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EDITORIAL 

Milí přátelé 

v tomto čísle najdete věci, které znáte, nebo byste měli znát. Pro mne jsou 
velmi důležité, skoro nejdůležitější. Získávat milost posvěcující skrze svátost 

smíření – zpověď. Byl bych rád, aby nám postní doba pomohla pochopit 

důležitost této katolické praxe. 

P. Jan 

PASTORACE 

Většina z nás byla pokřtěna v dětském věku. Zdaleka ne všichni 
měli katechetickou formaci. Ale všichni jsme se snažili postupně se zapojovat 

do života ze svátostí. 

Křesťanský život by měl být živý a ve stálé proměně. Cesta duchovního 
vývoje vyžaduje proto hodně úsilí a duchovních prostředků, které by co 

nejlépe odpovídaly našim potřebám. Týká se to také svátosti smíření. 

Spirituální teologie rozlišuje tři etapy duchovního vývoje: 

cesta očišťující, 

cesta osvěcující, 

cesta sjednocení s Bohem. 

Cesta očišťující začíná obrácením. Touhou postavit Boha do centra svého 
života. Tehdy člověk touží po milosti posvěcující. Aby docílil tohoto 

předsevzetí, podstupuje boj se všemi svými náklonnostmi, které mohou tuto 

milost zničit nebo poškodit. Spojení s Kristem v této etapě není ještě 

dostatečně pevné. I přes veškeré snahy se stává, že člověk páchá ještě i těžké 
hříchy a hodně lehkých. Smrtelný hřích úplně ničí přátelství s Bohem, lehké 

hříchy toto spojení s Bohem zeslabují. Těžký hřích je vědomým a 

dobrovolným přestoupením Božího zákona v důležité věci. Člověk se ho může 
dopustit, když se zaplete do nějakého zla. V důsledku prvotního hříchu a 

jiných vlastních hříchů a křivd, které na něj dolehly a zanechaly v jeho citové 

oblasti ničící stopu, může mít člověk sklony ke špatnému. Pod vlivem těchto 
sklonů /např. žádostivosti, neumírněnosti, vášnivosti, nedostatku vlády nad 

svou emotivní stránkou/ překračuje Boží přikázání. Jestliže se člověk 

dostatečně nestará o duchovní stránku své osobnosti, mohou ho jeho negativní 

sklony dovést až k těžkému hříchu. 



Cesta očišťující spočívá nejen v bezprostředním boji s jednotlivými hříchy, ale 

také v práci se všelijakým neuspořádáním vášní a s vadami. Což je pýcha, 
chamtivost, nečistota, žárlivost, neumírněnost v jídle a pití, sklon ke hněvu, 

lenost. V tomto boji může vždycky být velikou pomocí právě svatá zpověď, ve 

které se kajícník opět s Bohem smiřuje a vrací se do stavu milosti posvěcující, 

která mu pomáhá v další práci se sebou. V kontaktu se zpovědníkem může 
dostat i cenné rady a duchovní oporu v boji sesvými slabostmi. V Katechismu 

katolické církve je zpověď ukazována jako hlavní nástroj osvobození člověka 

od hlavních hříchů. 
Píše se v něm: Podstatnou částí svátosti pokání je vyznání knězi: „Je 

nezbytné, aby kajícníci uvedli ve zpovědi všechny smrtelné hříchy, kterých si 

jsou po pečlivém zpytování svědomí vědomi, i když se jedná o velmi skryté 
hříchy spáchané jen proti dvěma posledním přikázáním Desatera, protože 

zraňují duši mnohem závažněji a jsou mnohem nebezpečnější než ty spáchané 

veřejně“: „Křesťané, kteří se snaží vyznat všechny hříchy, na které se 

upamatují, bez pochyby je všechny předloží Božímu milosrdenství k odpuštění. 
Ti naopak, kteří jednají jinak a vědomě zamlčují nějaký hřích, jednají, jako by 

nic nepředložili Boží dobrotě, aby jim to bylo skrze kněze odpuštěno. ‘Vždyť 

když se nemocný stydí ukázat lékaři ránu, lékař nemůže léčit, co nezná.’“ 
KKC 1456 

A dále: Podle církevního přikázání „každý věřící, jakmile dospěl do věku 

užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké 
hříchy“. Kdo si je vědom, že se dopustil smrtelného hříchu, nesmí přijímat 

svaté přijímání, i když má velikou lítost; nejprve musí dostat svátostné 

rozhřešení, leda že by měl závažný důvod, proč jít k svatému přijímání a 

nebylo mu možné sehnat zpovědníka. Děti mají přistoupit ke svátosti pokání 
před prvním svatým přijímáním. KKC 1457 

A proto zpověď, která se týká těžkých hříchů, patří do „cesty očišťující“. 

