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Spravujem e též farnosti: Bzí, Držkov, Loueky, Krásná
Misionáři Matky Boží z La Salette: P. Mirosław Mateňko, MS

Více  o nás a o naši  farnost í:  www.salet ini .cz
Na Vaše př íspěvky do tohoto zpravodaje se těšíme na adrese : farabrod@volny.cz,

můžete je také osobně předat duchovnímu správci.

Biblické a katechetické
hodiny

se konají  ve středy
v Železném Brodě

po večerní mši svaté
od 18.45.

Biblické hodiny:
středa 13. února.

Katechetická hodina:
středa 27. února.

P O S T N Í  D O B A  2 0 0 8

   F A R N Í  Z P R A V O D A J
   Oímskokatolická farnost di kanství Železný Brod

Pořad bohoslužeb pro
Železný Brod

a celý farní obvod.

Pořad bohoslužeb:

Úterý - Železný Brod v 18.00

Středa - Železný Brod v 18.00

Čtvrtek - Držkov v 16.00
- Železný Brod v 18.00

Pátek - Železný Brod v 18.00

Sobota - Zásada v 16.00
- Bzí v 18.00

Neděle - Železný Brod v 8.30
- Loučky v 11.00
- Krásná v 16.00

POPELEČNÍ STŘEDA

Popeleční středou vstupují věřící do
čtyřicetidenního postního období, jehož
smyslem je duchovní očista člověka.
Začátek postního období byl v 6. či 7.
století  přeložen ze 6. neděle před
Velikonocemi na předcházející středu,
protože neděle není chápána jako postní
den. Již od konce 11. století se na
Popeleční  středu uděluje popelem
znamení kříže na čelo (= popelec).
Přijetí popelce je znamením kajícnosti
převzatým z bibl ické t radice
a uchovávaným v církvi až do dnešní
doby. Symbolicky se tak naznačuje stav
hříšného člověka, který vyznává před
Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně
se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh
odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny
přísného postu.

Znamením popelce tedy začíná příprava na velikonoční svátky. Ježíšova
výzva k obrácení a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří
především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel”, posty a umrtvování,
nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by kající skutky
zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový
postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená
odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto
obrácení ovšem není výsledkem jen jakési „duchovní gymnastiky”, ale je
především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a
možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k
nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.

Vnitřní pokání křest´ana může mít velmi rozmanité projevy, které se
vhodně modifikují podle potřeb doby. Vedle klasických forem újmy v jídle či
odřeknutí si masných pokrmů se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např.
„ekologický půst” - omezení zbytečných jízd autem apod. Vždy ovšem půst
vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k
Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést
i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

Jako to bylo pψed rokem, chci
Vαm nabνdnout postnν sbνrku.

Smyslem tιto sbνrky je, aby si
 θlovµk v e, co si bµhem postnν doby

 odψekne ze svιho nadbytku, ulo il
formou penμz do modrύch sαθkω,
kterύ najdete jako pψνlohu v tomto
θνsle farnνho zpravodaje.

 Vύtµ ek tιto sbνrky bude vµnovan na
opravy kostelω.

Sαθky   mω ete
odevzdαvat v kostele
na kvµtnou nedµli.

P. Mirek, MS

NECHÁPU POSTNÍ  DOBU

Postní doba není v prvé řadě dobou sebezáporu.
Nechápu význam postní doby. Jak mě dnes může někdo nutit

k „sebezáporu” a podobným věcem? Má to nějaký význam? Není to spíše již
přežitek z minulosti, který v církvi dožívá a zachovává se, „aby se neřeklo”?

Všechny výzvy církve, které přináší liturgie, můžeme chápat jako nabídku,
výzvu, radu,  ale  také jako nucení. Samozřejmě, že to poslední je nejméně příjemné.
Ale k věci: postní doba není v prvé řadě dobou sebezáporu, nýbrž jak říká jeden
církevní text: „příhodný čas pro vystoupení

