 so  16:00 Zásada-sv. Prokop Mše sv. 

s nedělní 

platností 

18.8. so  18:00 Bzí- Nejsv. Trojice Mše sv. 

s nedělní 

platností 

19.8.                                      20. neděle v mezidobí 

19.8. ne  6:30 Žel.Brod-Malé nám. 

Odchod poutníků do Bozkova 

19.8. ne  8:45 Žel.Brod-Malé nám. 

Odjezd autobusu do Bozkova 

19.8. ne  10:00 Bozkov Slavnostní 

mše svatá 

19.8. ne  Cca 
12:00 

Bozkov 
Návrat autobusem do Žel.Brodu 

19.8. ne  16:00 Krásná-sv. Josef Mše sv. 

19.8. ne  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

21.8. út Památka sv. Pia 

X. 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

22.8. st Památka Panny 

Marie Královny 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

23.8. čt  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

24.8. pá Svátek sv. 

Bartoloměje 

17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Adorace 

Nejsv. Svátosti 

 



24.8. pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

25.8. so  16:00 Držkov-sv. 

Bartoloměj 

Poutní mše sv.  

25.8. so  17:00  Držkov-sv. 

Bartoloměj 

Koncert 

duchovní 

hudby 

25.8. so  18:00 Bzí- Nejsv. Trojice Mše sv. 

s nedělní 
platností 

26.8.                                       21. neděle v mezidobí 

26.8. ne  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

26.8. ne  11:00 Loučky-sv. Antonín Mše sv. 

26.8. ne  16:00 Krásná-sv. Josef Mše sv. 

27.-31.8.                           Mše svaté nebudou 

 

 

Červenec 2012 Kalendář s citáty z Písma sv.                                                                                                                   

Najděte si každý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným veršem z Bible 

 

1. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími dětmi. Mt 5,9 
 

2. Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Jer 17,9 

 

3. Udělejte, cokoli vám nařídí. Jn 2,5 
 

4. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6,21 
 

5. Lidu, který chodil ve tmě, vzešlo veliké světlo. Iz 9,1 
 

6. To, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Žid 11,3 
 

7. Ten chudý volal, a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej. 
Ž 34,7 
 

8. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého. Jn 17,15 
 

9. Bohu pak chvála, který vždycky dává nám vítězství v Kristu. 2.Kor. 2,14 

 

10. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi. Mt 6,10 
 

11. Proč, ó Hospodine, zamítáš mne a tvář svou skrýváš přede mnou? Ž 88,15 
 



12. Nemůže dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého 

vydávat. Mt 7,18 
 

13. Kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude... Mk 16,16 
 

14. Láska k bližnímu je měřítkem lásky k Bohu. sv. Terezie z Avily 
 

15. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to smrti na 

kříži. Fil 2,8 
 

16. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření. Mk 16,15 
 

17. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Mt 10,22 
 

18. Chtěla bych přeletět svět, kázat tvé jméno a do země nevěřících zasadit Tvůj 

vítězný kříž. Sv. Terezie z Lisieux 
 

19. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, 

ale hříšníky. Mk 2,13-17 
 

20. Země, země, země! Slyš slovo Hospodinovo. Jer 22,29 
 

21. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v 

Kristu Ježíši. Fil 4,7 
 

22. Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. 2. Tim 4,7 
 

23. Takové jsou cesty každého dychtícího po zisku, duši pána uchvacuje. Př 1,19 
 

24. Já však v Hospodinu veseliti se budu, plesati budu v Bohu spasení svého. 

Abakuk 3,18 
 

25. Můj Bože, neber mne uprostřed dnů mých. Ž 102,25 
 

26. Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. Žid 13,8 
 

27. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne! Mt 

16,24 
 

28. Roztrhněte srdce vaše, a ne roucha, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu, 

neboť jest milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství. Joel 

2,13 
 

29. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 

Mt 6,25 
 



30. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, 

čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a 

co sklízí pochvalu. Fil 4,8 
 

31. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si 

povolá Pán, náš Bůh. Sk 2,39 

 

Srpen 2012 – Kalendář s citáty z Písma sv.      

1. V soužení jsem volal Hospodina. Hospodin mi odpověděl, daroval mi 

volnost. Ž 118,5 
 

2. Nikdy nebudu litovat toho, že jsem pracovala výhradně pro spásu duší. Sv. 

Terezie z Lisieux 
 

3. Čím víc miluje duše Boha, tím víc si přeje, aby byl tento Bůh milován. Sv. 

Jan od Kříže 
 

4. A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Mt 24,12 
 

5. Sytíme Pána tím, když děláme, co je v našich silách, abychom získali hodně 

duší! Sv. Terezie z Avily 
 

6. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho 

vztahovalo ve všech částech Písma. Lk 24,27 
 

7. … v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil 

dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Žd 1,1-2 
 

8. Spíše nežli na velkolepost našich skutků Pán hledí na lásku, s níž se konají. 

Sv. Terezie z Avily 

 

9. A Bůh požehnal sedmý den a posvětil ho. Gn 2,3 
 

10. Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, 

tím shrneš řežavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Př 25,21-22 
 

11. Některé duše nepovažují za dostatečné jít do nebe samy, snaží se vézt s sebou 

mnohé další. Sv. Terezie z Avily 
 

12. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, každý ať má na 

mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Fil 2,1-4 
 

13. Vím, kdo jsi: Svatý Boží! Mk 1,24 
 



14. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého“. Jn 20,22 
 

15. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou 

slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Jn 2,11 
 

16. Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky. Lk 5,31 
 

17. Milujte svého bližního, jako sám sebe. Jn 15,12 
 

18. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Ž 
 

19. Je psáno: Nejen z chleba žije člověk… Lk 4,4 
 

20. Udělejte, cokoli vám nařídí. Jn 2,5 
 

21. Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina Ž 1 
 

22. Kdo z vás je bez hříchu, ať hodí kamenem první. Jn 8,7 
 

23. Kdo tě, Pane, následuje, bude mít světlo života. Ž 
 

24. Bože, buď milostiv mne hříšnému. Lk 18,13 
 

25. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se 

nenadějete. Mt 24,44 
 

26. Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Mt 3,2 
 

27. Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král. Př 

22,11 
 

28. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Lk 12,33 
 

29. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Radujte se 

s radujícími, plačte s plačícími. Řím 12,12-15 
 

30. Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad. Věrný přítel je 

k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu. Sír 6,14-15 
 

31. Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení. 

Řím 12,2 

  



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 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
mailto:fz.jakub@seznam.cz
http://www.saletini.cz/

