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EDITORIAL                               
 

Váţený čtenáři. 

Dnešní editorial jsem přepustila jedné skvělé a navýsost zajímavé nabídce. 

Vřele všem doporučuji a budu se těšit, ţe se z vašich řad najdou další 

přispěvatelé a dopisovatelé se stejně zajímavými a ušlechtilými nápady. 

-el- 

50.VÝROČÍ II.Vatikánského koncilu 
  Váţení farníci, protoţe při sestavování našeho časopisu občas vzniknou 

prázdné stránky a je škoda jich nevyuţít, dovoluje si Vám redakce předloţit 

několik úryvků z dokumentů II.Vatikánského koncilu. Ten probíhal od 11. 10. 

1962 do 8. 12. 1965, čili máme jedinečnou moţnost při padesátiletém výročí si 

některé jeho myšlenky připomenout. II.Vatikán sice nebyl koncilem 

dogmatickým (nebylo vyhlášeno ţádné dogma, na rozdíl od I.Vatikánu 1869-

1870, dogma o přirozené poznatelnosti Boţí rozumem z toho, co bylo stvořeno 

dekretem o víře Dei Filius a dogma o papeţské neomylnosti konstitucí Pastor 

aeternus), ale přesto měl svými zásadními dokumenty obrovský výzman pro 

celou církev a její postavení v současném světě (mimo jiné vztah k ostatním 

církvím, Ţidům, k modermímu světu a také k liturgii). 

Nejen dekrety II.Vatikánu, ale i naše víra nám ukládá stále hledat a 
prozkoumávat co je láska a pravda, tzn. stále poznávat a více milovat  Boha, 

protoţe on je Láska a Pravda. Jednou z moţností je poznávat dokumenty 

nejdůleţitější události katolické církve ve XX.století. Proto přijměte tuto 

moţnost nejen jako vyplnění prázdných stránek našeho časopisu, ale také jako 

jakousi „výuku náboţenství“. Zatím vybíráme úryvky z Konstituce o posvátné 

liturgii - Sacrosanctum Concilium. Byli bychom rádi kdybychom tímto otevřeli 

Vaši touhu po poznání pravidel a především hlubokých významů všech 

symbolů, které nám liturgie můţe poskytnout. (viz.  rubrika Vzděláváme se) 

B.Lédl 

 

 

CESTY VÍRY       

 

List biskupů k modlitbám za pronásledované křesťany ve světě 

Sestry a bratři. 
 Následující velikonoční neděle je věnována modlitbám za 

pronásledované křesťany ve světě. Modlitba nezná hranic a je velikým Boţím 

darem, ţe v ní můţeme být duchovně spojeni s těmi, kdo potřebují naší pomoci. 

Je smutnou skutečností, ţe celá desetina z celkového počtu křesťanů ve světě – 

tj. 200 milionů- je vystavena pronásledování, které má různé podoby a intenzitu 

v různých státech naší planety. Nemalý počet poloţí ţivot za Krista při misijní a 



charitativní činnosti nebo během různých násilných výpadů ze strany 

nepřátelských sil. Křesťané jsou co do počtu nejvíce pronásledovanou skupinou. 
 I my jsme v nedávné minulosti - v době komunismu - zakusili 

pronásledování, neměli bychom zapomínat, jak důleţitá byla tehdy pro nás 
solidarita mnoha lidí dobré vůle z celého světa. Poţíváme nyní svobody a 

ţijeme v demokratickém státě. Neměli bychom ztratit ze zřetele, ţe je naší 

duchovní i morální povinností pamatovat na ty, kteří dosud svoji křesťanskou 

víru nemohou svobodně vyznávat a nespravedlivě trpí různými křivdami. 

Rozšiřme obzor svého modlitebního soustředění na naše sestry a bratry ve víře v 

Pána Jeţíše, kteří jsou kvůli svému svědectví podrobováni poniţujícímu jednání 

mocných. Nemůţeme zde podrobně popsat všechny důvody, proč jsou trnem v 

oku v různých částech světa. V některých komunistických státech, v nichţ je 

vládnoucí ideologií ateismus, jsou křesťané z ideologických důvodů 

automaticky nahlíţeni jako nepřátelé. Nejhorší je situace v Severní Koreji, kde 

tamní hrstky křesťanů, pokud nezahynuli v koncentračních táborech, uţ 60 let 

nemají kněze a kazatele. Pronásledování nabylo na intenzitě v Číně. Uspokojivý 
stav není ani ve Vietnamu, Laosu a na Kubě. 

