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EDITORIAL                                          
 

 

 

Vážení čtenáři. 

 

Blíží se konec školního roku. Pro mnohé z nás konec dalšího úseku naší životní 

cesty. Totiž ať chcete nebo ne, konec školního roku je pro většinu lidí daleko 

významnější předěl v životě než konec roku kalendářního.  Děti a studenti 

završují roční studijní usilí maratonem  písemek, zkoušek, přijímaček a jiných 

nervy drásajících událostí, rodiče trnou a s nadějí hledí k výsledným výstupům a 
pedagogové,  zavaleni hromadami písemek, se snaží mimo jiné dohnat výklady 

látek, které je třeba ještě v daném školním roce probrat a vedle toho zažívají 

neskutečný chaos okolo situace v našem školství. Do toho všeho všichni cítí 

blížící se léto a čas volna a odpočinku, takže se již před řečeným koncem 

výletuje, exkurzuje a plánuje co s nadcházejícím časem. 

A proč, že o tom píši? I já jsem současným děním samozřejmě poznamenána a 

dalo by se říct i dokonce vláčena a tak velmi dobře chápu stav všech, kteří 

zažívají podobné.  

Takže bych nám všem chtěla popřát doplutí do přístavu PRÁZDNINY bez nehod 

a karambolů a pokud možno bez ztráty „desítky“.  

Pro zlepšení nálady i pro lepší orientaci, jak si také stojí naše školství, nabízím v 
rubrice s úsměvem tématické čtení. 

 

Mnoho sil přeje Eva Lédlová 

 
 

 

 
 

CESTY VÍRY           
 

 

 

Dějiny svátosti biřmování jsou ve svých počátcích velice úzce svázány 

s udělováním křtu. Nutno ale zdůraznit, že se nejedná o svátost, která by se 

během věku jaksi „sama od sebe vyvinula“ ze svátosti křtu. 
 



Znalci dějin liturgiky poukazuji na skutečnost zachycenou v Písmu svatém – ve 

Skutcích apoštolských, kde je popisováno, jak se apoštolové Petr a Jan modlili 

nad pokřtěnými věřícími a vložili na ně ruce, aby přijali Ducha Svatého. Samotné 

liturgické obřady (ritus) udílení svátosti biřmování se ale vyvíjely velice 
rozmanitě s ohledem na místo, čas a skutečnost, že mezi udělením svátosti křtu a 

svátosti biřmování vznikala čím dál větší časová prodleva. 

Vkládání rukou po vzoru apoštolů tyto obřady vždy obsahovaly a různily se jen 

v obřadech mazání svatým olejem a dalšími doprovodnými gesty udělovatele. 

Například Hippolyt Římský )170-235) ve svém díle Apoštolská tradice v části 

projednávající O tradici křtu výslovně uvádí, že poté co proběhl křest a pokřtěný 

byl pomazán od kněze olejem , následovalo vkládání rukou od biskupa a mazání 

olejem na hlavě (čele) a polibek pokoje: „Pak vylije z ruky olej posvěcení, vloží 

ruce na hlavu se slovy: Mažu tě svatým olejem ve jménu Pána, Otce 

všemohoucího, Krista Ježíše a Ducha Svatého. Označí ho na čele, políbí a řekne: 

Pán s tebou. A pomazaný odpoví: I s Duchem tvým. Činí tak s každým 

jednotlivě.“ 
Z políbení pokoje se v západní církví asi od dvanáctého století vyvinul obřad 

lehkého „políčku“ biřmovanci, který byl vzkládán alegoricky jako znamení 

povinností křesťana statečně vyznávat víru i za cenu nesnází a protivenství. 

Někdy se používal i příměr ke Kristovu vojákovi, který musí statečně snášet rány 

boje za pravou víru. 

Obdobně se v běhu věků proměňovaly i úkony, jež při biřmování konali kmotři. 

Kupříkladu ve středozemních oblastech už „od nepamětí“ kmotr vkládal ruku na 

rameno biřmovance, kdežto v germánských oblastech stál symbolický na noze 

svého kmotřence. Jinde zase můžeme nalézt zmínku o kmotrech, kteří po 

pomazání čela biřmovance svatým olejem ovinou čelo tzv. biřmovací páskou. 

U mnohých národů ještě před přijetím křesťanství  panoval obyčej 
„přechodového rituálu“, který naznačoval skončení dětství a matčiny výchovy 

chlapce a počátek výchovy mužské. U Germánů i Slovanů se tento rituál nazýval 

postřižiny (podle obyčeje ustřižení kadeří) a vykonával se přibližně v sedmém 

roce věku. I po přijetí křesťanství se tento obřad nějakou dobu zachovával, byť 

doplněn obřady křesťanské. U sv. Václava se uvádí v pramenech: „Když vyrostl, 

takže mu bylo třeba postřihnout vlasy, pozval Vratislav, jeho otec, k postřižinám 

biskupa jménem Notara. Když odezpívali mši, vzal biskup chlapce, postavil ho na 

kraj a požehnal ho. Tak začal chlapec růst, jsa ochraňován Boží milostí…“ 

 

 

Převzato z KT 21, Martin Weis, profesor církevních dějin na Teologické 

fakultě JU v Českých Budějovicích 

 



 

PASTORACE                                        
 

 

 

 

 