Touto etapou ale nekončí růst křesťanského života. Další etapy-cesta 
osvěcující a cesta sjednocení s Bohem pomáhají díky Boží milosti překonávat 

různé hříšné sklony, které dřív člověka zotročovaly. Duchovní práce se 

soustředí na zdokonalování ctností a následování Ježíše. Tehdy se také 

objevují hříchy, ale netýkají se již závažné věci. Neznamená to však, že 
křesťan to může brát na lehkou váhu. Rostoucí láska ke Kristu působí, že 

osoba, která je na této další etapě duchovního růstu, vidí veškerá pochybení a 

zanedbání, která jen trochu porušují spojení s Bohem. Subjektivně se mohou 
zdát jako něco vážného, i přesto, že objektivně jsou to lehké hříchy. Citlivost 

svědomí působí, že mnohé osoby na této etapě se zpovídají i nadále 

pravidelně, ale přijímají tuto svátost spíše ze zbožnosti než z nutnosti. 
K očištění z lehkých hříchů přece stačí úkon kajícnosti ve mši svaté a pokorné 



přijetí Pána Ježíše v eucharistii.Obrácení a každodenní pokání nacházejí svůj 

pramen a svůj pokrm v eucharistii, protože v ní je zpřítomněna oběť Krista, 
který nás smířil s Bohem; jí jsou živeni a posilováni ti, kteří žijí z Kristova 

života; eucharistie „je jako protilék, jímž jsme zbavováni každodenních vin a 

chráněni před smrtelnými hříchy“.KKC 1436 

 Katechismus říká, že není nutné vyznávat se ze všech lehkých hříchů, ale je to 
církví doporučené. Zpovídání se ze všedních hříchů nám pomáhá v pěstování 

svědomí, v boji s náklonnostmi ke zlému, poddávání se uzdravující moci 

Krista a životu v Duchu svatém. 
Skrze častější svátost smíření dostáváme dar milosrdenství Otce, a to nám 

pomáhá, abychom sestávali milosrdnými jako je On.-  Ačkoliv zpověď 

každodenních vin (všedních hříchů) není nezbytná, církev ji přesto naléhavě 
doporučuje. Vždyť pravidelná zpověď všedních hříchů nám napomáhá 

vychovávat svědomí, bojovat proti nezřízeným náklonnostem, dát se Kristem 

uzdravit a postupovat v životě Ducha. Tím, že častěji přijímáme 

prostřednictvím této svátosti dar Otcova milosrdenství, jsme vedeni k tomu, 
abychom byli milosrdní jako on: „Kdo uzná své hříchy a odsoudí je, souhlasí 

již s Bohem. Bůh odsuzuje všechny hříchy; a odsoudíš-li je i ty, spojuješ se s 

Bohem. Člověk a hříšník, to jsou dvě rozdílné věci: člověk je Boží dílo, hříšník, 
je tvé dílo, člověče. Znič, co jsi udělal ty, aby Bůh spasil, co učinil On. Když tě 

začne mrzet, cos vykonal, tehdy začínají tvé dobré skutky, protože jsi odsoudil 

své špatné skutky. Dobré skutky začínají uznáním špatných skutků. Konáš 
pravdu a přicházíš ke Světlu.“ KKC 1458 

Dodatečný argument pro zpověď ze zbožnosti podává mystička Adrienne von 

Speyr. V knize Zpověď píše: „Tato zpověď má za cíl nikoliv vyrvat křesťany 

ze společnosti, která žije v hříchu, ale dát mu schopnost žít mezi hříšníky a mít 
účast na jejich osudu.“ Křesťanská zpověď ze zbožnosti musí mít v sobě touhu 

po plnější účasti na životě hříšníků, mít s nimi soucit. Navíc také s těmi, kteří 

o zpovědi neví nebo ji nepraktikují. Zpověď má také obsahovat touhu získat 
co nejvíce milostí pomocí častého a dokonce denního sv. přijímání. 

Osvobození z těžkých hříchů neznamená, že křesťan je už zcela osvobozen od 

pokušení. Jeho život není ještě dokonalý. Každý křesťan, který je na této 

etapě, dobře ví, že by mohl konat mnohem více dobra, než kolik koná. Je si 
vědom, že i přes dobrou vůli denně zanedbává praktikování skutků lásky. 