 Velmi svízelné je postavení křesťanů v mnoha muslimských zemích. 

Jsou omezováni a vystavováni násilí, končícímu v nemálo případech zabitím. 

Jsou všeobecně vnímáni jako spojenci Západu, v myslích mnoha muslimů 

prezentovanému Spojenými státy. Ač se cítí jazykově a národnostně jako 

integrální součást tamních společností, přesto vůči nim panuje nedůvěra. V 

těchto státech většinou existuje svoboda kultu, ale ne svoboda vyznání. Zvláště 

konvertité jsou brutálně postihováni. Varující je situace v Pákistánu. V Saudské 

Arábii nemohou křesťané mít veřejné bohosluţby, neexistují tam kostely a 

modlitebny. Mnozí křesťané se rozhodli emigrovat. Hrozí váţné nebezpečí, ţe 

by z území, kde zapustili kořeny uţ v prvních stoletích po Kristu, zcela 
vymizeli. Tak je tomu v Iráku, Iránu a Palestině. I v Indii v poslední době v 

některých státech se vůči nim projevuje zvýšená nevole ze strany vyznavačů 

hinduismu. 

 V některých státech Afriky se potýkají s nepřátelstvím ze strany 

vyznavačů animismu, kmenových náčelníků a šamanů. Zvláště v Africe padne 

za oběť kaţdoročně několik misionářů a jejich pomocníků. K pronásledování se 

uchylují téţ někteří samozvaní diktátoři, pokud se jim postaví někteří kněţí a 

biskupové - např. v Zimbabwe a jinde. To jsou jen letmé názorné příklady, které 

zdaleka nemapují sloţité postavení křesťanů v mnoha státech. 

 Proţíváme velikonoční dobu, plnou radosti a naděje, ţe náš Pán je 

Ţivot a zvítězil i nad úklady Svůdce, který zapříčiňuje tolik zla ve světě, 

zatemňuje lidskou mysl a zasévá nenávist a nepokoj do lidských srdcí. Prosme 
za vytrvalost a věrnost evangeliu pronásledovaných křesťanů, aby se i oni 

dočkali svobody a mírumilovného souţití se všemi ve společnostech, jejichţ 

jsou nedílnou součástí. 

Biskupové Čech a Moravy 



PASTORACE                           
 

Blahoslavený Jan Pavel II. 

 Jiţ první záběry filmu Giacomo Battiato „Karol - člověk, který se stal 

papeţem“ vybízí k zamýšlení. Kluci hraji fotbal. Ten v brance má problémy 

s botou, protoţe mu odpadává podráţka. Snaţí se jí co nejrychleji spravit 

pomoci kamene, aby nezklamal svoje druţstvo. Tím chlapcem je Karol Wojtyla. 

Hned se rodí otázka, jestli v předválečném Polsku byla aţ taková bída? 
Podobných záběrů v tomto filmu uvidíme více. Třeba návštěva v botaskách u 

primase Polska, spojená s převzetím biskupství, vypadá legračně, ale zároveň 

ukazuje fenomén toho člověka. Sám Jan Pavel II. na sklonu svého pozemského 

ţivota řekne: "Snaţí se mě pochopit jak vypadám navenek. Ale já můţu být 

pochopen jen od nitra." 

 Takový byl blahoslavený Jan Pavel II. a takového ho pamatujeme. 

Dovedl hovořit s prezidentem Spojených států Ronaldem Reganem, kubánským 

diktátorem Fidelem Castrem, který se nervózně díval na hodinky, atentátníkem 

Mehmetem Ali Agčou, bídníkem z argentinských slamů, irskou hvězdou a 

lídrem legendární skupiny U2 – Bonem, tak i s plačícím dítětem, které přikryl 

svou perlici. Hierarcha církve, politik, hvězda, mistik, svatý – všechny názvy 

jsou pro něj dobré. 
 Chudoba zemřelého papeţe dává na přemyšlenou. Arcibiskup Bolonii 

kardynal Carlo Caffarra, který poznal Jana Pavla II. ještě jako kaplan, 

konstatoval, ţe papeţ ţil v ještě větší chudobě neţ sv. František z Asisi. 

V jednom fejetonu pro italskou televizi, věnovanému očekávanému blahořečení 

Jana Pavla II, arcibiskup připomněl obsah hovoru, kterého byl svědkem v Castel 

Gandolfo v polovině osmdesátých let. Zaměstnanci rezidence nabídli papeţi 

klimatizaci, na co Jan Pavel II zareagoval: „Kolik chudých v Římě nemůţe si 

dovolit klimatizaci, proto i jejich biskup neměl by jí mít“. A nesouhlasil s tím. 