Biřmování je svátosti, ve které Duch svatý posiluje křesťana, aby svou víru 

odvážně vyznával, hájil ji a podle ní žil. V této svátostí Duch svatý sestupuje na 

pokřtěného a ten dostává plnost Jeho darů. Tuto plnost vyjadřuje v biblickém 

jazyce číslo 7. Jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň 

Boží. Takto ve svátostí biřmování pokřtěný dostává sílu k plnění křesťanských 
povinností: k životu v souladu s zásadami víry a také k evangelizaci ve svém 

prostředí. Nemůže myslet jen na svou spásu, ale je vyzván k péči o spásu 

ostatních. Ve společenství, ve kterém žije, se stane apoštolem. Biřmovaný může 

evangelizovat: 
Příkladem vlastního života, 

Dobrým slovem, 

Modlitbou, 

Dobrými skutky, 

Utrpením a obětí. 

Biřmování zdokonaluje křestní milost. Je svátostí, která dává Ducha svatého, aby 

nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil 
náš svazek s církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a 

pomáhal nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. 

Řádně uděluje svátost biřmování biskup, ze závažných důvodů může dát kněžím 

dovolení k udělování této svátosti 

Kandidát biřmování (biřmovanec) má vyznat víru, být ve stavu milosti, mít úmysl 

přijmout svátost a být připraven vzít na sebe svůj úkol Kristova učedníka a 

svědka ve společenství církve i v časných záležitostech. 

Podstatou obřadu biřmování je pomazání posvátným křižmem na čele 

doprovázené vkládáním rukou se slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“. 

Pořád udělení svátosti biřmování: 

1.Homilie 

Bohoslužba slova se koná podle obvyklých předpisů. Po evangeliu biskup usedne 
a farář představí ty, kteří mají být biřmováni. Biřmovanci se seřadí na vhodném 

místě před biskupem. Biskup má krátkou promluvu. 

2. Obnova křestního slibu 

Následuje dialog mezi biskupem a biřmovanci, při kterém biřmovanci obnoví 

svůj slib. 

3. Vkládání rukou 



Po obnově křestního slibu biskup vstoje a se sepjatýma rukama, obrácen k lidu, 

vyzve k modlitbě za biřmovance. Potom biskup vztáhne ruce na všechny 

biřmovance a modlí se. 

4. Pomazání křižmem 
Ministrant podá biskupovi svaté křižmo. Biřmovanci po jednom přistupuji před 

biskupa. Kmotr položí pravici na biřmovaného rameno. Biřmovanec řekne 

biskupovi své biřmovací jméno. Biskup namočí špičku palce pravé ruky do 

svatého křižma, dělá palcem kříž na čele biřmovance a přitom říká: „N. …, přijmi 

pečeť daru Ducha svatého.“ A biřmovaný odpoví: „Amen“. A hned potom biskup 

dodá: „Pokoj tobě.“ Během obřadu pomazání křižmem se může zpívat nějaká 

vhodná píseň. Když mazání skončí, umyje si biskup ruce. 

5. Přímluvy 

6. Eucharistická bohoslužba 

Vynechá se vyznání víry, protože již předcházelo při obnově křestního slibu. 

Někteří z těch, kteří byli biřmováni, mohou vytvořit průvod s obětními dary. 

Biřmovanci, a pokud je to vhodné, i jejich kmotři, rodiče, a ti kteří je připravovali 
k této svátosti, mohou přijímat pod obojí způsobou. 

7.Požehnání 

 

 
 

Z KANCELÁŘE      
 

 

 

 

 

Přejeme         

                                            

                                                                                            
 

V červnu oslaví svá životní jubilea:         
Lenka Pešatová 
Filip Hašek 
Veronika Havlinonová 
Aťka Petružálková 
Růžena Šemíková 

 



otec Jan Jucha 
bratr Jaroslav Stupkiewicz 
 

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

zdraví!!! 
 

 

 

 

NENECHTE SI UJÍT                

 

 

 

*****              PŘEDNÁŠKA ČKA             

***** 

 

ve středu 20. června 2011, 18:15, aula Střední uměleckoprůmyslové školy 

sklářské v Železném Brodě. 

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

a besedu s Prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc., kterého jsme po roce opět získali 

k setkání na téma: 

Evoluce / Stvoření 

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. V současné době je 

místopředseda  Rady vysokých škol.  

Od roku 1990 je činný v České křesťanské akademii, kde od r. 1996 působí ve 

funkci 1. viceprezidenta., aktivně se podílí na vydávání časopisu Universum. V 

Občanské sdružení „Ochrana kvality ovzduší“, vydávající časopis Ochrana 

ovzduší je rovněž v redakční radě.  

Bylo by škoda nevyužít příležitost jeho návštěvy u nás,  vyslechnout si jeho 
přednášku a s ním besedovat v příjemnou prostředí auly sklářské školy. 

Těšíme se na Vaši bohatou účast. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

 

OHLÉDNUTÍ   

 

 

Záznam z cesty – zájezdu do Polska ve dnech 17.5.-20.5.2012 na věčné sliby a 

jáhenské svěcení mělnického rodáka Josefa Jaroše 

Čtvrtek 17.5. 2012 – Odjezd z Bozkova od kostela v 5hod. Já se svými 

kamarádkami farnicemi ze Zásady jsem přistoupila v Železném Brodě v 5,30hod. 

