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EDITORIAL 

Přijď, ó milý Spasiteli, narozený Ježíši, chlebe živý, 

 z nebe daný, blaho naše nejvyšší! 

Chudičké je srdce naše, naplň je svou milostí, 

 ať jak nový Betlém září světla tvého jasností!   

Dej, ať tebe duše naše ve svou náruč přivine,  
v tobě, božské Jezulátko, věčně šťastná spočine; 

Uděl, aby v našem srdci pokoj pravý kraloval, 

 jak ho při svém narození anděl světu zvěstoval. 

     /Kancionál č. 215/ 

Přeji vám, aby celý rok 2023 byl spojen s Ježíšem, a pak nás žádná 

protivenství nezničí. 

P. Jan 

PASTORACE 

PASTÝŘSKÝ LIST NA NOVÝ ROK 2023 
 

Sestry a bratři v Kristu, vážení a milí přátelé, 

rád Vás zdravím ve jménu Páně na začátku nového občanského roku.  

Snad vždycky nás v tento den provází pochopitelná otázka: „jak nový rok 

bude probíhat, jaká překvapení nás čekají?“  

 

Toto naše novoroční dotazování pravidelně zůstává bez odpovědí, avšak na 

jednu důležitou otázku známe odpověď hned. „Můžeme počítat s Boží 

pomocí?“ Reakce je rychlá a zřetelná: „ano!“ Jen je třeba si doplnit to, co 

podtrhne naše pohotové, ve víře v Boha vyslovené, pozitivní zvolání. Boží 

přízeň, požehnání a konkrétní pomoc jsou projevem lásky a dobroty 

nebeského Otce, jemuž patříme. My všichni jsme přece jeho dětmi. Ano, dítě 

někdy trucuje, vynucuje si svůj prospěch a pozornost. Moudří rodiče chování 

svých dětí vnímají pozorně, ale oprávněně se nemohou stát jejich otroky. Svou 

lásku dětem dávají a celoživotně nabízejí, avšak nikdy se nesmějí dostat do 

stavu, aby jim děti nařizovaly, byly jejich pány. S Bohem, naším Otcem, je to 

stejné. Nesmírně nás má rád, ale není naším služebníkem, ani slepým 



vykonavatelem našich rozmanitých přání. Jeho postoj vůči nám je trvale 

spolehlivý a ušlechtilý. Jsme to my, každý z nás, kdo by měl nepřetržitě rovnat 

své postoje k Němu, dobrému Pánu.  

Drazí přátelé, důstojně jako lidé žijeme, když prožíváme své vztahy k Bohu, 

ale i k lidem zodpovědně. Naši bližní jsou těmi našimi blízkými bytostmi, 

kterým máme věnovat tolik pozornosti, kolik ji věnujeme sami sobě. Ani více, 

ani méně. Vždyť Boží přikázání lásky je jasné: „Miluj svého bližního, jako 

sebe samého.“ Vědomě otevřená a přátelská náruč člověka s otevřenýma 

očima poskytuje schopnost obejmout a vidět více než jen z povinnosti a 

slušnosti. Lidskou nouzi, duchovní vyprahlost a jistou hmotnou nezajištěnost 

našich bližních pochopíme, když něco z toho sami na sobě zakusíme. 

Neobávejme se skromnosti a nedostatku pohodlné hojnosti. Právě toto nás činí 

vnímavějšími vůči potřebám druhých lidí. Je nanejvýš nutné, abychom svět, 

ve kterém žijeme, proměňovali vkládáním hodnot trvale platných. Neublížíme 

nikomu, ani sobě, naopak, prospějeme sobě i všem, když ztlumíme své nároky 

rozhodnutím pro takový styl života, který rozmnoží touhu dávat, nikoliv jen 

brát, pamatovat na druhé, nejen na sebe, spokojit se s málem, aby bylo dost 

pro všechny. Takový životní styl, vysloveně křesťanský, nepřináší chudobu, 

ale bohatství svobody. 

