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     Přání pro všechny maminky 

-el- 

 

 

CESTY VÍRY      

Den matek 

Svátek matek (den matek) se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. Matkám 

věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství. 

Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta  

při druhém výročí smrti její matky zorganizovala v babtistickém kostele v neděli 



12. 5. 1907 setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na 

druhou květnouvou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie 

Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v 

roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit 
dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den 

matek začal slavit v roce 1923. V době komunistické totality byl svátek zatlačen 

do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně, není ale oficiálním 

státním svátkem. 

Všem maminkám děkujeme  

za jejich odvahu a nasazení,  

přejeme jim vše dobré  

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

Matky se často snaží namáhat místo dětí 

Matky jsou často – a zbytečně – tolik vyčerpané proto, že se snaží děti ze všech 

sil chránit  

Osvaldo Poli 

z knihy Maminky, které milují příliš , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství  

 

Úhlavním nepřítelem každé matky je bolest dítěte. Matka dělá všechno pro to, 

aby se její dítě nikdy netrápilo. Na tom – řeklo by se – přece není nic špatného. 

Vždyť ani otce netěší, když jeho dítě má nějaké trápení. Otcové a matky se liší 

hlavně v tom, jakou pomoc dítěti v takovém případě nabízejí. 

Ženy bývají přesvědčeny, že děti jsou křehké bytosti, které nic nevydrží a které 

je proto třeba za každou cenu chránit. Proto nasazují samy sebe místo dítěte i 

tam, kde jde o úplně obyčejnou námahu, kterou vyžaduje každodenní život. 

Mateřský slovník obsahuje především slova jako odvrátit, urovnat, vyřešit vše, 

co by dětem mohlo působit nějaké trápení. Riziko mateřského přístupu spočívá v 

tom, že matky mají sklon namáhat se místo dětí, pomáhat jim až moc a chránit je 

přemrštěně. 

 

Otcové se spíše snaží děti povzbuzovat a nepůsobí jim problémy nechat je, aby 

se s překážkami popraly samy. Otcům hrozí spíš to, že budou na děti příliš tvrdí a 

nároční. 



Dobrou mámu tedy dělají muž a žena a správnému tátovi nemůže chybět 

mateřský cit. Aby matky neochraňovaly děti až moc, měly by si uvědomit dvě 

věci. Ne každá potíž je tak ničivá, aby ji bylo nutno odvrátit za každou cenu, a 

děti, pokud samy chtějí, jsou schopné se s potížemi docela dobře vyrovnat. 

Děti nemají právo na dokonalý život a ostatně ani není možné jim takový život 

zaručit. Láska k dětem nevyžaduje chránit je před jakoukoliv špatnou zkušeností, 

tím spíš ne, když jí jdou děti samy naproti. Matky jsou často – a zbytečně – tolik 

vyčerpané právě proto, že se snaží děti ze všech sil chránit a nedokážou připustit, 

že za své chyby musejí také zaplatit.  (…) 

Poznámky o tom, že manželé na celou situaci nahlížejí odlišně, slýchám dost 

často. Muži se totiž většinou nesnaží dítě za každou cenu před bolestí a 
neúspěchem chránit. Otec zraňuje. Otcové děti nechají, aby za své chyby 

zaplatily, aby si – jak se říká – natloukly a něco díky tomu pochopily. Tento 

jejich postoj manželky většinou více či méně zastřeně neschvalují a považují své 

muže za necitelné, tvrdé a neschopné pro dítě se obětovat. Obviňují je, že nemají 

děti dost rádi. Otcovské cítění totiž opravdu vede děti k tomu, aby viděly 

skutečnost takovou, jaká opravdu je, aby neměly strach z námahy a odříkání, 

které život někdy vyžaduje. To je jediná cesta k tomu, aby dítě bylo silné a 

schopné žít v reálném světě, a ne v klamném světě iluzí, kde mu každý vychází 

vstříc, snaží se vyplnit všechna jeho přání, namáhá se místo něj a nic za to od 

něho nežádá.  

Matka, která miluje příliš, dítě neupozorňuje na to, kde dělá chyby, a odhlíží od 

spravedlnosti, jen aby je nezranila. Když to dělají i otcové, je to tím horší. Kdo 

chce být dobrým vychovatelem, nemůže dítě milovat víc než pravdu a 

spravedlnost. 

 

PASTORACE                                        
 

 

Věřím v Ducha svatého 

 
Současným lidem je zatěžko hovořit o Duchu svatém. Je to pravděpodobně tím, 
že Jeho biblická spodobnění: oheň, vichřice, holubice a také dech - jsou pro 

dnešní lidi těžko pochopitelná. Samotné slovo "duch" má mnoho významů. 

Někdy se říká, že ve skupině lidí vládne "dobrý duch" anebo, že - opustili ji 

'Všichni dobří duchové". Tím se myslí, že jsou skupiny, ve kterých vládne 

vzájemná přízeň, i takové, ve kterých převažují neshody a nenávist. 