 Kardinal Camillo Ruini dodává, ţe „Wojtyla nelpěl na materiálních 

věcech – ţil chudě. Zdálo se, ţe nepotřebuje nic, nebyl vůbec závislý na 

penězích. Měl jen svůj breviář a růţenec.“ 
 Anegdotou se stála vzpomínka, čí spíš svědectví osob, které přijely 

z Vatikánu do krakovské Kurii pro věci nově zvoleného papeţe. Jaký byl jejich 

údiv, kdy veliký kamion vzal jen několik krabic s kníţkami a … staré 

prošlapané boty na horské výlety. Je třeba také zmínit vzpomínky pracovníků 

továrny Solvay, kde mladý Karol Wojtyla pracoval v době války. Bylo vidět 

jeho chudobu a otevřenost na potřebné. Jeho kolegové zpozorovali, ţe poměrně 

často, brzo ráno byl bez bundy nebo svetra a vysvětloval to vţdy stejně: „dal 

jsem ho člověku, kterého jsem potkal na cestě, který to potřeboval více neţ já“. 

Kamarádi dávali mu něco k obleku, ale moc dlouho to nevlastnil. Nebyli tím 

nadšení a jistě také byli tím udiveni. 

 V kostele sv. Floriána v Krakově, jednoho nedělní ho rána  věřící 



museli na něho dlouho čekat, neţ přišel, aby slouţil mši svatou. Vešel do kostela 

teprve tehdy, kdy sakristián, který šel ho pobízet, půjčil mu svoje boty. Uplynulý 

večer svůj jediný pár daroval studentovi, který boty potřeboval. 

 Nebylo jednoduché mu cokoliv darovat. Kdy slavil 20 let kněţství, 
zaměstnanci kurie rozhodli, ţe nedají mu peníze, protoţe okamţitě by je rozdal. 

Jestli mu někdo daroval obálku s finančním obnosem, mohl si být jistý, ţe 

arcibiskup, bez otevírání  předá jí diecéznímu ekonomovi, leda ţe dříve nepotká 

někoho potřebujícího. 

 Jednou řeholní sestry, u kterých slouţil mši svatou zpozorovaly, ţe 

oblečení nechrání ho před zimním chladem a proto se rozhodly, ţe mu udělají 

vlněný svetr . Týden na to neměl jiţ svetr, daroval ho chudákovi. 

 Kdy ještě jako biskup v Krakově dostal od americké polonii Forda, 

rychle se ho zbavil a dále jezdil Volhou, protoţe v době návštěvy jedné farnosti 

zaslechl slova chlapce: „ale ten biskup má auto!“. Pochopil, ţe jezdit drahým 

autem můţe pohoršit věřící. 

 Na setkáni s věřícími na okraji Rio de Janerio Jan Pavel II, pohnutý 
obrovskou bídou jedné z rodin sundal z prstu svůj prsten a předal ho matce dětí, 

které se kolem něho tlačily. Byl to zlatý prsten, darovaný mu Pavlem VI u 

příleţitosti jmenování kardinálem. Neváhal ho darovat, protoţe v tom okamţiku 

byla to nejcennější věc, jakou měl. Na další apoštolskou cestu byl nucen půjčit 

prsten od kardinála, sekretáře. 

 V letě roku 2000, u příleţitosti Velkého jubilea, Jan Pavel II obědval 

s chudými a bezdomovci v Aule Pavla VI. 

 Při návštěvě Švýcarska spal v domově důchodců. Bědní slyšeli jeho 

slova: „Nepřišel jsem ze zvědavosti, ale protoţe vás miluji. 

 Těm, kteří ho kritizovali za časté cesty a připomínali, ţe dříve věřící 

jezdili do Říma, aby viděli papeţe, odpovídal: „Chudí nepřijedou“. 
 Byl a je pro nás člověkem úplné důvěry Bohu. Důkazem této důvěry 

Stvořiteli byla jeho chudoba. Do své závěti přece napsal, ţe „nenechává po sobě 

ţádný majetek, kterým by bylo třeba disponovat“.  Dosáhl nejvyššího  

postavení  v církví a nepřestal se cítit jako obyčejný, dobrý kněz. Jedné z ţen, 

které viděly Marii v Medjugorie, řekl, ţe kdyby nebyl papeţem, ihned by tam 

jel, aby zpovídal. Do úplnosti postavy Karola Wojtyly patří chudoba. Na jedné 

straně nešetřil peníze na apoštolské návštěvy a na druhé straně oblékal se do 

starého prádla a spravovaných ponoţek. Nové oblečeni rozdával. 