Stačí nám nahlédnout do betlémských jeslí a připojit meditaci biblického textu 

o narození Spasitele. Je tam přítomno tolik šťastného světla božské a lidské 

dobroty, že se tím osvěcuje celá vánoční obloha.  

Kéž nás všechny stále provází světlo Boží i lidské lásky! V Ježíšově 

domácnosti s Marií a Josefem, je místo i pro nás. 

 

S požehnáním do nového roku 2023,    Váš + Jan. 

 

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 
 

Sestry a bratři, 

dovolujeme si vám předložit texty, které byly vytvořeny ve Spojených 

státech amerických Minnesotskou radou církví a jejichž hlavním tématem je 

bolest rozdělení mezi lidmi různých ras. Právě rasové otázky považují 

americké církve za jednu z hlavních příčin vzájemných napětí. 

 

Ekumenický Týden modliteb za jednotu křesťanů se proto nese v duchu 

zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chceme ještě více uvědomovat, 

že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, abychom byli 

především syny a dcerami Božími. Právě tato identita má být natolik hluboká 



a vnitřně prožívaná, aby byla schopna překonat a přebít všechny rozdíly, které 

nevedou k jednotě a společenství, ale spíše nás předurčují k osudovému 

rozdělení. 
Z tohoto důvodu autoři textu vybrali jako téma letošního Týdne modliteb za 

jednotu křesťanů verš z knihy proroka Izaiáše: „Učte se činit dobro. Hledejte 

právo“ (Iz 1,17). Ve své prorocké řeči prorok Izaiáš zdůrazňuje, že před Boha 

se není možné postavit bez ochoty prosazovat spravedlnost, zakročit proti 

násilníkům a snahy pomoci každému, kdo je marginalizován, kdo je na okraji 

společnosti nebo kdo je společností opovrhován. 

Přestože žijeme v jiném sociálním prostředí než ti, kdo vytvářeli letošní 

ekumenické texty, prožíváme úplně stejnou bolest vnitřního rozdělení. To se 

netýká pouze příslušnosti k jednotlivým církvím či náboženským skupinám, 

ale také rozdělení, ve kterém se identifikujeme s různými politickými a 

ideologickými názory, a které nám neumožňuje stát před Boží tváří jako sestry 

a bratři. 

A tak jsme v tomto Týdnu s velkou naléhavostí pozváni volat k Bohu, aby 

identita Božích dcer a synů byla natolik hluboká a určující naše bytí, aby nám 

umožnila stát před Boží tváří a společně se přimlouvat za trpící svět, i když 

jsme lidé, kteří možná mají jiné pohledy v politických otázkách, různé 

preference v sociální oblasti či důrazy v oblasti morální. 

 

Přejeme vám požehnaný Týden modliteb za jednotu mezi námi všemi v České 

republice, mezi bratřími a sestrami různých církví, ale především různých 

proudů v naší křesťanské společnosti. 

 

Mgr. Tomáš Tyrlík 

předseda Ekumenické rady církví v ČR 

 
Mons. Tomáš Holub 

delegát České biskupské konference pro ekumenismus 

  

Z KANCELÁŘE 

SYNODA 

Českou biskupskou konferencí byl zveřejněn pracovní text dokumentu pro 

kontinentální etapu synodálního procesu. 

Je umístěn také na webu biskupství: https://www.dltm.cz/dalsi-dokumenty-k-

synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky 

https://www.dltm.cz/dalsi-dokumenty-k-synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky
https://www.dltm.cz/dalsi-dokumenty-k-synodalnimu-procesu-jsou-nyni-i-cesky


POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme vám, kdo jste se podíleli na farních adventních charitativních trzích 

tím, že jste zboží vyráběli nebo nakupovali. /pozn. red.: Výtěžek bude použit 

na úhradu energií spojených s vytápěním kostela./ 

Také děkuji všem, kdo pomohl s vánočním úklidem a výzdobou kostela sv. 

Jakuba.  