Cestovní kancelář Jiří Chválek AVETOUR
Duchovní obnova na La Salettě

14.4. - 19.4.2008 6.290,-Kč

ODJEZD: 14.4. z Mělníka, Prahy a Mladé Vožice (časy místa včas upřesníme)
NÁVRAT: 19.4. po stejné trase přibližně v odpoledních hodinách
PROGRAM: Duchovní obnova na vysokohorské La Salettě, přímo na místě, kde
se Panna Maria zjevila dvěma pasáčkům. Díky své tichosti je toto krásné alpské místo ideální pro
modlitbu a rozjímání. Duchovní program bude zajištěn saletinským misionářem
P. Ryszardem Kurasiewiczem MS. Během pobytu bude příležitost k výstupu na okolní vrcholy
různých stupňů náročnosti. Půldenní výlet do vesnice La Salette a do Corps (hřbitov). Celý program
je přizpůsobený i pro starší lidi.
UBYTOVÁNÍ: je 3x v hotelu s plnou penzí ve 2-3 lůžkových pokojích
CENA: zahrnuje dopravu moderním klimatizovaným autobusem, veškeré poplatky,
3x ubytování, 3x plná penze, duchovní doprovod, servis průvodce, pojištění léčebných výloh v
zahraničí, zákonné pojištění CK
PŘEPRAVA: se realizuje zahraničním autobusem se standardním občerstvením, (teplé
a studené nápoje…), polévky, teplé párky, během jízdy duchovní pořady
POKYNY: vážným zájemcům zašleme složenku a cestovní smlouvu, k zařazení
do zájezdu musí být uhrazena záloha ve výši 2.000,-Kč a po obdržení zálohy a vyplněné cestovní
smlouvy vám bude potvrzena kopie, která stvrzuje zařazení do zájezdu.
DOPORUČENÍ: běžné léky, vhodnou obuv, vhodné oblečení (letní + větrovku a pláštěnku),
zpěvníky, velmi vítána kytara, růženec, fotoaparát, baterku apod., zcela orientační kapesné cca 40
Eur.
PŘIHLÁŠKY: Jindra Jaklová, tel.: 603 727 460 a nebo přímo Jiří Chválek AVETOUR,
Novoměstská 205, 518 01 Dobruška, tel/fax: 494- 623 929, tel: 494-377 654, 602-441 670,
e-mail: avetour@dobruska.cz www.avetour.cz

Bližší informace můžete také získat přímo u p. Richarda tel. 605 949 903

Dítě, které je světlem pro národy

Byla to odvaha říci tehdy o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy.
To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo možné
lidsky vnímat. Už naši předkové si na tento svátek nechali světit svíčky - hromničky. Doma si v
těžkých chvílích přírodních pohrom rozsvěcovali jejich maličký plamínek proti oslepujícím bleskům
bouřek. Modlili se u nich a věřili že skrze tuto modlitbu mohou být ochráněni proti živlům, které
byly pro člověka nepřemožitelné.

Tehdy, na první Hromnice, to bylo velmi podobné. Proti velkým událostem té doby bylo to
maličké dět́átko opravdu jen jako mihotavý plamének hromnicové svíčky proti hromobití, bleskům
a temnotám rozbouřených živlů. I dnes se toto maličké dět́átko navenek nijak neliší od ostatních
dětí, a přesto je Světlem, které osvítí národy. Tato symbolika
je důležitá i pro náš život, protože tato svíce nám může být vždy připomenutím toho,
že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní nemohl vstoupit Pán se svým jasným světlem. V
této symbolice je patrná nesmírná přednost důležitost plamínku, který se jeví jako malý a nepatrný
oproti oslnivým světlům, které jsou v Božích očích ale jen záblesky. Malá hromnicová svíčka nás
důvěrně oslovuje a má nám co říci.

Možná právě pro její důvěrnou a nenásilnou řeč nejlépe pochopíme, jak nepravdivé je
budování „oslnivého”, „dokonalého” a „krásnějšího” života, pokud při tom ztratíme dotyk s Bohem
a tedy i s podstatou člověka.

Tehdy byla odvaha říci o tom malém dítěti, že je Světlem pro všechny národy. I dnes to
může být odvahou, přijmout ho do svého života jako jediné světlo, ale je to jediná cesta k tomu,
abychom mohli žít svůj v plnosti, lásce, radosti a pokoji.