 Kaţdý den miliony lidi bojuji s vlastním osudem, protoţe jejich ţivot 

jsou samé těţkostí. Jedni, kdy se probudí, nepostřehnou krásu nového dne. 

Kaţdý den je pro ně stejný. Proč? Protoţe necítí, ţe kaţdou chvíli mohou něco 

ztratit. Anebo jiţ ztratili. Co více. Dnešní svět otočil ověřený staletími řád. To, 
co boţské, duchovní šlo stranou. Na trůn byl postaven rozum a peníze. Jsme 

nasměrováni „na vyděláváni peněz“, které mají přinést klid, štěstí, radost a 

blahobyt. Ale dávají? Víme také, ţe velmi často se stává, ţe nedostatek peněz, 

nedostatek materiálních dober, nebo omezené moţností nedovolují, abychom 



sami překonali naše problémy. Je hodně pravdy v tom, ţe „ţijeme pod tlakem 

mění a vydělávaní. 

 A nový blahoslavený na svém ţivotě ukázal úplně jiný směr. Vrátil se 

na „Cestu“ a na pravdivou Lásku Boha. Přece říkal, ţe „bohatým není ten, kdo 
má, ale ten, kdo „rozdává“, kdo je schopen davat“ (srov. podobenství o 

mládenci, Mt 19,21-22). Je to těţké nikoliv proto, ţe materiální dobra jsou zle, 

ale proto, ţe člověk příliš často, v důsledku své chamtivostí, nechává se svést 

jejich půvabu a stává se jejich otrokem, cení je více neţ Boha. Ale abychom 

mohli něco někomu dát, je třeba, abychom nejprve něco měli… Je to tak, jak 

s přikázáním Lásky –abychom opravdu mohli milovat bliţního, je třeba, 

abychom uměli nejprve milovat sama sebe. Proto snaţme se, abychom se 

moudře rozdělili s potřebnými. 

Na základě článku Darka Rubachy v „Poslancu Matki Bozej Saletynskiej 

3(334)2011“        P. Jan 

 

 

 
 

Z KANCELÁŘE       
 

 

Výzva !!!!! 
 

V příštím roce o Svatodušních svátcích se v naší farnosti uskuteční 

biřmování. Nabízíme všem zájemcům přípravu k přijetí této svátosti, která 

začne v září tohoto roku. Prosíme zájemce, aby se do konce školního roku 

přihlásili u P. Jana. 

    

 

 

Slovo faráře 
 

Chtěl bych především Vám všem, kteří máte tak vřely vztah nejen 

k Bohu, ale i k místům, které slouţí kultu, poděkovat. Poděkovat za modlitby, 

obětí a finanční podporu. 

Jak jste si všimli, coţ není tak těţké, kolem kostela sv. Jakuba 

v Ţelezném Brodě začaly práce s odvedením dešťových vod a drenáţi a pak 

poloţením ţulové dlaţby před hlavním a bočním vchodem. Jak jsem jiţ mluvil o 

tom v kostele, dodatečně musíme vynaloţit prostředky, které poskytuje Město 

na archeologické práce. Není to malá částka – 60.300,-Kč. Doufám však, ţe 



započaté dílo zdárně dokončíme. Děkuji brigádníkům a především panu 

Jiraskovi , který skoro kaţdy den několik hodin pracuje zadarmo. Není ještě 

úplně známo, kolik to všechno bude stát. Máme ještě finanční prostředky a 

průběţně budu Vás informovat, jak vynakládáme s nimi. Budu vděčný za 
kaţdou pomoc i dobré rady. 

Ale Ţelezný Brod není jediné místo, které je mi svěřené do duchovní a 

materiální péče. Duchovno není jednoduché změřit a vidět a proto bych 

informoval teď jen o tom, co materiální. Všechny farnosti se starají samy o sebe, 

tzn. Prostředky tam získané jsou pouţity na ten objekt. Ve Bzí se ošetřuje 

šindelová střecha. V Zásadě byla vyměněná podlaha pod lavicemi za 53.000,-

Kč. V Drţkově v dohledné době budou zprovozněny dva zvony a pak je 

plánovaná výměna části střešní krytiny na lodí kostela. Na Krásné jsou započaté 

práce s omítkou stropu nad svatými shodami, aby se mohlo pak instalovat nové 

lustry-děkuji za obětavost paní Pleštilové  a paní Háškové, je pak plánovaná 

částečná oprava střešní krytiny věţe kostela a plánovaná výměna oken na faře 

v Krásné. Všechny plány závisí na dotacích Ministerstva kultury, Libereckého 
kraje a Obci. Tyto dotace jsou zatím jen slíbeny. Prosím o modlitbu za zdar 

těchto prací. Předem děkuji a slibuji modlitbu za Vás. 

