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CESTY VÍRY 

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 

 „Slovo je dar. Druhý člověk je dar,“  

tak nadepsal papež František své poselství k letošnímu postu.  

„Postní doba je příhodným časem k intenzívnějšímu duchovnímu životu 

prostřednictvím posvátných prostředků, které nám církev nabízí, totiž půstu, 

modlitby a almužny. Základem všeho je Boží slovo, které jsme povoláni 

rozjímat v tomto čase s větší horlivostí,“ připomíná Svatý otec a předkládá 

věřícím tři témata vyvozená z podobenství o boháči a chudém Lazarovi 

(srov. Lk 16, 19-31). 

Na prvním místě nám toto podobenství z Lukášova evangelia připomíná, 

že druhý člověk je darem. Papež si všímá, že evangelista v líčení charakterů 

obou postav věnuje daleko větší pozornost zoufalé situaci Lazara. Dokonce i 

jeho jméno je obdařeno hlubokou symbolikou, protože doslova znamená „Bůh 

pomáhá“. Zatímco boháč zůstává téměř neviditelný, chudák takto vystupuje z 

anonymity, nabývá jasných obrysů a dostává tvář. Díky tomu ho můžeme 

vnímat jako dar, „jako bytost chtěnou a milovanou, na kterou Bůh 

nezapomíná, navzdory jeho bídné situaci". 

Podobenství nás učí, že druhý člověk je darem, konstatuje římský biskup. 

Vybízí nás k otevření srdce pro druhého a k uznání jeho hodnoty, ať jde o 

člověka blízkého nebo neznámého chudáka. „Postní doba je příhodným časem 

k tomu, abychom otevřeli dveře každému potřebnému a rozpoznali v něm 

Kristovu tvář. Každý život, s nímž se setkáváme, je dar, a zaslouží si přijetí, 

úctu a lásku, zejména je-li slabý, připomíná papež. 

Hřích oslepuje. V příkrém kontrastu líčí podobenství osobu boháče, 

anonymního člověka, charakterizovaného pouze přehnaným luxusem, v němž 

má zalíbení. Purpur byl vzácnější než stříbro a zlato, a proto byl vyhrazen 

božstvům a králům. Kment byl zvláštním typem plátna, který dodával držení 

těla téměř posvátný ráz – rozvíjí papež jediné atributy, které dal boháčovi 

svatopisec, spolu se zmínkou o každodenních hostinách. Boháč je tedy 

ztělesněním zkaženosti, způsobené hříchem, která se projevuje v lásce k 

penězům, marnivosti a pýše. 

V chamtivosti spočívá hlavní důvod závisti, hádek a podezírání. Peníze se 



mohou stát dokonce předmětem modloslužby (srov. Evangelii gaudium, 55). 

Tato žádostivost činí boháče marnivým člověkem, jemuž záleží pouze na 

povrchních věcech, které jako maska zakrývají vnitřní prázdnotu. 

Předstupněm všech těchto projevů morálního úpadku pak je pýcha, zdůrazňuje 

František. Člověk, zkažený láskou ke svému bohatství, nevidí už nic jiného 

než sám sebe. Plodem přilnutí k penězům je tedy jistá slepota: boháč nevidí 

hladového chudáka, plného ran a sraženého k zemi ve svém ponížení. Právě 

tato postava ukazuje, proč evangelium tak zřetelně odsuzuje lásku k penězům: 

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a 

druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete 

sloužit Bohu i mamonu,“ cituje papež z Matoušova evangelia (6,24). 

Ve třetím bodu svého postního poselství, nadepsaném Slovo je dar, papež 

František připomíná závěrečnou část podobenství, která se odehrává na 

druhém břehu. Právě tím směrem nás odkazuje také obřad udílení popelce při 

zahájení postní doby, při kterém slyšíme „Pomni, že jsi prach a v prach se 

obrátíš“, připomíná papež. Dlouhý dialog boháče s Abrahámem, kterého 

nazývá „otcem“, ukazuje jeho život jako ještě rozporuplnější. Na zemi totiž 

neuznával žádného Boha, pouze sebe. Teprve nyní si povšimne také Lazara a 

prosí ho v podstatě o totéž, co mu sám na zemi upíral. Abrahám však 

vysvětluje, že na onom světě dochází k určitému vyrovnání, těžkosti života 

jsou vyváženy dobrem. 