Proto zpověď může být dobrou připomínkou, že bez ohledu na to, kolik dobra 

konáme ve svém životě, toto všechno je díky Boží milosti. A my jsme jen 
neužiteční služebníci. (Lk 17,10) 

P. Jan 



Z KANCELÁŘE 

PRÁCE „JAKO NA KOSTELE“ 

Železný Brod 

Každoročně musíme plánovat práce na našich objektech. I letos jsem napsal 

na Ministerstvo kultury žádost o příspěvek na opravu fasády kostela sv. Jakuba 
v Železném Brodě. Žádáme o příspěvek ve výši 300.000,- Kč. 

Počítáme, že Město Železný Brod také pomůže, a to částkou 300.000,- Kč. 

Liberecký kraj ještě žádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci z grantového 

programu nevyhlásil. 
Letos by práce na opravách měly být dokončeny a měly by stát přibližně 

1.000.000,- Kč. Uděláme tolik, na kolik nám budou stačit finanční prostředky. 

Počítám také s pomocí farníků, a proto vás prosím, abyste mi co nejdříve řekli, 
s jakou částkou mohu od vás počítat. Peníze nepotřebuji hned, ale je pro mne 

důležitý jasný příslib, abych mohl sepsat smlouvu o dílo. 

 

Loučky 

V Loučkách je plánováno pokračování na opravách střechy. Byla podána 

žádost na Ministerstvo kultury o dotaci ve výši 230.000,- Kč. Smlouva o dílo 

je na 315.000,- Kč. 
 

Krásná 

Na Krásné je nutno odstranit vlhkost, která se vyskytuje v kostele. Projekt na 
tyto práce vypracoval pan ing. Stanislav Gajzler a na Ministerstvo kultury byla 

podána žádost o poskytnutí prostředků na provedení této akce. 

P. Jan 

 

EKONOMIKA 

SBÍRKY V ÚNORU: 

V Železném Brodě bylo za měsíc únor vybráno 7.930,- Kč, 

z toho 2.588,-Kč byla sbírka na Svatopetrský haléř. 

Z tomboly bylo 1.000,- Kč 

a za zpravodaj Jakub 465,- Kč. 



POSTNÍ SBÍRKA 

bude věnována na misie. Část sbírky bude použita na financování studií 

našeho bohoslovce v Indii – Emanuela Libina. Studuje úspěšně již druhým 

rokem. V minulých letech jsme podporovali Paula Crastu, který již dosáhl 

kněžství. Oba se modlí se za všechny své dobrodince.  

PŘEJEME 

V březnu oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 
Luboš Žilík 55 let 

Alena Plíhalová 

Jan Pešata 
Vojtěch Hlava 

Miroslav Patřičný 55 let 

Jana Maršíková 75 let 

Jan Žídek 60 let 
Jaroslav Hlava 

Alžběta Rácová 
Mariola Patřičná 

Alžběta Komárková 60 let 

Ivana Ludvíková 
Jana Koubová 

Martin Pavka 

Lucie Lakatošová 

Vojtěch Žilík 

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

pokoje a zdraví.  

NENECHTE SI UJÍT 

POZVÁNKA MÍSTNÍ SKUPINY ČKA - ČESKÝ RÁJ: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu s Prof. RNDr. Janem 
Bednářem, CSc., kterého jsme opět získali k setkání. Pan 

profesor bude hovořit o atmosférických jevech v kontextu s 

biblickými příběhy:  

BLESKY A BIBLE 

ve středu 12. 03. 2014, 18:15, aula Střední uměleckoprůmyslové 

školy sklářské v Železném Brodě.  

Prof. RNDr. JAN BEDNÁŘ, CSc.,  

* 1946 v Benešově. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor Meteorologie a klimatologie. 



Působí od r. 1970 jako vysokoškolský učitel na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy, od r. 1991 jako docent, od r. 1997 jako profesor. 

V letech 1997-2000 zastával post předsedy Akademického senátu Univerzity 

Karlovy, byl také prorektorem pro studijní záležitosti UK. Do roku 2011 

zastával funkci místopředsedy Rady vysokých škol. 

Od roku 1990 je činný v České křesťanské akademii, kde od r. 1996 - 2014 
působil ve funkci 1. viceprezidenta., aktivně se podílí na vydávání časopisu 

Universum. V Občanském sdružení „Ochrana kvality ovzduší“, vydávající 

časopis Ochrana ovzduší, je rovněž v redakční radě. 