O Ježíši se říká, že byl zcela naplněn Božím Duchem: byl počat mocí Ducha 

svatého (Lk 1,35), Duch svatý na Něj sestoupil (Mt 3,16), byl vedený Duchem 



(Mk 1,12), slíbil učedníkům Ducha pravdy, který Ho oslaví (Jan 13,14). 

Křesťané jsou přesvědčeni o tom, že skrze víru v Ježíše Krista mohou v tomto 

Duchu žít. 

Duch svatý je Duchem Otce, kterým byl Ježíš zcela naplněn a je i Duchem 
Ježíše, ve kterém se stává Bůh jako Otec lidem přístupný. Z chování lidí je 

patrné, jestli je řídí dobrý nebo zlý duch. Podle čeho poznáme Ducha božího? 

Jak žijí, mluví a přemýšlí lidé spojeni Duchem Ježíše? 

 

Duch svatý vytváří život 

Ve druhé kapitole Skutků apoštolů popisuje sv. Lukáš na přikladu chování 

učedníků, co znamená být naplněný Duchem svatým (Sk 2,4). Po smrti Ježíše 

byli učedníci bezradní a znechucení. Někteří se vrátili do Galileje, ostatní - 

udiveni zjevením vzkříšeného Ježíše - zůstali v Jeruzalémě, ale "uzavřeli se" - 

přemýšleli a byli zaměstnáni jen sami sebou. Zklamání je zbavilo iniciativy.  

Sv. Lukáš mluví také o působení Ducha. Když nastal den Letnic (Sk 2,1) vtrhnul 

jako vichřice a oheň; přinesl nový život. Dveře se otevřely a sv. Petr začal 
veřejně hlásat radostnou zvěst o ukřižovaném Mesiáši. Apoštolové svým 

duchovnem, odvahou, rozhodností a silou přesvědčování získávali lidi, hotové 

následovat Ježíše Krista. Církev se vyvíjí (Sk 2,47), nové služby jsou potřebné -

jáhnové (Sk 6,1-7). Sv. Pavel překračuje hranice Izraele a obrací se k pohanům, 

začíná hlásat Krista v celém okolí Středozemního moře. O působení Ducha sv. 

svědčí misijní úspěchy a způsob života nově organizovaných křesťanských obcí. 

Takové Letnice se v církvi vždy obnovují. Duch svatý probouzí křesťany, bourá 

hranice mezi lidmi, naplňuje prázdná slova a zastaralé formy novým životem. 

Působení Ducha sv. Učí odpouštět a mění život lidí. Proto křesťané věří, že Duch 

sv. objal "každé tělo"(Joel 3,1-5; Sk 2,17-18) a každý Jím může být naplněn. 

Latinská píseň z devátého století Veni Creator Spiritus začíná slovy: 
"Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám a navštiv myslí našich chrám, z výsosti 

nebes zavítej, do duší nám svou milost vlej". 

 

Duch svatý je Duchem božím 

Bible hovoří o Božím duchu, aby vyjádřila působení Boha ve světě. Pro 

dokreslení mnohotvárného působení Boha se používá nejen tento pojem. 

Porovnání a obrazy se mění, popisy nejsou stejné. Vždy se jedná o zkušenost 

člověka, který poznává Boha, jako sílu, která mu dává životní elán. Duch Boží 

vane všude, ale nevíš,odkud přichází a kam jde (Jan 3,8). Jako tvůrčí síla se 

vznášel nad vodami (Gen 1,2), jako Duch Páně sestupuje na proroky a činí je 

svědky Božího slova (Ez 11,5). Je Božím dechem života, dává člověku život 

(Gen 2,7). Ježíš obdarovává svoje učedníky Duchem svatým, což jim umožňuje 
začít nový život. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha 

svatého "(Jan 20,22). Duch svatý spočívá na Ježíši (Lk 1,35; 4,18) a je slíbený 

všem, kteří jdou za Ježíšem (Lk 12,12). 

Musíme si pamatovat: Boží Duch není duchem tohoto světa (Jan 14,17), proto jej 



nazýváme Duchem svatým. Proniká učedníky jako vichřice (Sk 2,2), je plný 

moci Ducha Páně (Sk 6,10). Ničí jako oheň všechno, co se protiví působení Boha 

(Lk 12,49), rozjasňuje temnoty, oživuje kamenná srdce (Ez 11,19), dává lidem 

nové srdce (Ez 36,26). Duch svatý naplňuje Ježíše víc, než proroky, zcela Jím 
vládne (Mk 1,12). Rozpoznávají Ho démoni. Jak píše sv. Marek, volají: Vím, kdo 

jsi: Svatý Boží! (Mk 1,24). On Ježíše řídí (Lk 1,17), a v Něm působí (Mt 12,28). 