Závěr podobenství, v němž boháč prosí, aby Lazar varoval jeho ještě žijící 

bratry, pak je poselstvím adresovaným všem křesťanům. „Mají Mojžíše a 

Proroky, ať je uposlechnou!“ (v. 29) odvětí Abrahám s tím, že pokud je 

neposlouchají, nepřesvědčí je ani to, kdyby někdo vstal z mrtvých (srov. v. 

31). Právě v tomto bodě se dostáváme k jádru boháčovy špatnosti, poukazuje 

papež František. Nevěnoval pozornost Božímu slovu a to ho vedlo k 

zapomenutí na lásku k Bohu a posléze k pohrdání bližním. „Boží slovo je 

životnou silou, která dokáže obracet lidská srdce a znovu je orientovat k Boží 

osobě. Zavírání srdce před darem Boha, který promlouvá, má za důsledkem 

uzavřenost srdce k daru bratra,“ shrnuje papež František. 

„Duch svatý kéž nás vede, abychom prošli pravou cestou obrácení a 

znovu objevili dar Božího slova, byli očištěni z hříchu, jenž nás oslepuje, a 

sloužili Kristu přítomnému v potřebných bratřích,“ – končí papež 

František své poselství k letošní postní době. 

 



PASTORACE 

MEMENTO HOMO!  

„PRACH JSI A V PRACH SE NAVRÁTÍŠ.“ /Gn 3,19/ 

 

1. Opravdová moudrost 

„Zde se prodává moudrost“ - Takový nápis umístil kdysi starý řecký mudrc na 

svůj stan, který postavil uprostřed města. Nějaký Řek si z toho dělal legraci. 

Poslal sluhu, aby koupil moudrost za 5 drachem. Filosof vzal peníze a řekl 

sluhovi: „Jdi a pověz svému pánu, tato slova: Ve všem, co děláš, se dívej na 

konec.“ 

Není potřeba takový mudrc, protože Duch svatý mnohokrát v Písmu svatém 

tuto pravdu diktoval. A katolická církev každý rok svým věřícím připomíná 

slova: „Pamatuj, člověče, jsi prach a v prach se obrátíš.“ 

Pascal řekl: “Je špatně, když se říká člověku o jeho bídě. Je horší, když se 

mluví jen o jeho velikosti. Nejlépe je mluvit o jednom i o druhém.“ Obojí nám 

na začátku postní doby církev připomíná.  

 

2. Memento! 

Memento homo!  - Pamatuj člověče! 

Jsou to výmluvná slova. Hovoří tak jako matka, která posílá své dítě na 

dlouhou a nebezpečnou cestu a obrací se na něj slovy: „Dítě, pamatuj! 

Pamatuj na matku a otce. Piš! Pamatuj na rady a poučení, na svou důstojnost.“ 

Stejně i Bůh, nejlepší Otec, se obrací na nás. V tom chaosu starostí a života 

pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš. Všechno, co máš, čím se 

chlubíš, stane se popelem. Pomine. Stůj! Zastav se na cestě svého života a 

přemýšlej čas od času. Zastav se, ta troška popele, slova Boha, popeleční 

středa, to je červený signál. Pomysli, jaký smysl má tvůj život, tvá práce, tvůj 

majetek. Pomysli, co je jádrem a nepomíjející hodnotou ve tvém životě. 

Jestliže měříš sebe a svůj život podle toho, co vlastníš, domem, ve kterém 

bydlíš, pozicí, kterou zaujímáš, jsi politováníhodný. Protože to všechno je 

prach a v prach se obrátí. 

Memento! Pamatuj, protože tě může potkat věčná katastrofa. Dříve nebo 

později, chtěj, nechtěj, a jestli se ti to líbí nebo ne, budeš skládat účty ze svého 

správcovství. 



Memento! Pamatuj, protože tě může potkat věčná katastrofa. Nebuďme 

podobni pštrosům, kteří schovávají hlavu do písku, když se blíží nebezpečí. 

Neobelhávejme sami sebe, protože tím se nezachráníme. 

„Je hrozné upadnout do ruky živého Boha.“ /Žid 10, 31/ 

„Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost“ /Přísl 22,8/ 

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a 

světlo za tmu“ /Iz 5, 20/ 

 

3. Změnit směr 

Je třeba změnit směr a odejít ze špatné cesty. Když jedu autem, dívám se na 

dopravní značení, na nápisy, čísla silnic. Když se spletu, měním směr při 

nejbližší příležitosti a snažím se najet na správnou silnici. K opravě směru nás 

chce přimět celá postní doba. Především nás k tomu chce přimět sám Bůh. 