P. Jan 

 

 

 

Informujeme 
 

 

Sbírka při nedělní liturgii 25. a 26. června bude určena  na bohoslovce. 
-red- 

 

Skleněné prasátko, slouţící pro finanční sbírku na květiny k výzdobě kostela, 

bylo „poraţeno.“ 
Od prosince 2010 do Velikonoc 2011 jste přispěli částkou 2.018,- Kč. 

Výdaje:  jmelí, aranţ. hmota, růţe, karafiáty, petrklíče, kytice pro P. Ant. Sporera 

–  celkem 619,- Kč 

 hortenzie velikonoční – 700,- Kč 

 dovoz z Mělníka – placeno Páteru Juchovi 

Zbylých 699,- Kč mám u sebe spolu se všemi doklady připravenými 

k nahlédnutí. Přispěvatelům srdečně děkuji. 

       V. Petruţálková 



Přejeme 
 

V červnu slaví svá ţivotní jubilea: Pater otec Jan Jucha 46 let 

    Paní Lenka Pešatová 43 let 

    Bratr Jaroslaw 41 let 

    Pan Filip Hašek 37 let 

    Slečna Veronika Havlinová 33 let 

    Slečna Aťka Petruţálková 32 let 

Všem jim za farnost přejeme stálou boţí ochranu, mnoho lásky, pokoje a zdraví. 

-red - 

 

NENECHTE SI UJÍT              
 

   
 

*****   PŘEDNÁŠKA ČKA   ***** 
Úterý 14. června 2011 v aule Sklářské školy v Ţelezném Brodě v 18.15 

 

Místní skupina České křesťanské akademie - Český ráj srdečně 

zve na přednášku a besedu s Prof. RNDr. Janem Bednářem, CSc. 
Předpovídání počasí 

 

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc., * 11. listopadu 1946 v Benešově. Vystudoval 

Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Meteorologie a 

klimatologie. 

Jako významný český meteorolog a klimatolog působí od r. 1970 jako 

vysokoškolský učitel na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, od 

r. 1991 jako docent, od r. 1997 jako prof. meteorologie. Je zástupce vedoucího  

Katedry meteorologie a ochrany ţivotního prostředí. Hlavní směry jeho 

profesních aktivit jsou meteorologie a klimatologie, znečištění ovzduší, 

atmosférická optika, akustika a elektřina, zabývá se mezní vrstvou, fyzikou 
oblaků a sráţek a šířením znečišťujících příměsí v atmosféře. 

V letech 1997-2000 zastával post předsedy Akademického senátu Univerzity 

Karlovy, byl také prorektorem pro studijní záleţitosti 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 sdruţení “Ochrana kvality ovzduší”, vydávající časopis Ochrana 

ovzduší je rovněţ v redakční radě. 



Bylo by škoda nevyuţít příleţitost 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 
A NECHCI BÝT ŢÁDNÝ ANONYMUS!!!!!  

Jsem pokřtěn jménem Martin, pocházím z rodu Tomešků malánských, 

biřmovací jméno jsem si zvolil Metoděj, vyznáním jsem římský katolík s 

náběhem k pravoslaví přes řecké katolíky, chovám velkou úctu k ţidovským 

kořenům a ţidovství, ... ! 

 

 

 

FÓRUM                                  
 

Kašna  na  náměstí 

 
Uprostřed kamenné čtyřboké nádrţe je mohutný, tři metry vysoký hranolovitý 

podstavec reliéfním desfourským znakem a silně vystupující římsou. Na 

podstavci spočívá zlacená barokní socha Panny Marie  „IMACULATY“  

v nadţivotní velikosti, stojící na oblaku s hadem a hlavičkami andílků. 

Postavena byla v 1.polovině 19. století. Vedle Klemencovska byla ještě roku 

1968 poslední chráněnou památkou na velkém náměstí. 

 ( ze zápisu bývalého starosty p. Jiřího Josefa z r. 1992 ) 

 

Vţdy, kdyţ se ocitnu v podvečer, nebo v době klidu na Ţeleznobrodském 

náměstí, je to jako pohlazení po duši i po těle. Před nedávnem jsem na náměstí 
opět byl, ale najednou přepadl pocit, ţe tam toto pohlazení chybí. Nevšiml jsem 

si ničeho, aţ jsem byl upozorněn mojí ţenou, ţe soše Panny Marie chybí hlava. 