Bylo by škoda nevyužít příležitost jeho návštěvy u nás a nevyslechnout si jeho 

přednášku. Přijďte s ním besedovat v příjemném prostředí auly sklářské školy. 

Těšíme se na Vaši bohatou účast. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

PŘIPRAVUJEME 

VZPOMÍNKOVÁ CESTA NAŠÍ FARNICE HANY FIŠEROVÉ 

Chystáme jednodenní výlet do Polska v sobotu 21. června 2014. 

Navštívíme Klodsko – hrob biskupa Arnošta z Pardubic, malý Karlův most… 

V 11 hodin se zúčastníme poutní mše sv. ve Wambeřicích, projdeme křížovou 
cestu a další místa. 

Cena 270,- Kč. 

Další informace v příštím čísle Jakuba. Přihlášky přijímá V. Petružálková. 

FÓRUM 

O půstu už toho napsali vzdělanější - kritiku i 
chválu, jak je zdravý i škodlivý, jak je nenahraditelný i nevhodný pro 

křesťany.... a proto se NEBUDU přít, hádat ani poučovat, ani nikoho 

přesvědčovat o tom, že právě já mám pravdu. Napíšu zde moji zkušenost. 
Zkusím jen s nejlepším svědomím popsat moji cestu. Třeba to  někomu 

maličko pomůže, třeba to někdo s odporem odsoudí....(Zbude-li ovšem Otci 

Janovi místo, neboť víc zkrátit už to opravdu nešlo). 

Příbuzní mi darovali pečlivě vypracovaný rodokmen našeho rodu od 
roku 1800. Je zajímavé se na ten bohatě rozvětvený strom dívat - tak třeba 

doslova bije do očí, že na začátku bývalo v každé rodině alespoň 5 - 6 dětí, 

rozvod prakticky neexistoval.. postupně se objevuje, přibývá jich... zatímco 



dětí nápadně ubývá... na konci vidíme místo manželů už i přítele s přítelkyní a 

vychovávají 1, max. 2 děti. A tak mě napadla otázka: "Jak bude ten rodokmen 
pokračovat? Kam? Co bude dál?" ..no tak zřejmě se brzy dočkáme toho, co je 

už leckde ve světě skutečností - že děti budou vychovávány "rodiči" stejného 

pohlaví ... a potom? ..co bude s RODINOU jak jsme ji vždycky znali pak, 

dál?? A co nám to všem přinese  - lépe řečeno - našim dětem a dětem našich 
dětí??? Vždyť hlasy moudrých vždy varovaly, že "rodina je nenahraditelný 

základ společnosti" - a dobře se pamatuji, že přesně tuto větu jsme měli 

dokonce i za totalitního režimu v šesté třídě základní školy tučně vytištěnou v 
Občanské nauce! Tedy tutéž přesně stejnou - velmi moudrou a pravdivou větu, 

kterou známe my věřící z Katechismu katolické církve! 

Sestřenice pracuje jako učitelka v mateřské školce - práce to dnes až 
neuvěřitelně náročná. Jak se už tyto malé děti dokáží ošklivě nenávidět - 

šikanují se, neboť to dobře umí z počítačových stříleček, používají 

nejvulgárnější slova, kouří a dokonce zkoušejí už v tomto věku napodobovat 

podle televize či internetu věci pro dospělé, o kterých ani nemohu psát. A to 
jsou ty nejmenší, se kterými bývala vždy radost pracovat... což teprve pak ve 

škole.. mládež... Kdo umí do pěti počítat a rozhlédne se kolem sebe, ten už 

musel pochopit, že bez tradiční zdravé rodiny nám VŠEM (!) na tomto světě 
bude asi jen opravdu stále hůř.  

Když jsem byl malý kluk, žilo nás doma šest z jednoho dělnického 

platu a tak jsme si museli mnohé odříct. Nebylo to lehké. Neměli jsme 
narozdíl od spolužáků auto ani televizi - ale třeba na ty večery s tatínkem a 

maminkou bez televize, prostě  V RODINĚ -  mám ty nejkrásnější, 

nezapomenutelné vzpomínky!!! Nebo když dnes přijdu do supermarketu 

plného potravin nakupovat - vzpomínám, jak jsme se jako děti třeba nesmírně 
radovaly, když nám maminka v létě o prázdninách vystála ve městě dlouhou 

frontu na melouny, které zrovna náhodou přivezli do Zeleniny. Dnes si je 

mohu dopřát po celý rok - a nejen melouny... A moji rodiče poznali v dětství 
ještě NESROVNATELNĚ VÍC skromnosti a odříkání. Avšak vím a dobře se 