Protože „nepravosti před ním nezůstanou skryty, Hospodin vidí všechny jejich 

hříchy“ /Sir 17, 20/ 

„Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je 

blízko.“ /Iz 55,6-7/ 

„Obraťte se ke mně celým svým srdcem skrze půst, pláč a nářek. Roztrhněte 

svá srdce, nikoliv své šaty“ – volá prorok Joel.  

„Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, 

obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu 

obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“ /Ef 4, 22-24/ 

 V jedné brožurce autor napsal: „Existuje jen hmota.“ A dále předkládal 

„argumenty“ proti existenci Boha. Několik měsíců na to ve stejném roce 

zemřel. U jeho hrobu v Krakově někdo jiný řekl, že „autor našel pravdivý 

smysl existence teprve před smrtí“. Snad se stihnul ještě obrátit. 

V některých francouzských městech je zvyk, že umělci se shromažďují o 

popeleční středě na mši sv., která je sloužena na úmysl těch, kteří mají v tomto 

roce zemřít. Tento zvyk zavedl v r. 1926 Adolf Villette. Při této příležitosti 

jeden ze shromážděných čte modlitbu sestavenou zakladatelem tohoto zvyku: 

„Ave Domine, morituri te salutant!“ – Vítej Pane, zdraví tě před smrtí ti, které 

jsi stvořil ke své podobě, aby vytvářeli umělecká díla. Zdraví tě ti, kteří 

přemýšleli o tom, co tvoříš, a vzdali hold tvému dílu. Ti, kteří chtějí provolat 

slávu Stvořiteli a chtějí zasednout po Boží pravici.“ Připojme se k nim, 

otevřme své srdce pro Boha, který nám chce prokázat své milosrdenství, který 

nám chce pomoci, abychom dovedli žít pro druhé a radovali se z jeho stvoření 



a pomohli vstoupit na cestu víry a lásky těm, kteří jsou skleslí a mnohdy jdou 

špatnou cestou dlouhá léta. 

Kéž tato postní doba je pro nás příležitostí usebrat naše myšlenky a upnout se 

na Boha, který nás miluje a nikdy milovat nepřestane. Snažme se tomu 

opravdu uvěřit. 

P. Jan     

 

EKONOMIKA 

SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ 

Děkuji všem dárcům, kteří se účastnili sbírky Svatopetrský haléř. Vybrané 

peníze jsou papežem rozdělovány do nejpotřebnějších míst světa. 

Vybralo se: 

Železný Brod  2 274,- Kč 

Loučky  454,- Kč 

Krásná  700,- Kč 

Bzí  100,- Kč 

Zásada  500,- Kč 

 

TOMBOLA NA FARNÍM POSEZENÍ 

Výtěžek tomboly: 1600,- Kč 

P. Jan 

PŘEJEME 

V březnu oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Luboš Žilík 

Alena Plíhalová 65 let 

Bohumil Sochor 85 let 

Jan Pešata 

Vojtěch Hlava 

Mirek Patřičný 

Jana Maršíková 

Miloslava Kučerová 



Jan Žídek 

Josef Štrégl 

Jaroslav Hlava 

Lucie Lakatošová 10 let 

Petr Václavík 40 let 

Josef Hušek 

Alžběta Rácová 

Mariola Patřičná 55 let 

Zdena Vrchovská 

Zdeněk Komárek 

Alžběta Komárková 

Ivana Ludvíková 

Jana Koubová 

Adam Hanuš 

Martin Pavka 

Vojtěch Žilík 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky.  

 

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny  

České křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu  
 

s Prof. Dr. Dip. Ing. Inocentem-Mária Vladimírem Szaniszló OP, PhD. 
na téma  

"Etika v Bibli" / Kolik etiky se nalézá v Bibli? 

Středa 15. 3. 2017 v 18:15, aula sklářské školy v Železném Brodě.  

Pan Szaniszló u nás už před lety přednášel ještě jako docent a jsme rádi, že 

našel ve svém nabitém programu čas a zase se k nám ze Soproně, kde teď žije, 

vydá. 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na společný večer s Vámi. 

Ing. arch. Martin Tomešek 



P. Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Ing. Inocent - Mária Vladimir Szaniszló OP, PhD. 

(*1962) 

Je řeholník Dominikánského řádu a působí jako profesor katolické teologie a 

vicerektor pro vědu a mezinárodní vztahy na College Danubius. 