Později jsme se dověděli, ţe to provedl nějaký člověk z opravdu 

nepochopitelných důvodů. Ať to udělal proč to udělal, v kaţdém případě 

znehodnotil historickou památku a tím i atmosféru celého náměstí. 

Na štěstí tato nepříjemná událost nenechala městské zastupitelstvo v klidu, a tak 

dalo sochu restaurovat. Na svátek Panny Marie fatimské  13.5.  jsme za návrat 

sochy poděkovali slavnostní mší svatou. Na slavnosti byli  i  zástupci města. 

Nyní jiţ náměstí v Ţelezném Brodě zese vydechuje svůj klid a pohodu ve svém 

staletém rytmu. 
Pepa Pešata 

 
 



OHLÉDNUTÍ                                                                                            
  
 

AŤČIN SLOUPEK 
 
Pouť na Krásné 1. Května 2011 

Moje mamka říká, ţe jsme ještě neuklidily velikonoční formičky a uţ 

zaděláváme a pečeme pro pouť na Krásnou. Celý den pečeme a paní Haškové 

malé koláčky, připravila 5 druhů náplní a moc těsta. Je jich 473 kusů, večer 

mamka vaří koš brambor a vejce, loupeme cibuli a další věci do salátu. Ten 

děláme cele dopoledne další den, večer jdeme na mši a doma skládám časopis 

Jakub, aby byl připravený na nedělní pouť. Na Krásnou jedeme autem 

s Františkem a máme plno zavazadel. Pečivo, stoličku, Jakuby a zboří na prodej 

ze Sdruţení zdrav. postiţených. Na mši svaté jsem dole sama, mamka zpívá ve 

sboru vedeném paní Hlubučkovou. Moc se mi to líbilo, slouţili 3 kněţí a byl 

plný kostel lidí, taky se mi líbily květiny na oltářích. Stánek jsem měla před 

kostelem a prodala hodně našich výrobků. K obědu jsem si dala moc dobrý 
bigos, který vařila polská děvčata a pivo mi přinesl pan architekt Tomešek. 

Domů nás přivezl zase František, mamka šla udělat kytky do kostela a obě jsem 

pak proţily slavnou Májovou poboţnost v Brodě. Celý den svítilo sluníčko, byl 

to krásná první májový den. 

                                   Aťka P.   

         

 

 

 

VZDĚLÁVÁME SE                

 
 

 

ZNÁME II. VATIKÁNSKÝ KONCIL? – I. Úvod 

 
  V první části se seznámíme s úvodem celé konstituce. Teprve v 

příštích číslech si budeme moci přečíst konkrétní zásady. Protoţe konstituce 

musí popisovat liturgii pro celou světovou církev, určitě bychom neměli 

očekávat jednotlivé specifika naší liturgické praxe. Ale jistě se dozvíme 

obecná pravidla, podle kterých bychom měli tyto naše specifika uplatňovat. 

 



Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium 

 

BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO 

SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU 

 

PROČ KONCIL JEDNÁ O LITURGII 

1. Posvátný sněm si vytkl za cíl neustále prohlubovat křesťanský ţivot 

věřících, lépe přizpůsobil potřebám naší doby instituce podléhající změnám, 

podporovat všechno, co můţe přispět k sjednocení všech věřících v Krista, a 

posilovat vše, co můţe být pro všechny pozváním do církve. Proto povaţuje za 

svůj zvláštní úkol postarat se také o obnovu a rozvoj liturgie. 

 

JAKÉ MÍSTO ZAUJÍMÁ LITURGIE V TAJEMSTVÍ CÍRKVE 

2. V liturgii, hlavně ve svaté eucharistické oběti, „koná se dílo našeho 

vykoupení“; tak liturgie přispívá vrcholnou měrou k tomu, aby věřící svým 

ţivotem vyjadřovali a zjevovali ostatním Kristovo tajemství a skutečnou povahu 
pravé církve. Je totiţ zároveň lidská i boţská, viditelná a přitom vybavená 