Vede také první hlasatele víry, když se vypravují, aby v Duchu Ježíše (Jan 15,17) 

učili evangelium (Sk 8,29-39). Lidé, kteří následují Ježíše, vědí z vlastní 

zkušenosti, že Boží Duch oživuje a mění lidi také dnes a tvoří nový život (2Kor 

3,6). Jeho přítomnost je pro ně pomocí a potěšením (Jan 16,7). Je v Něm 

přítomen sám Bůh, proto církev vzývá Ducha sv. jako Osobu a prosí Ho o jeho 

dary. "Neboť tys jeden Bůh a jeden Pán se svým jednorozeným Synem a 

Duchem svatým. Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici." - vyznává 

církev v prefaci o Nejsvětější Trojici.V době nedělní Eucharistie, ke konci 

bohoslužby slova vyznáváme: "Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, 

který s Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a 
mluvil ústy proroků. 

 

Duch svatý působí v lidech 

Duch Boží působí všude tam, kde lidé žijí podle vzoru a v duchu Ježíše - bez 

ohledu na to, jestli jsme si toho vědomi. Působení Ducha neomezuje člověka, 

nenutí ho k něčemu, s čím by nesouhlasil. Duch Boží může plně působit teprve 

tam, kde se lidé otevřou Ježíšovi a Jeho poslání. Takto mohou zakoušet svobodu, 

o kterou se nemusí snažit, ale dostávají ji jako dar. Kdo se otevře Duchu 

svatému, ten v sobě odkrývá možnosti, o kterých neměl ani ponětí. Daří se mu 

také v ostatních vzbuzovat nadšení. 

Sv. Pavel píše Korinťanům, že nikdo nemůže vyznávat Ježíše Krista, bez pomoci 
Ducha svatého (l Koř 12,3) - nemůže být křesťanem, nemůže se modlit. 

Křesťané jsou přesvědčeni, že tam, kde někdo o druhém dobře mluví a smýšlí, 

působí Duch sv. On je všude tam, kde není místo pro sobectví, a kde není 

ztracená naděje na proměnu člověka a světa. On obdarovává důvěrou a pocitem 

bezpečí, dodává sílu nespokojit se s tím čeho jsme již dosáhli. On dává 

moudrost, která učí skromnosti. 

Sv. Pavel vidí v Duchu sv. Dárce opravdové svobody. V listě Galaťanům píše: A 

protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který 

volá: "Abba, Otče! "Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha 

(Gal 4,6-7). Sv. Pavel chce říci, že Duch svatý činí lidi 'Božími dětmi" a bratry v 

Kristu.Existují znamení, podle kterých je možné poznat v lidech přítomnost 

Ducha svatého: láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, 
tichost zdrženlivost (Gal 5,22). Tato znamení nazývá sv. Pavel "ovoce Ducha 

sv.", které vyrostlo z víry. Jsou to dary, které není možné nechat pro sebe, o které 

je třeba se rozdělit a které uschopňují člověka, aby dosáhl plnosti života. 

Autorem této modlitby je pravděpodobně sv. Augustin: "Žij ve mně, Duchu 



svatý, abych rozmýšlel o svatosti. Veď mě, Duchu svatý, abych dělal to, co je 

svaté. Posvěcuj mě, Duchu svatý, abych miloval to, co je svaté. Posiluj mě, 

Duchu svatý, abych chránil to, co je svaté. Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych 

nikdy neztratil to, co je svaté."  
 přeložil P. Jan 

 
 
Z KANCELÁŘE      

 

 

Ekonomika                                                  
 
 
V březnu v nedělních sbírkách v Železném Brodě se vybralo  9388,-Kč, z toho 

na pojištění diecéze bylo odesláno na účet biskupství  4273,-Kč 

Postní sbírka ve všech farnostech mnou spravovaných obnášela 14.298,-Kč  
z čehož  v Železném Brodě  10.349,-Kč,  

ve Bzí   500,-Kč,  

na Krásné  661,-Kč,  

v Loučkách   740,-Kč,  

v Zásadě   2.848,-Kč 

Obnos této sbírky byl odeslán na účet Papežského misijního díla – č. účtu: 

72540444/2700, VS 41 a to na záchranu dětí trpících hladem. Jménem těchto dětí 

děkuji všem, kteří v postní době si odřekli něco dobrého , aby pomohli druhým. 

 

Jak to je zvykem, každý rok u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu se 

vybírá do pokladničky peníze na pomoc Svaté zemi. Letos se vybralo 1.430,-Kč. 

 

V neděli Božího milosrdenství proběhla sbírka na záchranu kostelů, vybralo se: 

  Železný Brod   2.945,-Kč    

 Loučky    730,-Kč 

Krásná    420,-Kč 

  



 

Přejeme         
                                            

                                                                                            

 

V květnu oslaví svá životní jubilea:         

Hana Gromová                                                                                                                                                                                                                          

Jana Zelínková                                                                                                                                                                                                                               
Petr Plíva                                                                                                                                                                                                                             

Alžběta Rácová                                                                                                                                                                                                                        

Tomáš Hanuš                                                                                                                                                                                                                    

Ludmila Infeldová                                                                                                                                                                                                                 

Růžena Halamová                                                                                                                                                                                                             

Hana Losová 

 

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

zdraví!!! 