Vystudoval teologii na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 

disertační práci z morální filozofie obhajoval po studiu na Univerzitě ve 

Fribourgu ve Švýcarsku. Společně s Prof. Eberhardem Schockenhoffem na 

Univerzitě Alberta-Ludvíka ve Freiburgu v Breisgau v Německu pracoval na Les 

reflexions theologiques sur les pensees d'Hannah Arendt. Vydáno ve Vídní 

2007. 

Vyučoval morální teologii na Teologické fakultě Univerzity Tyrnau a bioetiku 

na Kolegu sv. Pavla v Soproni. 

Vyučoval přes deset let morální teologii, speciální morální teologii a politickou 

filozofii na Teologické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku v Košicích. 

Kromě toho byl zástupce ředitele katedry pro užitou etiku, zabýval se 

výzkumem v oblasti bioetiky, a politické etiky. 

Pracuje jako stálý člen Subkomise pro etiku Slovenské biskupské konference. 

Je členem Asociace BCE se sídlem na KTF Univerzity ve Vídni. 

Je autorem monografie Úvod do katolické morální teologie I. a II., Úvod do 

speciální morální teologie I.  

- Božské ctnosti, Úvod do speciální morální teologie II.- Vybraná přikázání, a 

spousty vědeckých článků a knih doma i v zahraničí. 

 

 

 

 



POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Udělejme si čas v sobotu 18. března 2017, kdy se na faře v Železném 

Brodě můžeme zúčastnit duchovní obnovy a nechat se opět nadchnout 

pro radostné prožívání života v blízkosti s naším Pánem. 

Bude nám v tom pomáhat P. Mgr. Josef Kordík, duchovní správce 

farnosti Železnice. 

Prosíme, nahlaste včas svoji účast. 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM 

9:00  - ranní chvály 

9:15  - 1. přednáška 

cca 9:45  - malé občerstvení 

10:15  - 2. přednáška 

11:15  - mše sv. 

Oběd 

13:00  - příležitost ke svátosti smíření a vlastní rozjímání 

Adorace Nejsvětější Svátosti 

14:00 - Korunka k Božímu Milosrdenství 

Beseda s P. Mgr. Josefem Kordíkem 

 

P. Josef Kordík 

Po studiích v kněžském semináři v Litoměřicích a vysvěcení na kněze 

nastoupil jako kaplan do Bíliny, kde působil 2 roky. 

Odtud měl být poslán do obce Kryry, ale místo toho přišel do Libčevsi, kde 

vystřídal kněze alkoholika, který spolupracoval s režimem. 



Fara a kostel byly v dezolátním stavu. P. Kordík dlouhá léta sám budovy 

opravoval, včetně toho, že šindelem pokryl střechu na věži kostela. 

Sám do Pacem in Terris odmítl vstoupit a na jaře roku 1978 se rozhodl 

podepsat Chartu 77, jeho podpis byl uveřejněn v říjnu téhož roku. 

V roce 1981 byl zbaven státního souhlasu. Přesto sloužil mše dál a byl 

obviněn z maření státního dozoru nad církvemi. Byl odsouzen k podmíněnému 

trestu jednoho roku odnětí svobody, který mu byl po odvolání snížen na 6 

měsíců. 

V osmdesátých letech pracoval pod stálým dozorem jako umělecký truhlář. 

Účastnil se undergroundových akcí, přepisoval vysílání RFE a rozšiřoval 

samizdat. 

Po vrácení státního souhlasu mu na konci roku 1989 byla přidělena fara v 

Železnici, kde je duchovním správcem dodnes. V letech 1990-2013 působil v 

duchovní službě ve věznici ve Valdicích. 

O svém osudu napsal knihu s názvem „Kniha, která nemusela být“. 

/informace převzaty z : http://www.pribehynasichsousedu.cz/ 

 

POZVÁNKA CENTRA NADĚJE A POMOCI 

Dne 1. 4. 2017 od 9 do 17 hod. se bude konat v brněnském Centru naděje a 

pomoci CENAP akreditovaný seminář  "NAPROHELP, úspěšná cesta k 

dítěti“. Seminář, určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i 

bioetiky,  je zaměřen na úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez 

umělého oplodnění. 