neviditelnými hodnotami, je horlivě činná i oddaná kontemplaci, je přítomna ve 

světě, a přece jím jen prochází. Tyto vlastnosti církve jsou ve vzájemném 

vztahu: to, co je v ní lidské, má být zaměřeno k boţskému a jemu podřízeno, 

viditelné k neviditelnému, činnost ke kontemplaci a přítomné k budoucí vlasti, 

kterou hledáme. (Ţid 13,14.) Proto liturgie denně přetvořuje ty, kdo jsou uvnitř 

církve, ve svatý chrám v Pánu, v Boţí příbytek v Duchu, (Ef 2,21-22.) aţ k 

uskutečnění Kristovy plnosti. (Ef 4,13.) Zároveň obdivuhodně posiluje jejich 

schopnost hlásat Krista a tím ukazuje církev těm, kdo jsou mimo ni, jako 

znamení vyzdviţené mezi národy. (Iz 11,12.) Pod ní se mají vjedno shromáţdit 

rozptýlené Boţí děti, (Jan 11,52.) dokud nebude jeden ovčinec a jeden pastýř. 
(Jan 10,16.) 

 

1. Proto posvátný sněm povaţuje za potřebné připomenout v dalším 

zásady, týkající se rozvoje a obrody liturgie, a stanovil praktické směrnice. 

Některé z těchto zásad a směrnic se mohou a mají uplatnit jak v římském ritu, 

tak i ve všech jiných ritech. Zato následující praktické směrnice je třeba chápat 

tak, ţe se vztahují jenom na římský ritus, ledaţe by se z povahy věci týkaly také 

ostatních ritů. 

 

STEJNÉ PRÁVO A STEJNÁ ÚCTA PRO VŠECHNY RITY 

1. Posvátný sněm, věrný tradici, prohlašuje, ţe svatá matka církev 

přiznává všem právoplatně uznaným ritům stejné právo i stejnou úctu a ţe chce, 
aby byly v budoucnu zachovány a všemoţně podporovány. Přeje si, aby tam, 

kde je třeba, byly v celém rozsahu obezřetně upraveny v duchu zdravé tradice a 

aby získaly novou ţivotnost vzhledem k dnešním poměrům a potřebám. 

 



FARNÍ KALENDÁŘ                           

 

 

 

 

 
1.6. st Sv. Justin 18:00 Ţel. Brod–sv. Jakub Mše sv. 

2.6. čt Slavnost 

Nanebevstoupení 
Páně 

16:00 Drţkov-sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

2.6. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

3.6. pá Sv. Karel Lwanga 

a druhové 

18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

4.6. so Sv. František 

Caracciolo 

16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

5.6.                                       7. Neděle velikonoční 

5.6. ne    8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

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

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

7.6. út Sv. Robert 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

8.6. st Sv. Medard 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

8.6. st  19:00 Ţel. Brod – fara Bibl. Hodina 

9.6. čt Sv. Efrém Syrský 16:00 Drţkov-sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

9.6. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

10.6. pá Sv. Bohumil  Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. není 

11.6. so Sv. Barnabáš 16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

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

12.6.                                  Slavnost seslání Ducha sv. 

12.6. ne    8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

12.6. ne  11:15 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

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

14.6. út Sv. Anastáz 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Bohosluţba 

slova 

15.6. st Sv. Vít 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Bohosluţba 

slova 

16.6. čt  16:00 Drţkov – sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

16.6. čt Sv. Benon 17:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. – 



(Zbyněk) + farní zahrada poděkování 

za školní 

rok+opékání 

17.6. pá Sv. Rainer 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

18.6. so Slavnost 

Nejsvětější Trojice 

  9:30 Bzí – Nejsvětější 

Trojice 

Poutní mše 

sv. 

18.6. so Sv. Marina, Sv. 

Řehoř Barbarigo 

14:00 Ţel. Brod – fara Tvořivá 

dílna pro 
děti + hry 

18.6. so Slavnost 

Nejsvětější Trojice 

16:00 Zásada – sv. Prokop Mše sv. 

19.6.                                  Slavnost Nejsvětější Trojice 

19.6. ne    8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

19.6. ne  11:15 Loučky – sv. Antonín Mše sv. 

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

19.6. ne  17:00 Ţelezný Brod - fara Setkání 

rodin 

21.6. út Sv.Alois Gonzaga 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

22.6. st Sv. Jan Fisher a 

Tomáš Moore 

18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

22.6. st  19:00 Ţel. Brod - fara Bibl. hodina 

23.6. čt Slavnost Těla a 

Krve Páně 

16:00 Drţkov - sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

23.6. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

24.6. pá Slavnost Narození 

sv. Jana Křtitele 

18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

25.6. so Sv. Vilém /ct. Ivan  Litoměřice Dětský den 

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

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

26.6                                      13. neděle v mezidobí 

26.6. ne    8:30 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

26.6. ne  11:00 Loučky – sv. Antonín Poutní mše         

sv. 