Čím můžeme naplnit příštích čtyřicet dní? V čem pro nás může být
smysl postní doby? Život křest´ana obsahuje tři základní vztahy: vůči Bohu,
vůči bližnímu, k sobě samému. A tyto vztahy stále potřebují ozdravění. To ale
nezačne zřejmě tím, že si zarputile něco odřeknu a budu stále myslet na to, jak
mi to chybí. Začátek ozdravování, obnovy, může být v tom, že se pokusím v
postě svůj život zjednodušit, oprostit od mnohých přítěží... Budu jej oprošt´ovat
od toho, co je přebytečné a zbytečné, i když to jinak považuji, nebo se to
považuje za normální. Měl bych se tak stát volnějším. Ale to ovšem nestačí.
Mluvili jsme o třech základních vztazích, které je třeba ozdravovat. A kvůli
tomu je třeba nejprve vzít Boha, bližního i sebe vážně. Vypadnout z mnoha
schémat a automatismů života a lépe pochopit, kdo je Bůh, kdo je bližní, kdo
jsem já - a jaké jsou před Bohem a podle Boha oprávněné požadavky každého
z těchto tří jmenovaných. To vlastně znamená znovu odkrývat řád Boží, v
němž má Bůh, bližní i já sám své místo. Hřích totiž tento řád zatemňuje a
převrací a já se tedy mám pokoušet skrze Krista znovu „správně vidět”. To
„správně” se zřejmě také bude krýt se základním Božím postojem vůči člověku
a současně s největší lidskou schopností - s láskou. S láskou vůči člověku i
Bohu.

Můžeme tedy říci, že půst má být dobou oprošt´ování se od zbytečného,
dále dobou pravdy a dobou lásky. Rozhodně ne dobou agrese - ani vůči
bližnímu, kterého bychom trestali místo sebe, ani vůči sobě samotnému. Agrese
roste z pocitu nesnesitelnosti, a to buď nesnesitelnosti bližního pro nás, nebo
z nesnesi telnosti  sebe sama. Ale Bůh nás snáší - nás osobně
i každého z bližních, a tak je jisté, že i my se máme pokusit o podobné...

Milí farnici

Začali jsme rok 2008. Děkuji Vám všem za
vaši přízeň a pomoc ve vedení farního obvodu
v roce 2007. Děkuji také za pomoc v pastoraci,
pomoc v spravovaní a udržovaní farního majetku.
Ještě jednou chci vyjádřit  poděkování za vaši
přítomnost a pomoc.

Poděkování Vám patří také za to, že se svými
finančními prostředky staráte o údržbu našich
kostelů a kaplí.  Vaše př íspěvky jsou jediným
způsobem na udržování farního majetku. Nezřídka
jsou také jediným  způsobem na opravy kostelů a
kapliček. Proto Vám patří veliké Pán Bůh zaplat´.
Poděkování patří také obcím Železný Brod, Zásada
a Loučky za příspěvky na opravy farního majetku.

Chci  Vám, mil í  farníci,  pomocí  farního
zpravodaje představi t finanční zprávu našeho
farního obvodu za rok 2007. V roce 2007 se ze
sbírek vybralo 172.960,00 Kč. Farnosti obdržely
dary fyzických i  právnických osob v hodnotě
101.152,0 Kč. To jsou hlavní  př íjmy farnost i,
kterými můžeme disponovat.

Jestli jde o výdaje, na bohoslužebné potřeby
(hostie, víno, svíčky) potřebovali jsme 11.367,50
Kč. Režijní výdaje byly 233.912,80 Kč. Opravy
památek nás stály 354.392,20 Kč. Ostatní opravy
8.257,50 Kč. Nákup dlouhodobého majetku činil
18.082,50 Kč. Ze sbírek diecézí jsme odeslali
28.210,00 Kč. To jsou nejdůležitější výdaje farnosti.

Na konci roku 2007 měli farnosti na účtu
372.500,00 Kč. Kostelíček má 316.000,00 Kč.
Důleži té pro farní  obvod jsou dary fyzických
a právnických osob.

Ještě jednou opakuji  poděkování za Vaše
příspěvky a dary pro naše farnosti.

P. Mirek, MS

Rozsah stavební činnosti v r. 2007

Hlavní prací bylo vybudování přístupových schodů a chodníku pro tělesně postižené
do  farní budovy. Dále zhotovení a osazení vstupní branky nad hlavním schodištěm a úprava
prostoru po bývalé zahrádce u prádelny.