Přihláška i další informace jsou na http://www.cenap.cz/naprohelp 

Ludmila Lázničková 

 

http://www.cenap.cz/naprohelp


FÓRUM 

AŤČIN SLOUPEK 

Celý týden pobytu v Mariánských Lázních jsme poznávali 

nové krásy. Přírodní rezervaci Kladská, solné jeskyně, bazén, japonskou 

zahradu, pivovar a kláštery. Cestou domů jsme jeli přes Příbram a Svatou 

Horu. Mamka vyjednala prohlídku a oběd v klášterní jídelně. Celý objekt je 

opravený – nádherný. Prošli jsme Bránou Milosrdenství. Já ale nešla do 

sklepení, bylo tam hodně schodů. V překrásné jídelně jsme měli slepičí 

polévku, veliké kuřecí stehno s rýží, omáčkou a čaj. Cestou jsme jeli přes 

Rožmitál pod Třemšínem. Je zde muzeum s pamětní síní J. J. Ryby, který zde 

působil jako učitel a je pohřben na hřbitově ve Starém Rožmitále. Dále je zde 

vystavena sbírka šlechtických erbů a mimo jiné velký model katedrály sv. Víta 

zhotovený ze slámy. 

Svatá Hora 

Je nejvýznamnější poutní místo v ČR. Ambity jsou z let 1659 a barokní 

jezuitská residence z roku 1662-4. Všechny stavby jsou vyzdobeny plastikami. 

Sv. Hora má vlastní zvonkohru, je na ní celkem 13 kaplí a 4 z nich mají vlastní 

zvony. Přímo z města Příbrami sem vedou proslulé schody. Areál patří k 

nejhodnotnějším souborům barokního sakrálního umění u nás.  

Celý týden bylo teplo a nepršelo. Užili jsme si hrající fontánu - večer i v 

barvě. Ochutnali jsme hodně minerálních pramenů, ženské po večerech 

háčkovaly s paní Vrchovskou zvonečky. Ráno jsme cvičili a měřili tlak a cukr. 

Do jídelny v hotelu jsme vždycky přišli k plnému stolu. Byl to krásný týden. 

       Aťka  

 

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! 

Všeobecný: Podpora pronásledovaných křesťanů  

Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze 

modlitbu i hmotnou pomoc. 

Národní: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia 

(EG, č. 43). 

 

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad daným 

veršem z Bible 

1.3. Ev: Mt 6,1-6.16-18 Dejte si pozor, abyste nekonali dobré 

skutky okázale před lidmi, jinak nemáte 

odplatu u svého Otce v nebesích. 

2.3. Ev: Lk 9,22-25 Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes 

každého dne svůj kříž a následuj mne. 

3.3. Ev: Mt 9,14-15 Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich 

vzat; potom se budou postit. 

4.3. Ev: Lk 5,27-32 „Pojď za mnou.“ 

5.3. 

ne 
Ev: Mt 4,1-11 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen 

jemu sloužit.' 

6.3. Ev: Mt 25,31-46 Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili 

jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste 

neučinili.‘ 

7.3. Ev: Mt 6,7-15 jestliže však neodpustíte lidem, ani váš 

Otec vám neodpustí vaše přestoupení. 

8.3. Ev: Lk 11,29-32 Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak 

bude i Syn člověka tomuto pokolení. 

9.3. Ev: Mt 7,7-12 Proste, a bude vám dáno; hledejte, a 

naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 

10.3. Ev: Mt 5,20-26 Já však vám pravím, že již ten, kdo se 

hněvá na svého bratra, bude vydán soudu 

11.3. Ev: Mt 5,43-48 Milujte své nepřátele a modlete se za ty, 
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kdo vás pronásledují, 

12.3. 

ne 
Ev: Mt 17,1-9 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé 

milosrdenství, jak doufáme v tebe. 

13.3. Ev: Lk 6,36-38 Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, 

natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude 

dána do klína. 

14.3. Ev: Mt 23,1-12 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný 

je váš Mistr, vy všichni jste bratří. 

15.3. Ev: Mt 20,17-28 Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale 

aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za 

mnohé. 

16.3. Ev: Lk 16,19-31 Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám 

ledví, já každému splatím podle jeho cesty, 

podle ovoce jeho skutků.“ 

17.3. Ev: Mt 21,33-46 Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho 

jméno, zpívejte mu, pějte žalmy, 

přemýšlejte o všech jeho divech, 

18.3. Ev: Lk 15,1-32 Pravím vám, právě tak je radost před 

anděly Božími nad jedním hříšníkem, který 

činí pokání. 

19.3. 

ne 
Ev: Jan 4,5-42 "Mým pokrmem je konat vůli toho, který 

mě poslal, a dokonat jeho dílo. 