 

 

 
 

 

Pomoc potřebuji – nabízím   
 

 

Již víc než rok, měsíc co měsíc vypisuji do Jakuba citáty z Bible. Tato činnost 

mne sice posiluje v oblasti duchovní, je však časově náročná a já se cítím 

„vyhořelá“. Pro nadbytek svých povinností a starostí prosím o vystřídání.       

Děkuji za pochopení.  V. Petružálková 

 

 

Prosíme a vybízíme tedy farníky, kteří by se chtěli zapojit a pomoci při 

vyhledávání citátů z Písma sv. na každý den (zadní strany zpravodaje), aby se 

přihlásili na faře u pátera Jana nebo Veroniky. Děkujeme! 

 

 

 

 



NENECHTE SI UJÍT                
 

*****                    PŘEDNÁŠKA ČKA             

***** 

V pátek 18. května 2012, 18:15, v Kulturním centru Kino v 

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

a besedu s presidentem ČKA Prof. Dr. Tomášem Halíkem: 

Víra nevěřících 

Otce Tomáše určitě nemusím představovat, neboť nás už několikrát poctil svou 

návštěvou a kromě toho je dostatečně mediálně známý. 

Těšíme se na bohatou účast. Rezervujte si nejen tento večer, ale i následující 

sobotu. P. Tomáš Halík bude v 11h celebrovat i slavnou poutní mši sv. na 
kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, kde probíhá následně již 16. 

svatojanská pouť, na kterou Vás rovněž srdečně zveme. 

Ing. arch. Martin Tomešek 

 

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

** 

 

Pozvánka na svatojanskou pouť a XXXIII. koncert Na Poušti 

Srdečně zveme na již 16. svatojanskou pouť na kostelíčku sv. Jana 

Nepomuckého na Poušti v sobotu 19. května 2012. 

 

V 11 hodin začíná mše svatá, kterou bude sloužit P. Tomáš Halík.  

Zazní "Missa brevis a tre voci" Michaela Haydna, kterou zazpívá kostelíčkový 

filharmonický sbor, diriguje Bohuslav Lédl.  

Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své 

rukodělné výrobky i další různé drobnosti velké hodnoty. 

Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava kreseb a 

grafik z díla Jana Hrubého, která bude mít své pokračování v Městském muzeu 

Na Bělišti. 
Odpoledne ve 13:30 zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším  dětem už tradičně 



pohádku, tentokrát „O kohoutkovi a slepičce“. 

V 15 h se prostorami kostelíčku rozezní již XXXIII. benefiční koncert - Josef 

Kainar v písni. Známé i neznámé písně básníka Josefa Kainara zazpívají Eva 

Lédlová & Karel Jakubů za klavírního doprovodu Bohuslava Lédla. Umělce 

nemusím představovat, v našem životním prostoru jsou dostatečně známi. 

Své umění a dovednosti představí kolem kostelíčku místní skauti - připraví 

atrakce a hry pro děti a mládež, i pro každého, kdo se mladým cítí. 

Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a 

farního areálu, vítáme jakoukoliv formu podpory - ať už dobrotami , vlastními 

rukodělnými pracemi, výtvarnými díly, jinými dary či přiložením vlastních rukou 

k tomuto společnému dílu. Hlaste se na faře, v lékárně U Anděla (tel. 

483389239, ev. 603871613), E-mailem (arch.tomesek.zb@iol.cz), nebo můžete 

přijít pomoci přímo ke kostelíčku. Bude nám potěšením i povzbuzením. 

 

VŠICHNI, které tato zvěst zastihne, JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI! 

Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.30 od lékárny 

U Anděla, případně dle dohody. 

za organizátory Martin Tomešek 

 

 

Kittelova pouť sv. Josefa na Krásné dne 1.5.2012 
 

9.30 hod. Zahájení poutě, převzetí daru a umístění plastiky prof. 