Smrček věnoval Jiří Pastorek, ozdobnou zeleň manželé Halamovi. Malý 

stromek koupil pan farář Jan Jucha. Letošní výzdobu vánočního stromu a na 

lavicích v kostele vyrobila paní Lenka Jezdinská. 

Děkujeme.     V. Petružálková  

 

ÚŽASNÁ POMOC NA KRÁSNÉ 
 

Na podzim nám přišly pomoci s hrabáním listí kolem kostela a fary děti z 

jablonecké ZŠ Liberecká, konkrétně třída 9.B s paní učitelkou Endlerovou. 

Před vánoci se na Krásné v kostele stavily znovu a pomohly nám s výzdobou 

kostela a vánočního stromku. 

Moc děkujeme za jejich pomoc. 

Petra Marat 

 

MILOSTIVÉ LÉTO 

Milostivé léto v České republice již podruhé umožnilo pomoci některým 

lidem, kteří se ocitli v dluhových pastích. Někteří z nás se účastnili 

milostivého léta již při první části. Tutu podzimní druhou jsme pojali šířeji a 

nabídli ji i ostatním. Nejen ve farnosti, ale i lidem okolo nás. Celkem 20 dárců 

pomohlo třem lidem zvládnout své dluhy. Štědří dárci poskytli finanční pomoc 

ve výši 121.723,-. Vedle jednotlivých osob a jejich rodin finančně přispěla i 

místní skupina České křesťanské akademie. Velice všem i touto cestou 

děkujeme za pomoc.  

Jak konkrétně pomoc probíhala? Protože jsme chtěli mít záruku, že vše bude 

probíhat dle pravidel a zodpovědně, spojili jsme se s charitativní organizací 

Člověk v tísni. Konkrétně s paní I. Chaloupkovou, která za tuto organizaci 

pracuje v našem regionu. Paní Chaloupková vytipovala vhodného člověka. 

Tohoto, u kterého oddlužení pomůže, který není chronický dlužník a který se 



sám snaží z dluhových pastí vymanit. A především, který dluží u institucí, 

které se milostivého léta účastní – především státních. Veškeré finanční 

prostředky byly poté na základě podkladů Člověka v tísni poukázány na 

příslušné organizace. 

Jsme velice rádi, že se naší synodální skupině podařil tento krok, protože i tato 

činnost je důležitou součástí života ve farnosti. A jsme o to více rádi, že mezi 

dárci byla většina těch, kteří do kostela nechodí, zatím. I tento rys – otevřenost 

farních společenství, je jednou z důležitých výzev, kterou papež František 

zmiňuje při charakterizaci synodálního procesu, který by měl být žitou praxí 

nás katolických křesťanů. 

Ještě jednou děkujeme za štědrost, přejeme všem čtenářům Jakuba požehnané 

Vánoce a vše dobré po celý nový rok. A ještě připojujeme výzvu papeže 

Františka ze 14. 12. ke skromnějšímu slavení Vánoc, a to co ušetříme za 

dárky, poslat Ukrajincům, kteří díky válce trpí zimou apod. Link na článek 

zde: 

https://www.christnet.eu/zpravy/31318/papez_vyzval_ke_skromnejsi_oslave_

vanoc_a_k_pomoci_ukrajincum_trpicim_valkou.url 

Za synodální skupinu Eva a Bohuslav Lédlovi 

 

V rámci milostivého léta II. se ve spolupráci s paní Chaloupkovou podařilo 

pomoci s oddlužením ještě dalšímu člověku. Tato finanční pomoc činila 

36 114,- Kč. Mezi dárci byli lidé z naší farnosti i pravoslavné obce.  