Tamtéž nastoupili naši průvodci otec Jan a bratr Jaroslaw, kteří nám po celou 

dobu opravdu doslova sloužili. Též v Železném Brodě nastoupila katechetka 

Veronika. Jeli jsme předem určenou trasou na Mělník pro další účastníky zájezdu. 

V Mělníce též přistoupili rodiče Josefa Jaroše. Odtud směr Stará Boleslav a dále 

Hradec Králové, Vysoké Mýto, průjezd nad poutním místem Koclířov, Moravská 

Třebová, Olomouc, Frýdek Místek a Český Těšín. Na hranici výměna peněz, 
zakoupení dálniční krabičky pro autobus a jsme v Polsku. Jedeme pohraniční 

krajinou a první zastávka jsou Wadowice – rodiště nám drahého a celému světu 

požehnaného svatého otce Jana Pavla II. Po krátkém pochodu bočními ulicemi od 

parkoviště na náměstí. Před námi se objevil kostel, kde byl Karol Wojtyla křtěn a 

kam též také jako chlapec chodil do kostela. Velmi blízko kostela stojí rodný dům 



Jana Pavla II., který se momentálně upravuje a bude zde v budoucnu jeho 

muzeum. Prozatím je muzeum na jeho památku instalováno provizorně. V tomto 

kostele stojí křtitelnice, u které byl malý Karol křtěn. V boční kapli, kde 

křtitelnice stojí, pro nás otec Jan sloužil mši sv. Bylo to velmi krásné a dojemné. 
Po mši sv. jsme se ještě zastavili v blízké cukrárně a po fotografování náměstí, 

které se intenzivně opravuje, jsme pozvolna odešli zpět do autobusu. Pokračovali 

jsme dalším směrem krásnou krajinou, plnou blízkých i vzdálenějších kopců do 

Dembowce – polské La Salette. Je to rozsáhlý překvapující areál. Přijeli jsme se 

značným zpožděním, ale naši hostitele to nikterak nezaskočilo. Ubytovali jsme se 

bleskurychle do velmi příjemných pokojů se sociálním zařízením, což je velmi 

důležité. Potom jsme se vrátili do zvýšeného přízemí do jídelny na teplou večeři. 

Po celodenním putování to bylo příjemné. Jídlo bylo velmi dobré. Na pokojích 

jsme si potom v klidu vyložili své věci a kolem 24hod. jsme usínali. Nikdo 

nikoho nerušil, vše proběhlo v míru a pokoji. Ještě jsme se před spaním 

pomodlili. 
Pátek 18.5. 2012 – Ráno byla snídaně v 8hod. Prostřené stoly s výběrem slané i 
sladké snídaně. Po snídani jsme šli na kávu do protější velmi příjemné kavárny. 

Potom jsme šli s otcem Janem projít areál Dembowce. Prošli jsme růžencovou 

cestu s modlitbou růžence. Jednotlivá zastavení jsou velmi pěkně umělecky 

zhotovená. Když jsme se pomodlili a zazpívali mariánskou píseň, vyslechli jsme 

od otce Jana historii vzniku, ale i zase ztrát tohoto místa. A on sám zavzpomínal, 

kolik práce se zde muselo udělat, aby to vypadalo tak, jak to teď vidíme. Po této 

krásné vycházce jsme odešli do kostela na mši sv. se sliby bohoslovců. Bylo zde 

cítit slavnostní napětí. Všichni jsme se včas usadili a za chvíli byl naráz kostel 

zaplněný. Mě zaujal překrásný mužský zpěv z kůru. Těžko se to slovy vše 

popisuje. Po obřadu jsme se ještě všichni, kteří jsme přijeli z Čech, fotografovali i 

s oslavencem Josefem před hlavním oltářem. A potom ještě před bočním krásným 
oltářem z La Salette. Květinová výzdoba byla překrásná. K obědu jsme měli rybu 

s bramborem a výbornou polévku. Trochu jsme si odpočinuli a odpoledne jeli do 

oblasti Dukelského průsmyku. Cestou bylo zajímavé pozorovat zajímavou 

krajinu, upravená obydlí s výzdobou soukromých oltářů v zahradách. Na poutním 

místě, kde žil sv. Jan z Dukly jsme viděli krásný malebný kostel. Kostel je dosti 

vysoko nad obcí, nádherný je zde výhled na protilehlé kopce, které bohužel zažili 

nejednou žal při průsmykových bojích v různých časech. Fresky v kostele 

vyprávějí o činnosti sv. Jana z Dukly, který jako františkán je při trpících. 