Miloslava Jágra (před farou) 
 

Výstava „Masožravý svět“- technika manipulované fotografie-Mgr. Jan Heger, 

Jablonec n.N.   (fara) 

Armillaria o.s. – ČSOP -  Dílničky z přírodních materiálů (fara) 

  Slavnostní otevření Kittelova muzea 

 

10.00 hod. Slavnostní poutní Mše svatá (kostel sv. Josefa) 

  celebruje arciděkan páter Mgr.Radek Jurnečka z Liberce, 

doprovázet ho bude zpěv Chrámového sboru kostela sv.Jakuba ze Železného 

Brodu, pod vedením p.Věry Hlubůčkové 

 
po mši: 

11.00 hod. kapela Voliéra - originální hudba k poslechu (před farou) 

  divadélko Matičky: Stojí, stojí, domeček (za kostelem) 



  koníčky p.Šeflové (louka nad kostelem) 

 

12.00   Kittelovo muzeum 

- Zahajení nové veřejné sbírky Ktrásné Kittelovsko – hejtman Libereckého kraje 
Stanislav Eichler 

- Slavnostní zahájení výstavy „Bylinkami a ovocem proti nemocem“ o 

podomácké výrobě nápojů z ovoce a bylin s PhDr. Vladimírou Jakouběovou 

- Představení nové brožurky „Příroda léčí tělo i duši aneb čtení o tom, jak léčivé 

rostliny po staletí lidem pomáhají“ od Líby Novotné 

12,30 hod. premiéra divadelní loutkové hry „Faust ten druhej aneb 

poudačky o doktoroj Kytloj“ - režie Filip Jan Zvolský dle předlohy nalezené v 

pozůstalosti manželů Scheybalových (muzeum) 

 

13.00 hod. Huntířovský smíšený pěvecký sbor - Mgr. Věra Paldusová (před 

farou) 

 divadélko Matičky: O třech prasátkách (za kostelem) 
 

14.00 hod.  Folklorní soubor Nisanka z Jablonce nad Nisou (před farou) 

 

15.00 hod.   Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou (kostel sv.  

Josefa) 

 

Pak už jen opékání buřtíků u ohýnku s kytarou. 

 

Po celou dobu poutě domácí občerstvení ve farské kuchyni, u hasičů a ve 

stáncích. 

 
Doprava: v 8.40 hod. odjezd autobusu ze Železného Brodu z Malého náměstí, s 

obvyklými autobusovými zastávkami přes Těpeře a Alšovice 

 

na pouť srdečně zvou: 

Matice děkanství Železnobrodského 

Obec Pěnčín 

Římskokatolická farnost Krásná 

Krásnohled o.s. 

Kitl s.r.o. a Kittelovo muzeum 

 

Změna programu vyhrazena 

  



FÓRUM        

      

                              

Můj přínos ke sv. biřmování 2012 

Inspirována Adventní Novénou přicházím s nápadem na čtyři krátká podvečerní 

májová putování. 

Vždy v pondělí, kdy není sloužena mše svatá v kostele, dojdeme k určenému 

místu. Tam se pomodlíme růženec, mariánské litanie a vrátíme se domů. 
7. května – kříž na Hrubé Horce (autobus z Malého nám. 17,25)                                                                                                                                                           

14. května – Matička na Těpeřské (u Žídků)                                                                                                                                                                         

21. května – kříž na Chlístově (autobus v 17,45 do Těpeř)                                                                                                                                                               

28. května – kříž na Poušti (nad kostelíkem) 

Vycházet budeme vždy v 17,30hod. od fary v Železném Brodě. Dojezdy 

autobusů jsou pro toho, komu cesta do kopce činí potíže. Půjdete s námi?               

V. Petružálková 

 

Přidávám heslo pro měsíc květen: V síle Ducha svatého, chci být zdrojem 

dobrého! 

Latinská píseň z 9. století začíná slovy:  - Veni  Creator Spiritus. – „Přijď, 

Tvůrce, Duchu svatý,  k nám a navštiv myslí našich chrám, z výsosti nebes 
zavítej, do duší nám svou milost vlej.“ 

 

 

 

 

S ÚSMĚVEM       
 
 

Jeden pár důvodů, proč nemůže být má maminka na mého tatínka milá a to 

ani v neděli!    
(věnováno mým rodičům a zároveň i redakční radě JAKUBA)  

 

      Možná to znáte.  Atmosféra nedělního oběda je umocněná nebo spíš  

odmocněná  nadáváním  ženského pohlaví, že při jídle se prostě nečte.  Protože, 

… když se čte, tak je půlka stolu obšancována dvěma metry čtverečními  

bíločerného papíru, ze kterého se stejně nic kloudnýho nedozvíte a hospodyně 

pak ani nemá kam položit talíře a příbory.  I onu neděli to bylo prý u nás zrovna 

tak, jen  s tím rozdílem, že místo Mladé Fronty  se tatínek roztahoval u stolu 

s farním časopisem JAKUB.  Budiž jim oběma k dobru, že JAKUB zabírá jen 
půl metru čtverečního.  