Děkujeme.      Lenka 

EKONOMIKA 

VYÚČTOVÁNÍ 

ŽELEZNÝ BROD: 

Banka: 424.114,-Kč 

Pokladna: 57.994,-Kč 

Byl zrestaurován oltář Rodičů Panny Marie II. etapa za částku 400.414,-Kč 

Dotace Min. kultury – 300.000,-Kč a Města Železný Brod – 100.414,-Kč 

 

Sbírky: 155.038,-Kč, Odeslané sbírky: 68.487,-Kč, Milodary: 51.300,-Kč, 

Nájemné (Pravoslavná církev) : 4.000,-Kč 



Měsíční zálohy: plyn-5160, voda- 3800,-Kč, el. fara- 1500,-Kč, el. kostel- 

570,-Kč, el. kostelík- 250,-Kč 

Za pobyt Ukrajinců na faře dostáváme od Libereckého kraje od července do 

října každý měsíc 67.500,-Kč a za listopad a prosinec dostaneme 94.500,-Kč 

za každý měsíc. 

 

LOUČKY: 

Banka: 13.478,-Kč, pokladna: 16.806,-Kč, sbírky: 60.086,-Kč, odeslané 

sbírky: 14.928,-Kč, milodary: 10.000,-Kč, nájemné:40.000,-Kč.  

Záloha za el. 520,-Kč. 

Byla opravena střecha: 26.410,-Kč 

 

KRÁSNÁ: 

Banka: 79.171,-Kč, pokladna: 7.726,-Kč. Sbírky: 32.628,-Kč,  

odeslané sbírky: 5.772,-Kč, milodary: 29.800,-Kč.  

Měsíční zálohy za el. kostel: 760,-Kč, fara:350,-Kč, kaple v Huti: 200,-Kč. 

Oprava střechy kostela: 12.640,-Kč 

Restaurování bočního oltáře: 463.536,-Kč – dotace Min.Kult. 400.000,-Kč, 

Firma Kitl 30.000,-Kč, pí Ing. Bartoschová 10.000,-Kč 

Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice: 994.750,-Kč – dotace Libereckého 

kraje 600.000,-Kč, Nadace Jablotron 300.000,-Kč, Firma Kitl 70.000,-Kč. 

Restaurování stěn kaple sv. Vojtěcha v Huti: 300.357,-Kč – dotace 

Libereckého kraje 150.000,-Kč a Spolek pro Huť 150.357,-Kč. 

 

BZÍ: 

Banka: 25.498,-Kč, pokladna: 9.694,-Kč. Sbírky 18.810,-Kč,  

odeslané sbírky 4.245,-Kč. Měsíční záloha za el. 350,-Kč. 

 

DRŽKOV: 

Banka: 65.948,-Kč, pokladna 2.343,-Kč. Sbírky 36.600,-Kč,  

odeslané sbírky 13.220,-Kč, milodary 19.000,-Kč.  

Měsíční zálohy za el.: Zásada 270,-Kč, Držkov 1.100,-Kč 



V Zásadě byla opravena střecha na kapli 9.850,-Kč a pokácen strom 

14.000,-Kč. Městys Zásada dal 10.000,-Kč. 

V Držkově byla opravená střecha za 86.095,-Kč, na kterou ještě loni 

přispělo Biskupství litoměřické částkou 70.000,-Kč  

UPOZORŇUJEME 

FARNÍ PLES  

Farní ples bude 18. února 2023. 

PŘEJEME 

V lednu oslaví svá životní jubilea: 

 

Josef Pešata ml. 

Marcela Mlynářová 

Karel Sládeček 

Matěj Komárek 

Monika Pospíšilová 
Petr Plíva   

Ludmila Jirásková 

Bernadeta Žilíková 

Jan Martinko 

Hana Plívová 

Dominika Jelínková 

Anna Polanská  

Eva Nováková 

Kristián Pospíšil 

Jiří Plíhal 

P. Kryštof Mikuszewski 

Jiří Pastorek 

Karel Maryška 

P. Jacek Sokolowski 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu, pokoj a mnoho lásky.   
  

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY 

Denní modlitba Apoštolátu a její úmysly 

Nebeský Otče kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, 

který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm 

nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.   



Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o 

tvé lásce. Spolu s Pannou Marii, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 

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

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 

Svatá Terezie Od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

 

Úmysl papeže:  Za vychovatele 

Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství 

a ne soupeření a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem. 