Neuvěřitelné pro mě je, že v tak vzdáleném kostele se konají denně mše sv. Při 

zpáteční cestě, jsme ještě navštívili krásný kostel sv. Archanděla Michaela 

v Miejscu Piastowem, kde se nachází i muzeum zakladatele kongregace 

Michalitů.  Po návratu večer jsme prožili krásný světelný průvod k sousoší dětí 
s paní Marií La Salettskou. Tímto zážitkem končil dnešní den. 
Sobota 19.5. 2012 – Vrcholil náš pobyt v Dembowci. Ráno průvod k sousoší 

panny Marie z La Salette a potom slavná mše sv. k příležitosti jáhenského svěcení 

bohoslovců v naprosto zaplněném kostele. Sjíždělo se sem od rána množství 



poutníků, celé rodiny krásně ustrojených lidí. Ještě však mezi ranním průvodem a 

mší sv. náš otec Jan doprovodil obcí a ukázal na místa, která pro něho byla 

vzpomínkou na jeho bohoslovecká léta. Nahlédli jsme též do farního kostela, 

který je zasvěcený sv. Bartoloměji. Proto jsme ho zvlášť srdečně pozdravili, 
jelikož náš kostel v Držkově mu též patří. Zase v obci plno soukromých oltáříčků, 

vše pěkně upravené. Zítra má být též pouť. Po mši sv. na dobrém obědě a pak již 

k autobusu. Tam nám nově vysvěcený jáhen Josef udělil požehnání na cestu a 

poděkoval nám, že jsme ho přijeli v tak slavný den doprovodit. Jeho rodiče zde 

ještě zůstali a budou se vracet domů s P. Kryštofem. Odjeli jsme do Krakowa. 

Tam jsme se rychle v semináři ubytovali. Večeře a odjezd na prohlídku Krakowa. 

Před večeří jsme ještě zapěli naší milé Zdeničce Ceéové k narozeninám. „Aby nás 

Pán Bůh miloval, hříchy odpustil, nebe dal…“ To jsme jí přáli a sobě to také 

přejeme, ale musíme se o to stále snažit, ať se děje, co se děje. Do města Krakowa 

jsme opět odjeli autobusem. Na nábřeží bylo šikovné parkoviště. Odtud jsme 

vyšli na Wawel, který je unikátní svojí různorodostí slohů. Důstojné a krásné to je 

místo. Též jsme se podívali na krásnou řeku z vyhlídky. Potom jsme pomalu 
scházeli dolů do centra města. Byl večer, sobota a tak zde bylo plno lidí na 

procházce. Je to krásné město. Cítíme se spokojeni a v doprovodu kněží a 

s výkladem otce Jana jsme byli v naprosté pohodě. Na krásném historickém 

náměstí jsme se usadili ve venkovní kavárničce. Tam jsme si dali, co jiného než 

pivo, když jsme z Čech. Setmělo se, rozsvítilo se umělé osvětlení. Projížděli 

každou chvíli kočáry s překrásnými koňmi. Bylo to opravdu pěkné. Pozvolna 

jsme došli k autobusu. Nikdo se neztratil. Všichni spokojeni jsme dojeli domů a 

dosti utrmáceni jsme spali. Za chvíli bylo v budově ticho, abychom byli 

připraveni na další zážitek. 
Neděle 20.5. 2012 – Ráno se opakoval stejný rytmus. Snídaně, úklid pokoje, 

povlečení do košů. Ještě káva, kdo chtěl a odjezd. Cestou nás otec Jan upozornil 
na prostor, kde dříve stála továrna, ve které pracoval Karol Wojtyla. Bylo to vše 

nedaleko, jak jsme potom pokračovali na poslední místa, která jsme navštívili. 

Potom jsme přijeli ke klášteru, kde žila a zemřela sestra Faustyna Kowalská, 

apoštolka Božího milosrdenství. Po prohlídce tohoto místa jsme přišli do 

nedalekého nově postaveného moderního kostela Božího milosrdenství. Přiznám 

se, že moderně v církvi nefandím, ale zde mne to dojalo. Takové množství lidí, 

kteří se zde sešli by ani běžný kostel nepojmul. Účastnili jsme se zde mše sv. 

Otec Jan byl přítomný na kněžišti a mohli jsme od něho přijmout tělo Kristovo. 

Obdivovala jsem dokonalý doprovod na varhany. Vše bylo moderní, ale 

dokonalé. Texty zpěvů byly na čelních stěnách na světelných tabulích. Takže jsme 

se mohli při dobré vůli účastnit i zpěvu. Po této mši sv. jsme ještě jeli na 

staveniště rozestavěného centra Jana Pavla II. To byl vrchol dojmu. Velkolepé a 
požehnané dílo. Mohli jsme se poklonit ostatku Jana Pavla II. Prožitek, který mne 

zde potkal, nemohu slovy vyjádřit. Vrátil se mi do mysli film, který vyjádřil 

v rychlosti místa, na kterých jsem Svatého otce Jana Pavla II. potkala v Čechách. 

Ať někde blíž či jinde dále od jeho osoby. Děkuji za tento zážitek. Vrátili jsme se 



ještě do semináře a po obědě rozloučeni jsme odjeli na poslední místo našeho 

putování. Byl to zase nečekaný zážitek. Kalwária Zebrzydowská. Popisovat to 

nelze, jediné co musím zaznamenat je, že jsem tam pochopila hlubokou lásku 

Svatého otce Jana Pavla II. k Panně Marii. To místo je tou jeho láskou a oddaností 
plné. Dojetí, které se ve mně z tohoto místa usadilo, bude mne hodně dlouho 

provázet. Byl to zájezd krásný, díky jisté péči a obětavosti našich průvodců otce 