Tatínek si četl, pojídaje přitom nešizenou slepičí polévku s knedlíčky a můj bratr 

se už ládoval bramborovým salátem s řízkem, protože ho nic nezdržovalo při 

jídle, tak jako tatínka.  Po chvíli se tatínkovi zastavila ruka se lžící před ústy a on 

pravil: „Hele, tady někdo píše podobným stylem jako naše Hévy!“  Marek  se 
začal zajíkat smíchy i salátem, ale vydržel  až do posledního sousta řízku nic 

nevyzradit.  Tatínek četl dále a dokonce ani nepostřehl , že mu na povrchu 

polévky plave petrželka, kterou k smrti nenávidí a normálně ji vyplivuje.  Promiň 

tatínku ten  výraz. Asi jsem měla spíše napsat „Separuje jako zdroj velmi 

nebezpečného odpadu.“ 

     Po další chvilce se tatínek začal kuckat právě tou onou petrželkou  a  

v momentě, kdy dočetl do konce, tak mu spadla lžíce do zbytku polévky  a 

vytvořila na svátečním  ubrusu docela pěkný mastný  flek. A to byl ten druhý 

důvod, proč se maminka opět rozzlobila na tatínka u nedělního oběda.  Ale 

vzhledem k tomu,  že autorem té povídky  jsem byla já, tak mu to odpustila a 

potrestala ho jen tím, že salát s řízkem dostal až jako poslední! -  Inu, tatínku! 

Dcery vždycky něco stojí!                                                       A příště Tě raději 
upozorním, až mi zase něco otisknou, abys mohl v klidu vytřídit tu petrželku!      

Vitamínům a JAKUBOVI  zdar! 

Eva Havlíčková (Pavková) 

 

 

 

HISTORICKÉ OKÉNKO   

 

Pojďme se podívat do historie. VII. 

 

Pokračování zápisu P. Luska. 

 

     Kalich na dvířkách svatostánku dělal profesor sklářské školy Oldřich Žák, 

pozlacen byl v Jablonci, křišťálová hostie je od odborné školy v Turnově. Plechy 

pod broušené polodrahokamy dělal pasíř Alois Louda. Polodrahokamy úsilovně a 
s velikými obtížemi sháněl vldp. děkan Hájek, který obstaral zároveň jejich 

broušení. 

     Čalounování  svatostánku obstarala křesťanská akademie za 1440 Kč. Když jí 

byla vytknuta nepřiměřená výše ceny, vymlouval se tajemník její, že látku 

objednal ing. Richard Klenka, jenž také navrhl výšivku. Obnos na toto 

čalouňování dala místní organizace lidová. Dvířka svatostánku dle návrhu 

křesťanské akademie měla přijíti na výstavu křesťanského umění církevního do 

Říma, která se konala od února do června 1934. Nedošlo k tomu z obavy, aby 

snad se neztratila při zpáteční expedici. Sklářská škola vystavovala 1 menší a 1 

větší svícen a vázu, jak vysvítá z výstavního katalogu str. 138. 

Dne 8. října 1933 dovezlo nákladní auto z Prahy restaurované součástky 



Mariánského oltáře a sochu sv. Jakuba pro hlavní oltář, kterou dělal profesor 

Damián Pešan z Prahy,  za 4800 Kč a zlatil ji Jan Pešan. Druhého dne přivezl 

František Píša, syn pozlacovače, vlastním autem Pietu, zatím co se upevňovaly 

restaurované součásti na architektuře oltáře. Přijel tímto autem zároveň tajemník 
křesťanské akademie, který fotografoval oltář hlavní i Mariánský. Hlavní oltář se 

sochou sv. Jakuba a hotovým svatostánkem zůstal bez dalších ozdob přes zimu 

1933 – 1934. 

     Roku 1933 byla ve sklářské škole sklářská výstava, na níž vystaveny 4 obrazy 

svatých patronů českých: sv. Václava, sv. Prokopa, sv. Ludmily a bl. Anežky 

české, dle návrhu projektanta ing. Arch. Richarda Klenky: na matovém skle 

křišťálové kontury svatých. Obrazy měly býti zevnitř osvětleny, každý čtyřmi 

krytými sufitkami. Při zkoušce se tyto obrazy neosvědčily, neboť z větší 

vzdálenosti nežli od mřížky splývaly kontury k nerozeznání s matovou barvou 

půdy obrazu. Přitom ani osvětlení z předu se nezamlouvalo. Ze sklářské školy 

přinesen byl na zkoušku obraz na skle rubínovém, který mnohem lépe se 

osvědčil. Tak došlo k pořízení nových obrazů na skle rubínovém. Poněvadž 
dárkyně malovaných obrazů v oknech presbytáře nerada viděla, že na obrazech 

oltářních je také sv. Václav a sv. Ludmila, jako na obrazech darovaných od paní 

lékárníkové Miroslavy Geislerové za 12000 Kč a 2500 Kč za malovaná okna 

oválová, dal se na nové obrazy sv. Vojtěch místo sv. Václava a  blahoslavená 

Zdislava místo sv. Ludmily. Zatím v zimě r. 1933 – 1934 brousily se sloupky, 

svícny , vázy a dívky dělaly květiny. 