 

Národní úmysl:  Za volbu prezidenta 

Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí 

a prosperitě naší země. 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého 

1.1. Za to se modlím, ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný 

úsudek, abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro 

onen den Kristův s plnou mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s 

Ježíšem Kristem, k Boží chvále a slávě 

2.1. Vy jste sůl země. Jestliže však ztratí sůl chuť, čím bude osolena? K ničemu se 

už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. 

Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se 

pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí 

lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. 

3.1. Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a 

následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj 

život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý 

svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí? Kdo by se však styděl za mne za má 

slova, za toho se také bude stydět Syn člověka, až přijde ve slávě své i Otcově i 

svatých andělů. 

4.1. Ježíš řekl apoštolům: Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 

V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že 

odcházím připravit vám místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase 

přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Já. Cestu, kam jdu, 

znáte. Tomáš mu řekl: Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš 

mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než 

skrze mne. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=1&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=1&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=1&r=2023
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=1&r=2023


5.1. Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu, a 

pravda vás osvobodí. Amen, amen, pravím vám: Každý, kdo páchá hřích, je 

otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, syn zůstává navždy. Když vás 
Syn osvobodil, budete skutečně svobodní. 

6.1. Když se modlíš, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se ke svému Otci, 

který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to co je skryté, ti odplatí. Když se 

modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou 

vyslyšení pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co 

potřebujete, dříve než ho prosíte. 

7.1. V tom záleží láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a 

poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh 

tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když 

se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k 

dokonalosti. 

8.1. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději 

prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani 

rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj 

poklad, tam bude i tvé srdce. 

9.1. Kdo se napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou 

mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného 

10.1. Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro 

utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za 

všecky. 

11.1. Toto praví Hospodin: "Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v 

němž jsem si zalíbil. 

12.1.  Na jeho nauku čekají daleké kraje. Já, Hospodin, jsem tě povolal s láskou, vzal 

jsem tě za ruku, chránil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a 

světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z 

věznice ty, kteří bydlí ve tmách." 

13.1. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ 

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ 

14.1. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ 

15.1. Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který 

snímá hříchy světa! 

16.1. Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť 

modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh 

ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z 

utrpení, jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se 

původcem věčné spásy 

17.1. ...řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn 
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člověka pánem i nad sobotou.“ 

18.1. ...mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten 

nejmenší v království Božím jest větší nežli on. 

19.1. "Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" 

20.1. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví 

Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim 

Bohem a oni budou mým lidem. 

21.1. Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte 

žalmy! 

22.1. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází 

světlo. 

23.1. Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské 

království." 

24.1. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. 

25.1. A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo 

uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen...“ 

26.1. Řekl jim také: „Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou měrou měříte, takovou 

Bůh naměří vám, a ještě přidá. 

27.1. Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli 

podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech 

uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Neztrácejte proto odvahu, 

neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží 

vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. 

28.1. Avšak můj spravedlivý – říká Bůh – bude žít, protože uvěřil. Kdo by však 

odpadl, v tom nenajdu zalíbení.‘ 

29.1. Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. 

Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova 

hněvu. 

30.1. "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.  

Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.  

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.  

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.  

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.  

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.  

 Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.  

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 

nebeské království.  

Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně 

vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou 

odměnu." 
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31.1. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně 

vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou 

odměnu." 

 

Svátky a slavnosti v lednu: 

1.1.Slavnost Matky Boží Panny 

Marie 

3.1. Nejsvětější jméno Ježíš  

6.1. Slavnost Zjevení Páně 

8.1. Svátek Křtu Páně 

18.1. Panna Maria, Matka jednoty 

křesťanů 

24.1. sv. František Saleský 

25.1. Svátek Obrácení svatého 

Pavla 

28.1. sv. Tomáš Akvinský 

31.1. sv. Jan Bosko

 

Traduje se, že Pavel Poustevník /svátek slaví 15. 1./ je jedním z inspirátorů 

modlitby růžence; každý den si nabral do kapes tři sta kamínků, které pak při 

modlitbě postupně odkládal.  