pamatuji, že stejně tak jako my dnes - už i oni často říkávali, že i za jejich 

dětství byl svět krásnější - lidi upřímnější...k sobě hodnější... měli se víc rádi, 

byli poctivější.. nekradlo se zdaleka tolik, nešidilo... mladá holka se nemusela 
bát jít večer sama z práce domů.... děti chodily samy lesem do školy a rodiče o 

ně neměli strach, že jim cestou někdo ublíží, nebo že je dokonce unese pedofil 

nebo někdo prodá do ciziny.... Do stejné školy kam jsme ještě my běhali v 
zimě v létě voňavým lesem je dnes denně rodiče raději vozí autem. Kvůli 

bezpečí, bojí se o ně! - ne pro pohodlí.  



... a tak v duchu vidím ty pohádkově krásné, maličké chaloupky u lesa, 

kde se ve světničce na sebe mačká a natahuje u stolu k míse šest dětí, nemají 
televizi, nemají telefon, auta, nemají mobily ani počítače s internetem....radují 

se z každého střepu co ho našli v bramborách na poli.... nemají  doktora když 

jsou nemocní...  mají jen starosti, práci a odříkání... ale v tom všem také mají... 

....mají LÁSKU! Tu pravou, nejkrásnější lásku!  Bůh je tam s nimi!  A to nejen 
proto, že v každé té chaloupce jsou nad stolem místo televize na obrazech - 

Ježíš a Maria - jsou také v jejich srdcích, živí! Proč? -  protože jejich prostá, 

čistá a skromná srdíčka byla ještě tenkrát přístupná něčemu, co my už dnes 
neznáme a nic nám to neříká  - Boží lásce!  A proto byli s Ním na světě 

šťastnější než my dnes - byť obklopeni plnými obchody zboží a jídla -  kostely 

se jako důkaz smutně vyprazdňují. A kdyby jim tam tenkrát někdo řekl, že 
jednou - třeba v roce 2014 - bude v každém kostele alarm jinak ho zloději 

pětkrát vykradou - nevěřili by a smáli by se tomu, neboť se zamykáním 

kostela ani svého majetku si nedělali starosti ani na samotě. 

A my dnes máme všechno nač si vzpomeneme, (nejen melouny či 
banány nebo mandarinky po celý rok, že už nám ani nechutnají) - ty malé 

chaloupky jsme dávno vyměnili za prostorné rodinné domy s bazény a s 

luxusním vybavením, počítače, televize, auta.... a přitom se nám na tomto 
světě žije stále hůř - dnes a denně mezi lidmi kolem sebe slyšíme jen že lidi 

jsou stále horší a horší a jak děti zlobí a jak se všude krade a šidí, znásilňuje a 

podvádí... nepoctivě pracuje...  rodiny se rozpadají... Nejsme šťastní. 
PROČ???    Něco nám asi schází.... lépe řečeno - NĚKDO! A my asi nevíme, 

kde a jak HO najít...... 

Nedávno se mi dostal do ruky podrobný životopis "zázračného" světce 

- Josefa Kopertinského - že prý skoro nejedl, spal na tvrdé podlaze... Mnohé 
lidi teď napadá otázka: "PROČ to dělal? Copak tohle po nás milující Bůh 

žádá???"  Nebo PROČ tak miloval utrpení a oběť třeba známý Otec Pio?? - a 

další a další svatí?..  ..a pak jsem se díval na ten rodokmen.....   ..a k tomu jsem 
si ještě "náhodou" někde přečetl že prý Matka Boží kdesi ve svých minulých 

zjeveních světu řekla: "Modlitba a půst jsou cestou k Otci."   ..a myslím, že 

jsem asi pochopil.... Správně pochopil.  Ty děti, ty chudé děti tam ... v těch 

chaloupkách, ty děti s prostou duší plnou Boha by nám myslím uměly na  tato 
naše  "PROČ" správně odpovědět!!! 

...ono totiž asi na tom půstu, (o kterém se zas bude teď v březnu 

mluvit) něco bude! Blahobyt - NErovná se vždy to pravé štěstí! ( "Snáze 
projde velbloud uchem jehly než....") 



 Cesta k MILUJÍCÍMU Otci, to přece opravdu nikdy nebyla cesta široká po 

které se pohodlně (a vždy s plným břichem) kráčí, nýbrž cesta plná bolesti, 
cesta trnitá, úzká, plná kamenů... kterou proto dnes málokdo nalézá....  