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

28.6. út Sv. Irenej 18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

29.6. st Slavnost sv. Petra 

a Pavla 

18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 

30.6. čt Sv. prvomučedníci 

římští 

16:00 Drţkov - sv. 

Bartoloměj 

Mše sv. 

30.6. čt  18:00 Ţel. Brod – sv. Jakub Mše sv. 
                                    



Červen 2011 Kalendář s citáty z Písma sv. 
Najděte si kaţdý den chvíli a zamyslete se v modlitbě nad daným veršem z Písma sv. 

 

1. Neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus. A ţivot, který zde nyní ţiji, ţiji ve 

víře v Syna Boţího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Gal. 

2,20 

 

2. Hospodin praví, obraťte se ke mně celým svým srdcem a to s postem, 

s pláčem a s kvílením. Jocl 2,12 

 

3. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi 
boţími, a jsem jimi. Proto jsme světu cizí, ţe nepoznal Boha. 1. List Janův 3,1 

 

4. Kdyţ se postíte, nebuďte zasmušilí jako pokrytci, kteří si hyzdí obličej, 

aby bylo lidem zřejmé, ţe se postí. V pravdě vám pravím: dostali svou odměnu! 

Matouš 6,16 

 

5. Neboť on je učitel, jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. 

Mat. 7,29 

 

6. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 

2. Kor. 5,17 
 

7. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Matouš 5,48 

 

8. Všechno mohu v tom, který mne posiluje. Fil. 4,13 

 

9. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou 

svou duší, a ze všech svých sil. Dn 6,5 

 

10. … proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a 

špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. 1. Kor. 5,1-8 

 

11. „ Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, 
mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. Matouš 11,4-5 

 

12. Proto se raduji, ţe nyní trpím  za vás a to co zbývá do míry utrpení 

Kristova, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Kol. 1,24 

 

13. Toto království je tajemně přítomno uţ zde na zemi, s příchodem páně 

však bude dovršeno. GS 39,2-3 

 

14. Tak boţí duch dosvědčuje našemu duchu, ţe jsme boţí děti. Řím. 8,16 



 

15. … jestliţe tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude 

hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? ... Mat. 6,25-30 

 
16. Ovoce boţího ducha však je láska, radost , pokoj, trpělivost, laskavost, 

dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal. 

5,22-23 

 

17. Ukládejte si poklady v nebi kde je neničí mol, ani rez a kde je zloději 

nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce! 

Matouš 6,19-21 

 

18. Vţdyť království boţí není v tom, co jíte a pijete, nýbrţ ve 

spravedlnosti, pokoji a radosti z ducha svatého. Kdo takto slouţí Kristu, je milý 

Bohu a lidé si ho váţí. A tak usilujme o to, co slouţí pokoji a společnému růstu. 

Ř 14,17-19 
 

19. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drţí. Ţalm 63,2-9 

 

20. A protoţ potěšujte jedni druhých. 1.Te 4,18 

 

21. Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo boţí. Ţd. 13,7 

 

22. Blízko smrti tvá naděje. Jan 4,46-54 

 

23. A tak, bratři moji a sestry moje, radujte se v pánu. Fp. 3,1 

 
24. Od sebe ani od druhých neočekávejte dokonalost. Kazatel 7,16 

 

25. … zdarma jste jedli, zdarma dávejte. Matouš 10,7-8 

 

26. Jako sytil zástupy, tak odstraní nedostatek potravy, jímţ trpí celé 

lidstvo. Ţalm 72,16 

 

27. Chytrý uvaţuje o svých krocích… Přísloví 14,15 

 

28. Hospodin je záštita mého ţivota, z koho bych měl strach? Ţalm 27,1-5 

 

29. … taky jsem Boha nikdy neviděl. Ex 3,1-14 
 

30. Kde není důvěrný hovor, tam se maří plány, ale v mnoţství rádců je 

uskutečnění. Přísloví 15,22 

 



PRAVIDELNOSTI     

 
Pravidelný pořad bohosluţeb 

 

Ţelezný 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 
Drţkov  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 můţete předávat  p. Janovi, nebo Evě Lédlové, 

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

vţdy do předposlední neděle v měsíci 
 

 

 

 

 

Římskokatolická farnost děkanství Ţelezný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Ţelezný Brod, tel : 483 389 223 
Spravujeme téţ farnosti: Bzí, Drţkov, Loučky, Krásná 

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

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

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