     Sklářská škola slíbila, že do konce školního roku 1934 bude sklářská výzdoba 

hotová, což se také stalo. Sloupky a svícny brousil profesor Pipek, jakož i vázy, 

obrazy projektoval profesor Zdeněk Jůna a provedl profesor Dědeček. Lampu 

pro věčné světlo modeloval profesor Oldřich Žák. Dosavadní lampa, kterou před 

lety přivezla z Vídně pí ředitelová z továrny, přemístěna před oltář Piety. 
     Když bylo vše na oltáři nastaveno, teprve došlo k vrtání děr pro závěsy a 

k elektrizaci oltáře. Svícny a vázy odstranily se lehce, jinak bylo se sochou sv. 

Jakuba. Stála na svém místě od 8. října 1933 a nyní měla býti snesena, aby 

neutrpěla při vrtání 6 děr ve stropě klenutém. Čtyři muži se jí chopili a sundali 

z podstavce na tympanon s nemalou námahou. Ježto byla obava, že při dalším 

snášení by mohla utrpěti socha nebo mramorové hrany oltáře, postavila se socha 

znovu na podstavec, důkladně obalila se prostěradly, oltář přikryt pytli. Postavilo 

se žebříkové lešení a tesař Vais z Louček s nádeníkem udělali všech 6 děr. Lana 

na závěsy dodala s prací fa Matěcha z Brodce, elektrické vedení fa Franta Rezler 

ze Železného Brodu. Téměř týden trvala tato práce na pohled nepatrná a stála 

s materiálem přes 2000 Kč. 

     Následuje opis několika dopisů mezi farností železnobrodskou a konzistoří 
v Litoměřicích se žádostí o konsekraci a určení termínu konsekrace. Po delší 

neděli v  9 hodin ráno, 29. července počalo svěcení hlavního oltáře. 

Nejdůstojnější pan biskup kráčel v slavnostním průvodu špalírem družiček a 

mládeže školní, z  budovy farní k hlavnímu vchodu kostela. V průvodu nejdůstp. 



biskupa šli: vldp. kanovník Antonín Výtvar, biskupský vikář Josef  Králíček 

z Loukova u Semil, faráři Stanislav Kolek z Držkova, Bohumil Pikora z Louček, 

administrátor Jaroslav Kostka, patronátní účetní vldp. děkan Hájek z Hrubého 

Rohozce, bohoslovci Litoměřického semináře Emil Bruna z Držkova a Adolf 
Strasser. U hlavních dveří přivítala Jeho Excelenci Marie Loudová, žákyně II. 

třídy měšťanské školy vzletnou příležitostnou básní, pan Vojslav Kopal za 

lidovou stranu a SKM a pisatel těchto řádků tlumočil radost nad tak vzácnou a 

řídkou návštěvou Jeho Biskupské Milosti. V kostele na straně evangelia postaven 

biskupský trůn. Na podium použito podia od oltáře Božího Těla, jež pokryto 

velkým kostelním kobercem, křeslo a postranní sedátka vypůjčena od okresní 

hospodářské záložny a za baldachýn sloužily portiery z fary. Když Jeho 

Biskupská Milost se oblékla v liturgická roucha, začala konsekrace oltáře, jež 

trvala téměř do poledne. Po svěcení byla sloužena pontifikální mše sv., jež byla 

ukončena po jedné hodině s poledne. 

     Zde končí zápis osobního děkana P. Josefa Luska týkající se stavby nového 

oltáře. Příští pokračování bude podán detailní účet za hlavní oltář a za adaptaci 
oltáře Mariánského.  

V. Hlubůček 

 

 

                  

 

                                                                                                                                         

FARNÍ KALENDÁŘ    

                      

  
 

1.5. Út Sv. Josef dělník 10:30 Krásná – sv. Josef Poutní mše sv. 

2.5. St Sv. Atanáš 18:00 Žel. Brod - fara Mše sv.+ májová 

pobožnost  (= m.p.) 

3.5. Čt Sv. Filipa a 

Jakuba ml. 
apoštolů 

  8:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv.+ m.p. 

3.5. Čt  17:00 Držkov – sv. Bartoloměj Mše sv.+ m.p. 

4.5. Pá Sv. Florián  8:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.+ m.p. 

4.-

5.5. 

Pá-So   Cvikov – Mons. Pavel Posád Duchovní obnova 
nejen pro biřmovance 



 
 

 

5.5 So Sv. Gothard 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv.+ m.p. 

5.5. So  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv.+ m.p. 

6.5. Ne 5. neděle velikonoční    

6.5. Ne Sv. Jan Sarkander   8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.+ m.p. 

6.5. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv.+ m.p. 

6.5. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. + m.p. 

7.5. Po Sv. Benedikt II. 10:00 Bozkov (možný odvoz) Mše sv. 

(vikariátní 
konference) 

8.5. Út Panna Maria, Prostřednice 

všech milostí 

13:30 

15:45 

 Není výuka 

náboženství 

pro děti 

8.5. Út  18:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

9.5. St Sv. Hermus 18:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

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

hodina 

10.5. Čt Sv. Job   8:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

10.5. Čt  17:00 Držkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. + m.p. 