Vzhledem ke stálému provozu na faře a co nejšetrnějšímu zásahu do okolních prostor
byly práce prováděny ručně a jen z malé části strojně (dovážka betonu a staveb. materiálu).
Pro nové schody a chodník byl vykopán dostatečný základ a navezen kámen jako stavení
materiál do podloží chodníku. Po betonáži byla celá konstrukce připravena pro kamenný
obklad. Obložení schodů a chodníku provedla odborná firma z Hořic. Součástí tohoto komplexu
bylo i vyspravení a vyspárování ohradní zdi na straně chodníku. Kované zábradlí ke schodům
je zhotoveno a bude osazeno na jaře r. 2008. Pro uzavírání prosoru areálu kostela byla
zhotovena a instalována dvoukřídlová branka u přístupového schodiště ke kostelu.

Další započatou akcí je úprava prostoru zahrádky u bývalé prádelny. Z celého prostoru
byl nejdříve probírán a odvezen kovový šrot a posléze odstraněny samovolně vzrostlé křoviny.
Práce budou pokračovat až v letních měsících r. 2008 a to obnovou plotu na jižní straně
pozemku, vytrháním všech pařezů po křovinách a posléze urovnáním a zatravněním celého
prostoru.

Na veškeré výše uvedené činnosti bez nároku na finanční odměnu se podílela, mimo
několika obětavých lidí z farnosti i děvčata z mezinárodního „stavebního řádu”.

Veškerý stavební materiál, odborná řemesla (uměl. kovář, obklady schodů a chodníku)
a dopravu byli hrazeny z finanční pomoci MěÚ v Žel. Brodě a sponzorů z řad věřících.

Jak sponzorům, tak všem aktivně se podílejícím na všech pracích vyslovuji upřímné
poděkování a těším se na další spolupráci v letošním roce.

J.J.

Modlitba, půst a almužna jsou prastaré křest´anské postní praktiky. Mohou být i pro
nás vhodnými nástroji - ale ne cíli! Modlitba jako cesta k bytí s Otcem a k přeorganizování
našeho života podle Boha. Tedy modlitba, která nás s Otcem spojuje a která skýtá možnost
vše důležité v našem životě s ním probrat, přezkoumat před jeho tváří. A v neposlední řadě
modlitba jako projev lásky k bližnímu, tedy modlitba za vlastní i cizí, za známé i neznámé
lidi, kterým tato služba může prospět.

Půst zdaleka není jen odepřením si jídla. Půst jako zřeknutí se čehokoliv, co je v mém
životě postradatelné, zbytečné nebo překážející. A půst jako zřeknutí se toho, co je pro mne
postradatelné a co může obohatit potřebného bližního. A to jsme u třetího bodu - u almužny.
Je to slovo dnes cizí. Ale i dnes je nerovnost mezi lidmi. Je to jak nerovnost ekonomická
(nemocní, důchodci, lidé s nižším vzděláním, rodiny s dětmi), tak nerovnost co do pocitu
štěstí, užitečnosti, lidských kontaktů. Dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost těm, kteří to
potřebují, počínaje od vlastních dětí, manželů, rodičů, až po lidi osamělé, nešt´astné, trpící,
únavné, to je také almužna.

Postní doba není dobou chmurného odříkání, ani dobou neustálého přemítání nad
utrpením Páně, i když to mnohdy kř ížové cesty a postní písně navozují. Přečteme-li
si v misálu liturgické texty postních nedělí, uvidíme, že jde spíš o dobu prohloubení, obnovy,
přibližování se k Otci skrze Krista, který k nám v Písmu mluví. Je to doba vytrvalé,
ale radostné práce, která by měla vyústit v našem smíření s Bohem a v obnově křestního slibu
v liturgii Velké noci.

P. A. Opatrný

na posvátnou horu Velikonoc.” Nebo méně vznešenými slovy: doba, která mi
pomůže, abych se připravil na velikonoční svátky, měl z nich radost
a užitek, a která mi také pomůže k pravdivému poznání, že v mém životě je
potřebné i možné ledacos změnit.