 

PANNA MARIA, MATKA JEDNOTY KŘESŤANŮ /svátek18. 1./ -  

Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a 

východními křesťany i po jejich rozdělení. Proto také bylo úsilí o obnovení 

jejich jednoty často svěřováno pod její ochranu, např. v encyklice Lva XIII. 

"Adiutricem populi", 5. 9. 1895. Tuto skutečnost má vyjádřit i liturgické 

slavení této památky, povolené pro naše diecéze 10. 9. 1966. 

 

Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. 

Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k 

liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Před tímto obrazem u Panny 

Marie - Santa Maria Maggiore - v Římě byly schváleny slovanské 

bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze.  

 

Maria je chápána jako ta, která má zvlášť blízko k Bohu, jejíž modlitba a život 

nejsou zatíženy postranními zájmy - její život je "spravedlivý"...- "Velkou moc 

má vroucí modlitba spravedlivého" (Jak 5,16). 

Maria je matkou Ježíšovou, je jeho tělesnou matkou, proto se k ní obracíme s 

prosbou o její pomoc skrze přímluvu u Boha o jednotu těla svého Syna - o 

jednotu církve. 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=31&m=1&r=2023


Z MYŠLENEK SV. ŠARBELA: 

Ve vašich srdcích musí kralovat láska, ve vašem smýšlení pokora. Arogance 

vždy vede ke hříchu, k neschopnosti odpouštět a k nenávisti, tedy do věčného 

zavržení. 

Bůh stvořil každého člověka jako lampu, aby zářil a osvětloval svět, a každé 

lampě dal čisté a průzračné sklo, aby umožnil světlu pronikat a osvěcovat 

temnoty světa. Lidé však zapomínají na světlo a dbají pouze o sklo. To obarví 

a zdobí, až sklo ztmavne a nedovoluje světlu pronikat. Proto je na světě tolik 

temnoty. Sklo vašich lamp musí být znovu průzračné, aby vaše světlo 

svítilo ve světě. Proto po každém poklesku je třeba jít rychle ke zpovědi, 

abychom byli vždy ve stavu posvěcující milosti. 

Jen Ježíš může osvobodit člověka ode všech hříchů, problémů a strádání. On 

velice trpí, jestliže člověk vykoupený jeho krví upadá do hříchu. Bůh touží 

po tom, abychom všichni byli svobodni a šťastní. Lidé však hledají štěstí tam, 

kde ho nikdy nenajdou, totiž na zemi a v hmotných statcích nebo v jiných 

lidech. Plné štěstí můžeme najít jen tak, že se v lásce spojíme s Kristem. 

Každý člověk je povolán, aby měl účast na Božím království tím, že se 

sjednotí v lásce s Bohem. Je jen jedna cesta, která tam vede a tou je Ježíš 

Kristus, nejpravdivější Bůh, který se stal nejpravdivějším člověkem. Tato 

cesta zrání k lásce je obtížným duchovním vzestupem. 

Kristus ví, co je ve vašich srdcích, a jsou to právě vaše srdce, po kterých 

touží. Nehledejte pravdu mimo Krista. Poznáte-li Krista, poznáte i Pravdu a 

budete svobodní. Kristus chce, abyste byli svobodní. Nebojte se a buďte si jisti 

tím, že Kristus zvítězil nad tímto světem. 

Modlete se z hloubi srdce a Bůh vás vyslyší. Modlete se srdcem, upřímně a s 

důvěrou, a ne pouze rty. Rychleji se dostane k Bohu skřehotání žab než 

prázdná slova, která nevycházejí z lidského srdce. Při modlitbě naslouchejte 

Božímu hlasu. Naslouchejte tomu, co k vám nejrůznějším způsobem mluví 

Bůh a snažte se to chápat a až do konce činit jeho svatou vůli. 

Ve chvíli smrti se bude hříšník nejvíce obávat, že nemá odpověď na 

nekonečnou Boží lásku, a to bude oplakávat. Každý člověk, který nemiluje, 

protože svými hříchy zničil v sobě schopnost milovat, je ve stavu duchovní 

smrti, protože dobrovolně zrušil spojení života a lásky, které ho spojovalo s 

Bohem. 