Jana a bratra Jaroslawa. Myslím si, že přítomní poutníci k tomu přispěli svou 

ohleduplností, vzájemnou dobrou náladou a nadšením. Jsem ráda, že jsem zase 

poznala nové nadšence a obětavce pro víru. Jsem spokojená, že jsem našla 

odvahu jet. Přiznám se, že jsem měla trochu obavu, zda to zvládnu. Matka Boží 

nad námi bděla a tak nám bylo dopřáno, abychom to takto prožili. Abychom se 

posilnili do té naší duchovní chudoby, která v našich krásných Čechách je. Věřím 

však, že s pomocí Její a bratrů Poláků to nevzdáme. Vždyť tolik patronů země 

České máme a oni pro svou svatost též jistě nezahálí. 
                                    

 
  Zapsala Libuše Matoušová po zájezdu, v Zásadě dne 21.5.2012 

 

 

 

FÓRUM        

     

 

AŤČIN SLOUPEK 

 

Duchovní obnova 2012 – Cvikov 
Už od října chodím na přípravu k biřmování. Náš otec Jan má s námi trpělivost, 

každých 14 dní s námi probírá duchovní učení. Je nás celkem 11, i moje mamka a 
ta říká, že jí to už neleze do hlavy a bojí se zkoušení. Biřmování se blíží, bude 16. 

června 2012. 4. a 5.května jsem se zúčastnila Rekolekce. Nevím, co to je, mamka 

říká Duchovní obnova. Bylo to ve Cvíkově v kostele svaté Alžběty rakouské. 

Knězem tam je kanovník Rudolf Repka, loni v únoru jsem byla v Litoměřicích na 

jeho instalování do kanovnické funkce. 

Večerní mši svatou sloužil Pán biskup Pavel Posád, P. Rudolf a náš Páter Jan 

Jucha. Po občerstvení na faře (na schodišti mají velký zvon, který odzvonil konec 



přestávky) začala májová v kostele a 1.duchovní přednáška. Mons. Posád hovořil 

o biřmovacím roce a o Duchu svatém. Pozdě večer jsme jeli domú a brzy zase 

zpět na ranní mši vatou. Dopoledne byly ještě 2 přednášky. Pán biskup mluví 

nahlas, tak jsem dobře slyšela. Na závěr všeho byla adorace, požehnání a Te 
Deum. 

Loni mi přivezla paní Hrachová z Itálie sošku Panny Marie Lurdské. Mamka ji 

vzala s sebou a poprosila pana biskupa, aby ji požehnal. Velice rád to učinil a 

sošku Panny Marie nosíme se sebou na podvečerní májová putování. Mezi jinými 

řekl, ať žehná každému, kdo jí bude nablízku. Rozloučili jsme se, pan biskup 

pozdravuje farníky v Železném Brodě, vzpomněl si na Tomeškovi. Já v autě 

usnula, mamka mě vzbudila na náměstí v Jablonném, když jsme jeli kolem 

vyhořelého domu sv. Salvátora. Mám za sebou velký zážitek, díky všem a 

Františku Soldátovi, že nás v pořádku přivezl domů, nikdy na to nezapomenu. 

 

Aťka Petružálková 
 
 

 

 

S ÚSMĚVEM       
 

 

My bejci děláme občas i voloviny! (věnováno mému synovečkovi Vlastíkovi, 

který se musí každým dnem narodit, ale nějak se mu do toho „bordelu“ nechce. 

No, ani se nedivím! Proč by taky pospíchal? Hlady není, teplý vody má taky dost, 

tak co? A nakonec? Zpátky už stejně nevleze!:)) 

Jako narozená ve znamení býka, čas od času dokazuji svému okolí, že býk 

doopravdy jsem. A tak se někdy chovám po svém, tzn. zarytě a tvrdohlavě. A 

nebylo tomu jinak ani dnes, první hodinu, v pondělí 23.4. 2012. 

Přijdu do třídy a tam sedí mně neznámej chlap! No, co chlap? - Elegán!! Oblek 

nejmodernějšího střihu, vůně Armani Attitude v hodnotě 2 390 Kč (a tu já tedy 

bezpečně poznám už na první náčich), kožený kufírek, zlaté hodinky, prsten….. V 

tu chvíli mě nenapadlo nic jiného, než že ke mně do hodiny zavítala inspekce! No 

ale ta přece nechodí bez ohlášení? A nebo, že by s novým ministrem dorazily i 

nové manýry?  



Proto se hned po zápisu do třídní knihy onoho pána ptám, co dělá ve třídě a kdo 

vlastně je?! - A on? Tónem vesnickýho týpka mi odpověděl: „Já sem tady vod 

Jendy a přišel sem zkontrolovat, jak se učí!?“ V ten moment se v mé hlavě něco 

stalo a já jsem místo vznešeného Armaniho zacítila chlévskou mrvu a z drahého 

obleku se rázem staly zahnojený modráky. Tak moc mě to míchlo! Tak pán si 

přišel ohlídat svýho 19-ti letýho synka, který má měsíc a půl před závěrečnými 

zkouškami a propadá ze čtyř předmětů, včetně mého! Popadla mě opravdovská 

vlna vzteku a i přes ní jsem dotyčného pána slušně požádala, aby opustil třídu, 

protože podle vnitřního řádu školy tu nemá vůbec co slídit a navíc mi jeho 

přítomnost ve vyučování není zrovna milá. On to ale pravděpodobně nepochopil a 

začal si ze své kožené tašky vybalovat desky, kalkulačku, značkové pero Parker 

….. No prostě všechno to, co se běžně potřebuje v hodině matematiky. Nějak 

jsem jeho počínání také neporozuměla a v tom našem vzájemném nepochopení 

jsem se posadila na topení, za což ode mě žáci běžně dostávají třídní důtku. Pán 

hleděl na mě, já zase na něho a všichni žáci ve třídě na nás. Komická to chvíle. 