Však proč je náš Pán a Otcův nejmilejší Syn přibitý v krvi na kříži? - 

Z LÁSKY K LIDEM! - a to je myslím ten nejkrásnější vzor i pro náš půst = 

pro naše oběti. Já když slyším debaty mezi věřícími, zda půst ano či ne tak si 
vždycky vybavím ty pokorné, prosté děti - ty pasáčky ve Fatimě, kteří v 

parném dnu nakrmili svým ubohým  "obědem"  (dá-li se ta prostinká svačinka 

tak vůbec nazvat) své ovečky, aby tak přinášeli oběti za hříšníky Z LÁSKY k 
Panně Marii - až dojemné. 

Já osobně se ale také domnívám, že Bůh neměří velikost naší oběti 

podle toho jak tvrdě jsme se týrali či postili, ale  - asi jako s tou chudou 
vdovou - Bůh vidí do našeho nitra - do srdce!  Drobná oběť Z LÁSKY 

přinášená má určitě hodnotu nesrovnatelně větší než týden půstu "z 

povinnosti", jak to dělávali s pýchou farizeové a Ježíš je za to nemálo 

kritizoval. Stejně tak odtučňovací dieta nebo snaha o uzdravení půstem (jak se 
o tom teď hodně píše na internetu) určitě též nejsou žádnou obětí v očích 

Božích. A o snaze dosáhnout půstem dokonce nezávislosti na jídle - (tedy 

vyživování z jakési prány nebo kosmické energie) raději pomlčím - i když i 
toto už je dnes ve světě zahlceném nekřesťanskými novinkami z New Age 

dost moderní. 

Přesto (a proto) obdivuji a smekám před svatými velikány, kteří Z 
LÁSKY K BOHU nejedli (skoro) vůbec. A tak určitě i ty naše - v porovnání se 

světci jaksi "neohrabané" - drobné i nejdrobnější oběti jsou Pánu vždy milé 

kvítky - avšak určitě i ten náš nejkrásnější kvítek je vždycky to, že plníme vůli 

Boží, jak říká sám Pán! To je pak asi to nejobětavější zřeknutí se sebe sama - 
myslet víc na Boha a spásu druhých než na své hezké štěstíčko. 

A proto má moje sympatie ten, kdo žije s Pánem a plní obětavě jeho 

vůli, i když se třebas tuze rád každý den nají (nebo je dokonce nemocný a 
postit se nemůže) a Z LÁSKY k Pánu si dokáže alespoň v postní době odříkat 

nějaký ten knedlík nebo se v postní době vzdá svého oblíbeného koláčku, 

buchty či limonády -  stejně jako ten, kdo Z TÉŽE LÁSKY nejí třeba po celý 

rok tři dny v týdnu či po celý Svatý týden - jako třeba v nedávné minulosti 
FaustynaKowalská nebo třeba naše - méně známá Anna Marie Zelíková, která 

obětovala svůj život - a to doslova! -  svému milovanému Pánu jako oběť za 

posvěcení kněží a jako smírnou oběť za zabíjení nenarozených dětí.  

A abych o půstu jen hezky nemluvil - prozradím teď svá postní 

předsevzetí. Vlastně... neprozradím! Protože to se před lidmi taky neříká. Tak 

poodhalím třeba jen tolik, že budu každý den v růženci (na úkor jiných aktivit) 



s důvěrou prosit Boha aby nám daroval víc takto Jemu vzorně s láskou 

oddanýchslužebnic jako byla Anička Zelíková. Třeba se ke mně alespoň někdy 
někdo přidá??? Myslím, že tato její poslední slova, která vyslovila, když ve 

věku 17ti let umírala bychom si mohli všichni vzít k srdci jako ten nejkrásnější 

motiv i pro naše - ať už menší či větší - oběti darované v postní době upřímně 

Pánu: 

"Miluji Ježíše, mám ho tolik ráda." 

Tomáš Šilhán 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK 

MASOPUSTNÍ POSEZENÍ  2014 

V sobotu 8. února jsme se sešli na faře. Každý přinesl nějaké dobroty. Pan 

Pastorek čepoval pivo, paní Hlubůčková hrála na klavír a klávesy. Všichni 
zpívali, jedli, pili a bavili se. Mamka zase prodávala lístky do tomboly. Ceny 

pro tombolu zaplnily celý stůl. Já si koupila 10 losů, vyhrála jsem pouzdro na 

mobil, čistící prostředek Cilit a hlavní cenu žehličku! To bylo jásotu, všichni 
mi tleskali a gatulovali mi. Aspoň můžu zase žehlit novou žehličkou. 