Láska je jediný poklad, který je možno hromadit v čase pozemského života a 

který přetrvá navěky. Všechno hmotné bohatství, všechna sláva, moc a 

společenské postavení a nejrůznější úspěchy zůstanou ve chvíli smrti zde na 
zemi, V okamžiku smrti se počítá jedině láska. Kdo stane před Bohem bez 

lásky, bude muset nést všechny důsledky své hříšné volby a egoistického 

jednání. 

Musíme se vzájemně milovat láskou nezištnou, bezpodmínečnou a 

bezmeznou. Abychom dozráli k takové lásce, musíme ustavičně čerpat z 

pramene, kterým je Ježíš Kristus. Z tohoto jediného Pramene mohou čerpat 

všichni bez výjimky každodenní vytrvalou modlitbou, svátostí pokání a 

Eucharistií. 

S ÚSMĚVEM     

 

Mysli si číslo mezi 0 a 35. 

Připočti 15. 

Odečti 10. 

Vynásob ho dvěma a odečti 1. 

Teď zavři oči. 

 

Tma, co?! 

-------------------------------------------- 

MŮJ MANŽEL MI DNES 

RÁNO  

UVAŘIL KÁVU,  

UDĚLAL SNÍDANI. 

A přinesl mi ji na tácu do 

postele. 

Usmál se na mě a přitom na mě 

spiklenecky mrknul. 

NIKDY V ŽIVOTĚ JSEM SE TAK 

NEBÁLA NĚCO SNÍST. 

 

 

  
 

 



FARNÍ KALENDÁŘ    
 

Biblické hodiny budou každou středu po mši sv. 

1. 1. 2023 
/neděle/ Slavnost Matky 

Boží Panny Marie 

  9:00 

11:00 

16:00 

Mše sv. v Žel. Brodě 

Loučky 

Krásná 

5. 1. /čtvrtek/   8:00 Mše sv. v Ž. B. za nová kněžská 

povolání 

6. 1. /pátek/ Slavnost 

Zjevení Páně – Tři 

Králové 

 Tříkrálová sbírka 

Spotkanie oplatkowe 

8. 1. /neděle/ Slavnost 

Křtu Páně 

17:00 Tříkrálový koncert My Gospel 

v kostele sv. Jakuba v Ž. B. 

18. 1. /středa/  Památka Panny Marie Matky jednoty 

křesťanů 

Začíná týden modliteb za jednotu 

křesťanů 

22. 1. /neděle/  Sbírka na podporu biblického apoštolátu 

25. 1. /středa/  Svátek Obrácení sv. Pavla apoštola 

Končí týden modliteb za jednotu 

křesťanů 



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  16:00 

Krásná   kostel sv. Josefa   neděle 16:00 

Loučky  kostel sv. Antonína   neděle   11:00 

Zásada   kaple sv. Prokopa   sobota   16:00 

Své příspěvky či připomínky můžete předávat P. Janovi nebo Lence Pešatové 

nebo také posílat v elektronické podobě na adresu:  

fz.jakub@seznam.cz,  

a to vždy do předposlední neděle v měsíci. 

Redakce si vyhrazuje právo krátit či upravovat příspěvky. 

Zpravodaj pro svoji vnitřní potřebu vydává ŘK farnost Děkanství Železný 

Brod.  

Římskokatolická farnost Děkanství Železný Brod 

Fr. Balatky 132, 486 22 Železný Brod, tel: 603 555 570,  

P. Jan Jucha MS: 731 479 031 

čísla účtů v GE Money Bank: 

Železný Brod: 500601574/0600 

Bzí: 216475312/0600 

Držkov:216490109/0600 

Krásná:216489925/0600 

Loučky:216490336/0600 

e-mail: farnost.zelezny.brod@dltm.cz, janjucha@email.cz 

Spravujeme též farnosti: Bzí, Držkov, Loučky, Krásná 

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

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