20.3. Ev: Mt 1,16.18-24a Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které 

se narodil Ježíš, nazývaný Kristus. 

21.3. Ev: Mt 18,21-35 neměl ses také ty slitovat nad svým druhem 

ve službě, jako jsem se já slitoval nad 

tebou?‘ 

22.3. Ev: Mt 5,17-19 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon 

nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž 

naplnit. 

23.3. Ev: Lk 11,14-23 ‚Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy 

budete mým lidem, choďte po všech 

cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se 

vám dobře.‘ 

24.3. Ev: Mk 12,28b-34 Miluj Hospodina, Boha svého, z celého 

svého srdce, z celé své duše, z celé své 

mysli a z celé své síly 

25.3. Ev: Lk 1,26-38 Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon 

je v mém nitru. 

26.3. Ev: Jan 9,1-41 Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla 
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ne totiž záleží ve všestranné dobrotě, 

spravedlnosti a v životě podle pravdy. 

27.3. Ev: Jan 4,43-54 „Neuvidíte-li znamení a zázraky, 

neuvěříte.“ 

28.3. Ev: Jan 5,1-16 Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že 

je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být 

zdráv?“ 

29.3. Ev: Jan 5,17-30  „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já 

pracuji.“ 

30.3. Ev: Jan 5,31-47 Přišel jsem ve jménu svého Otce, a 

nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve 

svém vlastním jménu, toho přijmete. 

31.3. Ev: Jan 7,1-2.10.25-

30 

Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní 

slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho 

poslal, ten je pravdivý a není v něm 

nepravosti. 

 

Slavnosti a svátky v březnu 2017: 

  1.3. Popeleční středa 

18. 3. sv. Cyril Jeruzalémský 

20. 3. Slavnost sv. Josefa 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 
 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou každou středu kromě středy 15. 3., kdy se bude konat 

přednáška ČKA, bibl. hodina bude ve čtvrtek 16. 3.  

Křížové cesty budou každý pátek od 17:30 v kostele. 

Od úterka do čtvrtka budou mše sv. nadále na faře. 

15. 3. 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

16. 3. 18:00 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského 

života 
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18. 3. od 9:00 Postní duchovní obnova s P. Kordíkem na 

faře v Žel. Brodě 

19. 3.  Sbírka na pojištění diecéze 

25. 3. /sobota/ 

Slavnost 

Zvěstování Páně 

8:30 Mše sv. v Žel. Brodě 

 

Hospodin se zeptal Adama: 

"Adame, proč jsi tak smutný? Copak ti není v ráji dobře?" 

"Je tady dobře, Hospodine, ale trápí mě, že jsem sám." 

"Dobrá, mohu ti dát nádhernou, chytrou a pracovitou společnici, která pro tebe 

bude sbírat potravu. Bude se starat o tvoje děti tak, že ani jednou k nim 

nebudeš muset v noci vstávat. Až vynalezneš šaty, tak ti o ně bude pečovat. 

Bude s tebou vždy ve všem souhlasit a kdykoliv se nechá snadno rozvášnit. 

Bude Tě milovat od rána do večera." 

"A kolik by mě taková žena stála?" 

"Jednu ruku, jednu nohu a jedno ucho." 

"To je moc velká cena, Hospodine," přemýšlí na hlas Adam.  

"A co bych mohl dostat za jedno žebro?" 

 

Jezuité o Jezuitech 

Protiotázka 

"Proč vy jezuiti vždycky na všechno odpovídáte protiotázkou?" 

"A proč ne?" 

Rovnost 

Františkán, dominikán a jezuita se přeli, který řeholní řád je nejlepší. Ohnivé 

debaty nebraly konce, rozhodli se tedy řeholníci napsat Duchu svatému, aby 

jejich spor rozsoudil. Brzy dostali z nebe dopis následujícího znění: "Milí 

přátelé, zanechte svého sporu! Je zcela zbytečný. Vždyť všechny řeholní řády 

si jsou přece rovni. Váš Duch svatý SJ" 

První Tovaryšstvo Ježíšovo 

Chceme-li hledat pravzor Tovaryšstva Ježíšova, musíme se vydat do 

betlémského chléva. Najdeme tam právě narozeného Ježíška v jeslích. Otevře 

pravé oko a vidí vola, potom levé a spatří osla. Zamyslí se, pak poznamená: 

"Tak tohle je teda to Tovaryšstvo Ježíšovo!" 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

        čtvrtek 18:00 

        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: 483 389 223, 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: farabrod@volny.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.saletini.cz 
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