Tomeškoviupekli vepřové koleno se zelím a taky přišli Havlíčkovi, ukázali 

nám Annu Marii. Moc se mi to líbilo. A opět jsem tancovala a ochutnala pivo. 

       Aťka 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   

Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 
tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 

všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a 

našich biskupů… 



Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

Březen 

Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich 
důstojnost. 

Evangelizační: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a 
obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia. 

Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a 

vyrůstat v láskyplných rodinách. 

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

1.3. 

1.čt: Jak 5,13-20 

Žl:  141 

Ev: Mk 10,13-16 

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo 

dobré mysli? Ať zpívá Pánu! 

2.3. 

ne 

1.čt: Iz 49,14-15 

Žl:  62(61) 

2. čt: 1Kor 4,1-5 

Ev: Mt 6,24-34 

Nic nesuďte předčasně, než přijde Pán. On také 

vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v 

temnotách, a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo 

úmysly. A teprve tehdy může každý dostat od Boha 

chválu. 

3.3. 

1. čt: 1Pt 1,3-9 

Žl:  111 

Ev: Mk 10,17-27 

„Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl 

a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť 

u Boha je možné všecko.“ 

4.3. 

1.čt: 1Pt 1,10-16 

Žl:  98 

Ev: Mk 10,28-31 

Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte 

střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která 

k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 

5.3. 

 

1. čt: Jl 2,12-18 
Žl: 51 

2.čt: 2Kor 5,20-6,2 

Ev: Mt 6,1-6.16-18 

Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! 

6.3. 

1. čt: Dt 30,15-20 

Žl:  1 

Ev: Lk 9,22-25 

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; 

vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo 

7.3. 

1. čt: Iz 58,1-9a 

Žl:  51 

Ev: Mt 9,14-15 

Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, 

přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez 

přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt 

netečný k vlastní krvi? 

8.3. 

1. čt: Iz 58,9b-14 

Žl:  86 

Ev: Lk 5,27-32 

Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o 

pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze 

svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, 
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9.3. 

ne 

1.čt: Gn 2,7-9;3,1-7 

Žl:  51(50) 

2. čt: Řím 5,12-19 

Ev: Mt 4,1-11 

Neboť je psáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš 

klanět a jen jemu sloužit.' " 

10.3. 
1.čt: Lv 19,1-18 
Žl:  19 

Ev: Mt 25,31-46 

Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, 

cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ 

11.3. 

1. čt: Iz 55,10-11 

Žl:  34 
Ev: Mt 6,7-15 

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i 

vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však 
neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí 

vaše přestoupení. 

12.3. 

1. čt: Jon 3,1-10 

Žl:  51 

Ev: Lk 11,29-32 

I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a 

oblékli si žíněné suknice od největšího až po 

nejmenšího 

13.3. 

1. čt: Est 4,17-24 

Žl:  138 

Ev: Mt 7,7-12 

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve 

všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i 

Proroci. 

14.3. 

1. čt: Ez 18,21-28 

Žl:  130 

Ev: Mt 5,20-26 

Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se 

rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech 

svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se 

svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj 

dar. 

15.3. 

1. čt: Dt 26,16-19 

Žl:  119 

Ev: Mt 5,43-48 

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 

pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; 

protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré 

16.3. 

ne 

1. čt: Gn 12,1-4a 
Žl:  33(32) 

2. čt: 2Tim 1,8b-10 

Ev: Mt 17,1-9 

"To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; 
toho poslouchejte!" 

17.3. 

1. čt: Dan 9,4b-10 

Žl:  79 

Ev: Lk 6,36-38 

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. 

18.3. 

1. čt: Iz 1,10.16-20 

Žl:  50 

Ev: Mt 23,1-12 

Jediný je váš Otec, ten nebeský; váš učitel je jeden, 

Kristus. 

19.3. 

1. čt: 2Sam 7,4-16 

Žl:  89(88) 

2. čt: Řím 4,13-22 

Ev: Mt 1,16-24a 

"Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, 

přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Na 

věky zajistím tvůj rod a tvůj trůn zbuduji na 

všechna pokolení. 

20.3. 

1. čt: Jer 17,5-10 

Žl:  1 
Ev: Lk 16,19-31 

Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já 

každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce 
jeho skutků.“ 
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21.3. 

1. čt: Gn 37,3-28 

Žl:  105 

Ev: Mt 21,33-46 

Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; 

vždyť to byl syn jeho stáří. 

22.3. 