Pan K. mě vyzval, abych začala, že je připraven. A tak jsem začala: „Milý pane, 

vůbec nevím, kdo jste, ale pokud neopustíte tyto prostory, tak já nezačnu 

vyučovat!“ Myslela jsem si, že tímto důrazným vyzváním už ho konečně dokopu 

k tomu, že se ctí vycouve ze třídy. Ale nestalo se tak. On dřepěl v lavici dál a 

vůbec se neměl k tomu, aby oficiálně vycestoval. Řekla bych, že vzniklý problém 

se stal následkem chyby, ke které došlo někde v prostoru mezi katedrou a jeho 

židličkou.„A tak víš Ty, co?“, pomyslela jsem si, „já Ti předvedu tak metodicky a 

didakticky zvládnutou hodinu, že by i poslanci Evropský unie učurávali závistí, 

jak plním jejich Evropský rámcový vzdělávací program!! - Vyvolala jsem si 

synka k tabuli. Zaprvý neměl žákovskou knížku, a proto jedna pětka. Za druhý 

neměl sešit, druhá pětka ….. a to, že byl nepřipravený , za to jsem mu už pětku 

ani nedala. A vlastně nebylo ani kam? 

Jeho otec se zvedl, popošel nejprve oknu, pak ke mně (už jsem se v duchu kryla!) 

a pravil, že za takovouhle práci, co jsem mu teď právě předvedla, by se styděl vzít 

i pětikorunu! - „Ale nestyděl“, skočila jsem mu neslušně do řeči já, „vzal byste si 

i těch 15 tisíc a k tomu byste ještě zadarmo a rád rozdával denně stovky 

vstřícných, milých a usměvavých pohledů do všech těch čtyř omlácených rohů 

třídy! Tak hodně by Vás totiž tahle práce bavila, kdybyste učil takový vejlupky, 

jako je Váš syn!“ 

Onen pán, možná bankovní úředník, možná majitel hnědouhelných dolů a možná 

jen ten, kdo si hrál, že na něco má, si sbalil své značkové zboží a s krevním 



tlakem 190 na 120 se sám vypoklonkoval ze třídy. 

Takže Vlastíku? Jestli se jednou staneš učitelem, jako Tvoje teta, tak musíš občas 

na chvilku zapomenout, že jsi býk, nebo Tě to pak bude stát jednou i flek, jako 

teď nejspíš mě!! 

PS: Ale stejně bych to příště neudělala jinak! - A možná jo!? Vyvolala bych ještě i 

tátu! A to na Eulerovu větu, který sama pořádně nerozumím!:)  

Eva Havlíčková (Pavková) 

 

 

 

 
 

HISTORICKÉ OKÉNKO   

 

 
Pojďme se podívat do historie. VIII. 
 

 

 

Detailní účet za oltář: 

 Za návrh a plány hlavního oltáře architektu Richardu Klenkovi, Praha – Dejvice                                

4.440,00 Kč                                                   

Architekt Otto Resler, stavitel Železný Brod – betonový základ s betonovou 

konstrukcí                        

2.500,00 Kč 

Ladislav Hoření, závod pro pomníkovou architekturu za mramorový obklad                                      
24.000,00 Kč 

Za stupně mramorové před oltář                                                                                                             

5.000,00 Kč 

Akademii křesťanské v Praze za sochu sv. Jakuba od prof. Damiána Pešana                                       

4.750,00 Kč 



Josef Hazdra, strojní truhlářství v Železném Brodě za tabernákul                                                           

982,70 Kč 

Za výzdobu dvířek tabernákula                                                                                                               

1.225,15 Kč 
Křesť. Akademii Praha za vytapetování tabernákula  za záclonky dle arch. Klenky                             

1.440,00 Kč 

3% daň z obratu                                                                                                                                          

184,20 Kč 

Za postříbřený křížek nad tabernákul                                                                                                         

257,50 Kč 

Ladislav Hoření za zadní desku tabernákula z černého mramoru s vyzlaceným 

nápisem                      

1.522,95 Kč 

Josef Hazdra Žel. Brod za leštěný rám na tuto desku a upevnění této desky                                            

156,50 Kč 

Za 2 rohy s čepy dubové pod skleněné vázy  od J. Hazdry                                                                         
12,00 Kč 

Týž za 4 rámy dubové mořené na skleněné obrazy                                                                                   

453,00 Kč 

Stolička k oltáři                                                                                                                                            

48,00 Kč 

Za práce zednické pro závěs kříže a andělů nad oltářem se všemi poplatky                                             

390,00 Kč 

Ocelové lano na závěsy                                                                                                                              

183,85 Kč 

Josef Bareš, zámečník Železný Brod, Brodec za práce zámečnické při závěsech                                       

90,00 Kč 
Elektrické vedení pro hlavní oltář                                                                                                              

957,00 Kč 

Hloubení sepulcra v menze                                                                                                                          

58,00 Kč 

Konzola na zadní straně oltáře pro konvičky a vyčištění oltáře před svěcením                                         

120,00 Kč 

8 kusů kobercových oček pro mosazné rourky na držení koberců                                                              

38,40 Kč 

Emil Horna Turnov, brusírna drahokamů, křšťály a jejich výbrus na skleněné 

svícny                              48,60 Kč 

Za výbrus ostatních kamenů na věčnou lampa před hlavním oltářem                                                       

148,50 Kč 
Předělávka zámku u tabernákula, oplechování dvířek uvnitř                                                                      

92,00 Kč 

 



                                                                                                    

Dohromady                                          

49.146,35 Kč 

 
Adaptace Mariánského  oltáře. 