11.5. Pá Sv. Ignác z Láconi 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv.+ m.p. 

12.5. So  11:00 Žel.Brod – sv. Jakub Zahájení 

motorkářské 

sezóny 

13.5. Ne 6. neděle velikonoční    

13.5. Ne Sv. Panna Maria Fatimská   8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

13.5. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. + m.p. 

13.5. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. + m.p. 

15.5. Út Sv. Izidor 18:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Bohoslužba 

slova+ m.p. 

16.5. St Sv. Jan Nepomucký, hlavní 

patron Čech 

18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

17.-

20.5 

Čt-

Ne 

   Zájezd Polsko - 

Debowiec 

(jáhenské 

svěcení) 

17.-

18.5. 

Čt-Pá  18:00 Žel. Brod – sv. Jakub 

 

Mše sv. nejsou 



 
 
17.5. Čt  13:30 Žel. Brod - fara Není výuka 

náboženství 

18.5. Pá  14:30 Žel. Brod - fara Není výuka 

náboženství 

18.5. Pá  18:15 KC - Kino Přednáška ČKA – 

prof. Tomáš Halík 

19.5. So  11:00 Sv. Jan Nepomucký – Poušť Poutní mše sv. 

20.5. Ne 7. neděle velikonoční    

20.5. Ne    8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

20.5. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. + m.p. 

20.5. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. + m.p. 

22.5 Út Sv. Julie 18:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. není 

23.5 

23.5 Čt Sv. Jan Křtitel de 

Rossi 

18:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

23.5 St  18:45 Žel. Brod - fara Biblická hodina 

24.5 Čt Sv. Vincenc Lerinský   8:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

24.5 Čt  17:00 Držkov – sv. Bartoloměj Mše sv. + m.p. 

25.5 Pá Sv. Řehoř VII. 18:00 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

25.5 Pá  18:45 Žel. Brod - fara Příprava na 

biřmování 

26.5 So Sv. Filip Neri 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. + m.p. 

26.5 So  18:00 Bzí – Nejsv. Trojice Mše sv. + m.p. 

27.5. Ne Slavnost Seslání 

Ducha sv. (Boží hod 

svatodušní) 

   

27.5. Ne    8:30 Žel. Brod – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

27.5. Ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Mše sv. + m.p. 

27.5. Ne  16:00 Krásná – sv. Josef Mše sv. + m.p. 

27.5. Ne  17:15 Žel. Brod – sv. Jakub Rytmická mše sv. 

pro děti + setkání 

rodin a manžel. párů 

29.5 Út Sv. Maximin 18:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

30.5 

30.5 St Sv. Zdislava 18:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

      

   



 
 
30.5 St  18:45 Žel. Brod  – sv. Jakub Biblická hodina 

31.5 Čt Svátek Navštívení 

Panny Marie 

  8:00 Žel. Brod  – sv. Jakub Mše sv. + m.p. 

31.5 Čt  17:00 Držkov – sv. Bartoloměj Mše sv. + m.p. 

.      

 
 
  

Květen 2012 – Kalendář s citáty z Písma sv.      

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

 

 
1. My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ní. 1J 4,16 

2. Vezměte, toto je mé tělo. Mk 14,22 

3. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin na těmi, kdo se 

ho bojí.                                               Ž 103,13 

4. V tom je láska; ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si 

zamiloval nás. 1. Jan 4,10 

5. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1P 5,7 

6. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky… Mt. 28,18 

7. Bůh je láska. 1 J 4,8 

8. Ježíš řekl: „Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má 

síla.“ 2. Kor. 12,9 
9. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej 

věrnost. Ž 37,3 

10. Evangelium je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Ř 1,16 

11. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodni. J 8,36 

12. Byly to však naše nemoce, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal Iz 53,4 

13. Říkáme-li že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 

1J 1,8 

14. Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud 

nespočine v Tobě. Sv. Augustin 

15. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni… Sk 2,41 

16. Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má 

vroucí modlitba spravedlivého. Jk 5,16 
17. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. J 14,6 

18. Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost… Lk 2,10 

19. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Ž 37,4 



 

20. Znamením kříže je zablokována veškerá magie, všechny škodlivé čáry, a 

síly zla se třesou strachy. Sv. Atanáš 

21. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho 
Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Ř19,9 

22. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby 

byla plná. J 15,11 

23. Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. 1P 5,5 

24. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a 

velebili vašeho Otce v nebesích Mt 5,16 

25. Hle stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, 

vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zj 3,20 

26. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před 

svým Otcem v nebi. Mt 10,32 

27. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky 

v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Sk 1,8 
28. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním 

z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Ez 36,26 

29. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou 

z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 1J 4,1 

30. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Mt 

28,20 

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

si povolá Pán, náš Bůh. Sk 2,39 

 
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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