Velké „postní projekty” jsou vcelku k ničemu
Mám dojem, že každá postní doba začíná vzletnými slovy a výzvami,

ale končí slovy: „Bože, tak jsme zase nevyužili plně postní dobu.” Nevím kde
je chyba. Buď jsou požadavky a výzvy postní doby přehnané a nereálné, anebo
nedostatečné a ne dosti motivující.

Každá cesta, i ta nejdelší, se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale.
Velké „postní projekty” jsou vcelku k ničemu. Pokud se Vám ale podaří
přivlastnit si třeba z liturgických biblických textů alespoň jedinou myšlenku
každý druhý (!) den, protože každý den se to nepovede, ujdete za dobu postu
kus cesty. Je lépe každý druhý den věnovat tři minuty Písmu, než plánovat
hodinovou četbu, kterou nakonec uskutečníme s bídou 3x za postní dobu.

Jaké má půst místo v postní době?
Má půst nějaký logický význam? Co si počít, když mi při postu chybí

trpělivost a přívětivost k druhým? Do jaké míry do postní doby patří půst?
Život křest´ana obsahuje tři základní vztahy: vůči Bohu, vůči bližnímu

a vůči sobě samému. Tyto vztahy potřebují stálé ozdravění. To ale nezačne
zřejmě tím, že si zarputile něco odřekneme a budeme stále myslet na to, jak
nám to chybí. Postní  doba je výzvou: „Obrat´te se ke Kristu a věřte
neuvěřitelnému Božímu příklonu k nám, který Ježíš Kristus ztělesňuje.” Půst
jako takový nemá význam logický, ale náboženský (a většinou také zdravotní).
Cílem postu je přiblížit člověka k Bohu. V křest´anství není ovšem půst jedinou
a hlavní náplní postní doby. Půst získává význam ve spojení s modlitbou a
„almužnou”, tedy v dobru činěném ve prospěch druhých. Už starozákonní
texty upozorňují, že půst bez milosrdenství se Bohu příčí. Každý z nás ale
reaguje na nedostatek potravy, nápoje, spánku atd. jinak. A protože je z
Evangelia zřejmé, že láska k bližnímu je více než půst, postěte se jen tolik,
aby to bližní nebolelo. Po staletí je přesto známo že půst člověka osvobozuje
k modlitbě. To platí i dnes. Můžete si to vyzkoušet.

O vánoční radosti
Vánoce skončily, jsme o rok starší, někdo o pár kilogramů těžší, někdo moudřejší. Při úklidu

vánoční výzdoby se mi nostalgicky vybaví předvánoční shon. Kdekdo žehrá na nedostatek času a
jenom se těší, jak si užije svátky v radosti a klidu. Jistě, toto si přejeme všichni, ale jsou mezi námi
lidé, kteří nám tu radost násobí. Dlouhé hodiny už v předadventní době nacvičují, sjíždějí se ze
širokého okolí, aby koledami a rybovou "Hej mistře" včetně troubení ponocného oslavili o půlnoci
Narození Ježíška. Jedná se o chrámový sbor sv. Jakuba pod vedením paní Věry Hlubůčkové. Srdečné
díky!

Tradiční koledování na Poušti je další radostí. Už jen pěší tůra na kopec každého zahřeje.
Pamlsky včeho druhu jsou pak odměnou za sportovní výkon. Staroslověnské koledy v podání
dobrovolných sboristů v nastudování paní Věrky Strouhalové nám může závidět

kdekterý věhlasnější sbor. Moznost  zazpívat si
společně české koledy za hojné účasti přítomných je
radost veliká!

Touto cestou děkuji sboristům, sólistům,
hudebníkům, organizátorům, výtvarníkům a přeji všem
pevné zdraví, ať v nás tato radost vytrvá do dalších
Vánoc.

V. Petružálková

K tomuto poděkování se jistě všichni rádi
opětovně přidáváme! Děkujeme a přejeme všem, kteří
ve farnosti pomáhají nebo se jakýmkoli způsobem snaží
o její rozkvět, vzájemnou spolupráci a zvlášt´ťtěm kteří
obětavou modlitbou vyprošují celému společenství
Boží požehnání. Srdečně Pán Bůh zaplat´!

Za farníky  V. H.

Zkus v postní době ze svého života něco
odstranit, co ti bere čas

a co není tak důležité a potřebné.
A do uvolněného prostoru vpusť Boha...