Architekt Otto Resler – stavba lešení, snášení soch a rozebrání lešení s 3% daní 

z obratu                        

453,20 Kč 

Restaurace oltáře křesťanské akademii v Praze                                                                                       

8.300,00 Kč 

Téže za rekonstrukci Piety                                                                                                                       

2.650,00 Kč 

Téže za předělání starého tabernákula                                                                                                     

1.580,00 Kč 

3% daň                                                                                                                                                        

360,90 Kč 
Výzdoba dvířek tabernákula                                                                                                                       

383,00 Kč 

                                                                                                     

Celkem                                                

13.727,10 Kč 

 

 

 

 

     O tom, jak skončily závěsy nad hlavním oltářem jsem se již zmínil 

v předchozích kapitolách. Tehdy byly z kostela, tj. v roce 1969 odstraněny i 
mozaiky andělů od profesora Žáka a dány do kostnice, kde jim vlhkost nesvědčila 

a začínaly se v dolení části rozpadat. Na popud pana Jiřího Pastorka byly tyto 

mozaiky opraveny a opět zavěšeny v kostele na původní místo vedle hlavního 

oltáře. 

     O Mariánském oltáři, který byl v 30, letech restaurován, je v současné době 

skoro zbytečné se zmiňovat, protože dne 13. ledna 1990 byl požárem zničen a tak 

tedy zanikla vzácná památka – Pieta z roku 1421. Sice bylo v plánu oltář 

rekonstruovat, ovšem agentura Vankol, která měla rekonstrukci provádět měla 

zájem hlavně na tom, aby odčerpala finanční prostředky, které jako zálohu na 

obnovu oltáře poskytla Česká pojišťovna. Po nějaké době Česká pojišťovna 

oznámila, že obnovu oltáře v celkové částce 4,5 milionu korun nebude 

financovat. Žádal jsem tedy agenturu Vankol, aby podala řádné vyúčtování 
provedených prací za poskytnuté zálohy ve výši 400.000,00 Kč. Nejen že nám 

uvedenou agenturou vyúčtování nebylo dodáno, ale z poskytnutých záloh nebyla 

vrácena ani koruna. Celou složku o jednání s touto agenturou předám  na faru, 



protože po odchodu pana děkana Kováčíka bylo mnoho dokladů zlikvidováno, 

zůstaly mi jenom kopie, které jsem si pro sebe dělal. 

     Od roku 2006 je umístěna na místě zničeného oltáře zdařilá kopie Piety, kterou 

udělal slovenský sochař Vlado Morávek. Lipové dřevo poskytl pan Jiří Pastorek, 
sponzory byli ing. arch. Martin Tomešek a paní PhMr. Ludmila Infeldová, RNDr. 

Zajímavé je, že slzy Panny Marie a kapka krve pod ranou P. Ježíše nejsou 

přimalovány, ale vystoupily ze dřeva. P. Jaroslaw Borucki k tomu dodal, Panna 

Maria čekala možná staletí, než mohla být ze stromu vysvobozena. 

 

V. Hlubůček 

                                                                                                                                                         

 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

 

 
1.6. Pá Sv. Justin   8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

1.6. Pá  18:00 Semily – sv. Petra a 

Pavla 

Mše sv.+ 

Noc kostelů 

1.6. Pá  19:30 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

2.6. So Sv. Marcelin 
a Petr 

11:00 Bozkov – Panny Marie 
královny hor 

Poutní mše 
sv. 

+ dětský den 

2.6. So  10:00 Bzí – Nejsv. Trojice Poutní mše 

sv. 

2.6. So  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

3.6.                                             Nejsvětější Trojice 

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

3.6. Ne  11:15 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

3.6. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Bohoslužba 

slova 

 



4.6. Po Sv. František 

Caracciolo 

19:00 Liberec – sv. Kříže Adorace pro 

mládež – 

biřmovanci 

5.6. Út Sv. Bonifác 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

6.6. St Sv. Norbert 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

6.6. St  18:45 Žel. Brod – sv. Jakub Biblická 

hodina 

7.6. Čt Tělo a krev 

Páně (Boží 
tělo) 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.+ 

průvod 
s Nejsv.sváto

stí 

8.6. Pá Sv. Medard   8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

8.6. Pá  19:00 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

9.6. So  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

10.6.                                    10. neděle v mezidobí 

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

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

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

12.6. Út  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

13.6. St Sv.Antonín z 

Padovy 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

13.6. St  18:45 Žel. Brod – fara Biblická 

hodina 

14.6. Čt    8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

14.6. Čt  17:00 Držkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

15.6. Pá Nejsvětější 

srdce 

Ježíšovo 

17:30 Žel. Brod – sv. Jakub Adorace 

Nejsvětější 

svátosti 

15.6. Pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

15.6. Pá  po mši Žel. Brod - sv. Jakub Pobožnost 

pro 

kandidáty 

biřmování + 
sv. smíření 

16.6. So Neposkvrně

né srdce 

Panny Marie 

10:00 Žel. Brod - sv. Jakub Slavnostní 

mše sv. 

s udílením 

svátosti 

biřmování 



 

16.6. So  16:00 Zásada – sv. Prokop Bzí 

– Nejsv. Trojice 

Mše sv. 