1. čt: Mich 7,14-20 

Žl:  103 

Ev: Lk 15,1-32 

Pravím vám, právě tak je radost před anděly 

Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ 

23.3. 

ne 

1. čt: Ex 17,3-7 

Žl:  95(94) 

2. čt: Řím 5,1-8 
Ev: Jan 4,5-42 

"Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. 

Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude 

žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se 
v něm pramenem vody tryskající do života 

věčného." 

24.3. 

1. čt: 2Kral 5,1-15a 

Žl:  42 

Ev: Lk 4,24-30 

Mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka 

Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský 

Náman 

25.3. 

1. čt: Iz 7,10-14 

Žl:  40(39) 

2. čt: Žid 10,4-10 

Ev: Lk 1,26-38 

"Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno: 

Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v 

mém nitru." 

26.3. 

1. čt: Dt 4,1.5-9 

Žl:  147 

Ev: Mt 5,17-19 

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na 

věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely 

z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam 

s nimi své syny i vnuky. 

27.3. 

1. čt: Jer 7,23-28 

Žl:  95 
Ev: Lk 11,14-23 

‚Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete 

mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem 
vám přikázal, a povede se vám dobře.‘ 

28.3. 

1. čt: Oz 14,2-10 

Žl:  81 

Ev: Mk 12,28b-34 

Obraťte se k Hospodinu, řekněte mu: „Promiň nám 

všechnu nepravost, přijmi nás laskavě, když 

chceme oběti býčků nahradit svými rty. 

29.3. 

1. čt: Oz 6,1-6 

Žl:  51 

Ev: Lk 18,9-14 

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani 

oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 

‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ 

30.3. 

ne 

1.čt: 1Sam 16,1-13 

Žl:  23(22) 

2. čt: Ef 5,8-14 

Ev: Jan 9,1-41 

Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné 

dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. 

31.3. 

1. čt: Iz 65,17-21 

Žl:  30 

Ev: Jan 4,43-54 

Ježíš mu odpověděl: „Neuvidíte-li znamení a 

zázraky, neuvěříte.“ 

Svátky a slavnosti v březnu 
5.3. Popeleční středa 

18.3. sv. Cyril Jeruzalémský 

19.3. Slavnost sv. Josefa 
25.3. Slavnost Zvěstování Páně 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=21&m=3&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=22&m=3&r=2014
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http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=24&m=3&r=2014
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http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=28&m=3&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=29&m=3&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=30&m=3&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=3&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=3&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=30&m=3&r=2014
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=3&r=2014


KALENDÁŘ 

Každý pátek v postní době bude v 17:30 h. křížová cesta. 

5. 3.   Popeleční středa, nebude 

biblická hodina 

7. 3.  První pátek 

12. 3. (středa) 18:15 Přednáška ČKA – Blesky a bible 
v aule sklářské školy 

13. 3. (čtvrtek)  Biblická hodina 

po mši sv. na faře v Ž. Brodě 

18. 3. (úterý) 8:00 Mše sv. v Ž. Brodě bude ráno 

19. 3. (středa)  Slavnost sv. Josefa 

Biblická hodina 

po mši sv. na faře v Ž. Brodě 

20. 3. (čtvrtek) 8:00 Mše sv. v Ž. Brodě bude ráno 

23. 3. (neděle)  Sbírka na mši sv. bude určena na pojištění 

diecéze 

25. 3. (úterý)  Slavnost Zvěstování Páně 

26. 3.  Biblická hodina 
po mši sv. na faře v Ž. Brodě 

 

Když je PROČ, radujeme se. Když je PROČ, smutníme.  A když není PROČ, 

tak smutníme také. Nevyhrává to smutnění náhodou 2:1? 
ALE PROČ? 

Moudrý člověk dokáže přijmout pravdu přímo a na rovinu. Já se ji však snažím 

všemožně vysvětlovat, omlouvat a obcházet. Co to značí? Velmi jednoduché. - 
Nejsem moudrá. 

eH 

Lukášek ještě neměl tři roky, ale už chodil s rodiči do kostela. Když jednou 
viděl, jak kněz po sv. přijímání vytírá kalich, pošeptal mamince do ucha: "Až 

umeje nádobí, tak půjdeme domů, viď." 



 

PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        pátek 18:00 

        neděle   8:30 

Bzí   kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 

Držkov   kostel sv. Bartoloměje   čtvrtek  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat p. Janovi, nebo Lence Pešatové, 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu: fz.jakub@seznam.cz a to 
vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 
Brod. 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, 731 479 031 

číslo účtu: 500601574/0600 v GE Money Bank 

e-mail: farabrod@volny.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

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

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