16.6. So  18:00 Žel. Brod - sv. Jakub První sv. 

zpověď pro 

děti a rodiče 

17.6.                                    11. neděle v mezidobí 

17.6. Ne    8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Slavnostní 

mše sv. a 

první 

sv.příjímání 

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

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

19.6. Út Sv. Jan 

Nepomucký 
Neumann 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Bohoslužba 

slova 

20.6. St  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

21.6. Čt Sv. Alois 

Gonzaga 

17:00 Žel. Brod – sv. Jakub Slavnostní 

mše sv. + 

závěr šk. 

roku 

22.6. Pá Sv. Jan 

Fisher a 

Tomáš More 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

23.6. So  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

24.6.                                    12. neděle v mezidobí 

24.6. Ne Narození sv. 

Jana Křtitele 

  8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

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

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

26.6. Út  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

27.6. St Sv. Cyril 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

27.6. St  18:45 Žel. Brod - fara Zakončení 

Biblické 

hodiny 

28.6. Čt Sv. Irenej   8:00 Žel. Brod - fara Mše sv. 

28.6. Čt Vigilie 

slavnosti sv. 

Petra a Pavla 

17:00 Držkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 



 

29.6. Pá Slavnost sv. 

Petra a Pavla 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

30.6. So  16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

 

 
 

 

Červen 2012 – Kalendář s citáty z Písma sv.                                                                                                                   

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

 

1. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 2. 

Tim 3,12 
 

2. Vytrváte-li v mé učení, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. J 12,31-

32 
 

3. Dej mi, synu můj, srdce své. Př 23,26 
 

4. Lépe je doufati v Hospodina, než naději skládati v člověka. Ž 118,8 
 

5. Vizte a vystříhejte se od lakomství. Lk 12,15 
 

6. Což nemám píti z kalicha, který mi dal Otec? J 18,11 
 

7. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě proste, děkujte a 

předkládejte své žádosti Bohu. Fil. 4,6 
 

8. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného Ducha. Ž 51,12 
 

9. Mé jho netlačí a mé břemeno netíží! Mt 11,30 
 

10. Kolikrát jsem chtěl shromáždit dítky tvé, tak jako slepice shromažďuje 

kuřátka svá pod křídla, a nechtěli jste! Mt 23,37 
 



 

11. To jest má útěcha v soužení mém, že mne slovo tvé obživuje. Ž 119,50 
 

12. Ze soužení svého volal jsem k Hospodinu, a ozval se mi. Jon 2,3 
 

13. Proto, bratři moji milí, stálí buďte a nepohnutelní! 1.Kor 15,58 
 

14. Žijte nadále spojeni s Kristem, v něm buďte zakořeněni a na něm 
vybudováni, pevně se držte víry! Kol 2,7 
 

15. Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Řím 10,17 
 

16. Vložím vám do nitra svého Ducha, učiním, že se budete řídit mými 
nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ez 36,27 
17. Hospodine, ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému 

zdaleka. Ž 139,1 
 

18. Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha svatého nemůže vejít do 
Božího království. J 3,5 
 

19. Vy jste sůl země a světlo světa. Mt 5,13-14 
 

20. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1. Tim 

6,11 
 

21. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Řím. 3,23 
 

22. Hle, zhřešili jste proti Hospodinu, a vězte, že hřích váš najde vás. Nu 

32,23 
 

23. Kteréhokoli dne strach mne obkličuje, v tebe doufám. Ž 56,4 
 

24. Vím, komu jsem uvěřil. 2.Tim 1,12 
 

25. Bohu se klaněj. Svědectví pak Ježíšovo jest Duch proroctví. Zj 19,10 
 

26. Ježíš praví: „Synu, odpouštějí se tobě hříchy tvé.“ Mk 2,5 
 

 



27. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte 

soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. J 16,33 
 

28. Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi. Iz 1,2 
 

29. Jak on myslí ve své duši, takový je. Př 23,7 
 

30. … a zase se modlil, i vydalo nebe déšť, a země zplodila ovoce své. Jk 
5,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRAVIDELNOSTI     

 
Pravidelný pořad bohoslužeb 
 

Železný Brod  kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 
       středa 18:00 
       čtvrtek 8:00 
       pátek 18:00 
       neděle 8:30 
Bzí  kostel Nejsvětější Trojice  sobota 18:00 
Držkov  kostel sv. Bartoloměje  čtvrtek  17:00 
Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 
Loučky   kostel sv. Antonína  neděle   11:00 
Zásada   kaple sv. Prokopa  sobota   16:00 
 

 

 

 



 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat  p. Janovi, nebo Evě Lédlové, nebo 

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

předposlední neděle v měsíci. 
Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Železný Brod nákladem 

120 výtisků. 
Doporučený příspěvek na tisk 5,- Kč, sponzorský 10,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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