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EDITORIAL 

Milí farníci, 

v liturgii Církve se přibližujeme k nejdůležitější události, která změnila celý 

svět. Touto událostí jsou Velikonoce, neboli velikonoční triduum. Tato 

slavnost utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista je vrcholem a středem 

naší - křesťanské liturgie. Není pouze nějakou připomínkou historických 

událostí. Je uskutečněním toho, co Ježíš vykonal a stále koná pro každého 

člověka. Nechtějme být pouze přihlížejícími diváky. Zaangažujme se celým 

srdcem a celou duší v prožívání tohoto velikonočního tajemství. Přeji vám, 

abyste tento čas velikonočního třídení “promarnili” při setkání s Kristem. 
 

P. Josef 

 

 

   

PASTORACE 

P. Dolindo Ruotolo 
 

Ježíši, Ty se o to postarej! 
Akt odevzdání se Ježíši 

Ježíš duši: 
 

 “Proč jsi neklidný a podléháš zmatku? Odevzdej Mi to, a vše se 

uklidní. Opravdu, říkám vám, každý akt pravdivého, slepého, plného 

odevzdání se Mi přinese ovoce, po kterém toužíte, a uvolní nejvíce napjaté 

situace. 

 Úplné odevzdání se Mi neznamená válčit, rozčilovat se, zoufat a 

zároveň Mě netrpělivě prosit, abych Já podle tvé vůle, změnil nepokoj v 

modlitbu. Úplně se Mi odevzdat znamená pokojně zavřít oči duše, odsunout 

neklidné myšlenky a zmatek, odevzdat se Mi tak, abych pracoval pouze Já, a 

opakovat: Ty se o to postarej. 



 Znepokojovat se, rozčilovat, přemýšlet o tom, jaké z této situace 

vyplynou následky, je proti - rozhodně proti odevzdání se Mně. Je to podobné 

jako s dětmi, které se připomínají, aby se mámy zabývaly jejich potřebami, a 

zároveň se samy začínají míchat do jejich práce, a tak jim svými nápady tuto 

práci ztěžují.  

 Zavři oči a nech se vést proudy mé milosti. Zavři oči a nepřemýšlej o 

tom, co bys měl nyní dělat, odvrať svůj zrak od budoucnosti jako od pokušení; 

odpočiň si ve Mně, důvěřuj při tom v Mojí dobrotu, přísahám ti na Mou lásku, 

že když se obrátíš na Mne s touto dispozicí: Ty se o to postarej, celý se 

zaangažuji v této věci, potěším tě, osvobodím a povedu tě. A jestliže tě 

povedu cestou jinou, než kterou jsi naplánoval, budu ti průvodcem, vezmu tě 

na ramena a ponesu tě tak, jako když maminka nese na rukou spící dítě, a 

přenesu tě na druhý břeh. To tvůj racionalismus, rozumování, a chuť za 

každou cenu se o vše postarat je tím, co tě trápí, působí zmatek a je důvodem 

bolesti kterou je těžké vydržet. Kolik jen mohu udělat nejen ve věcech 

duchovních, ale také materiálních, jestliže se na Mne obrátí duše se slovy: Ty 

se o to postarej, zavře oči a spočine.  

 Když se znepokojuješ, neobdržíš mnoho milostí. Naopak, mnoho 

milostí obdržíš, jen když tvoje modlitba bude úplným svěřením a odevzdáním 

se Mně. V bolesti a utrpení prosíš, abych dělal, ale tak jak chceš ty… 

Neobracíš se na Mne, jenom chceš, abych se přizpůsobil tvým potřebám a 

nápadům. Co by udělal a jak by se cítil lékař, kterého prosíš o pomoc, ale 

zároveň mu radíš, jak by tě měl léčit? Modli se tak, jak jsem vás naučil v 

modlitbě Otče náš: posvěť se jméno Tvé - čili buď chválen, veleben v této mé 

potřebě; přijď království Tvé - čili ať vše, co se stane, slouží k nastolení Tvého 

království v nás i ve světě; buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi - čili to Ty 

vejdi a dělej v této mojí potřebě tak, jak to podle Tebe bude nejlepší pro můj 

dočasný i věčný život.  

 Jestli opravdu řekneš: buď vůle Tvá, je to jako bys pověděl: Ty se o to 

postarej. Vejdu s celou svou mocí a vyřeším i ty nejhorší situace. Například, 

vidíš, že nemoc se prohlubuje, místo aby ustupovala? Nepobuřuj se, zavři oči 

a s důvěrou řekni: ať se stane vůle Tvá, Ty se o to postarej. Říkám ti, že se o to 

postarám jako lékař. Jestli to bude potřebné, udělám i zázrak. Cítíš, že stav 

nemocného se zhoršuje? Nerozčiluj se - zavři oči a řekni: Ty se o to postarej. 

Opakuji ti, že se o to postarám, a že není účinnější lék, než jsou moje činy z 

lásky. Postarám se o to jen tehdy, když zavřeš oči. Jsi jako nezmar, vše chceš 



sám zanalizovat, vše chceš promyslet sám; spoléháš se na lidské síly, nebo 

hůře na člověka a věříš v jeho pomoc. Toto ztěžuje Moji činnost. Ó jak velice 

toužím po tom, aby ses Mi odevzdal, abych ti mohl žehnat. V jakém smutku 

tonu když vidím, jak se zmítáš! Právě k tomu směřuje satan: abys byl 

nepokojný, aby tě ode Mně oddělil a nechal tě bloudit a trápit se ve víru 

lidských nápadů a přdsevzetí. 

 Důvěřuj tedy jen Mně, odpočívej ve Mně, úplně se na Mě spolehni. 

Činím zázraky přiměřeně k míře tvého odevzdání se Mi a odloučení se od 

tvých myšlenek. Poklady milostí rozhazuji tehdy, když jsi ubohý, úplně. Když 

máš vlastní zásoby, dokonce nepatrné, nebo když je hledáš, žiješ pouze v 

obyčejné skutečnosti a následuješ pozemský, přirozený běh událostí, ve 

kterém často působí satan. Žádný racionalista nebo člověk, který stále vše 

rozvažuje, neučinil zázrak, dokonce ani mezi svatými; kdo se zcela spolehne 

na Boha, žije Jeho stylem (Božím stylem). 

 Když vidíš, že se věci komplikují, říkej se zavřenýma očima duše: 

Ježíši, Ty se o to postarej. Uvolni se od sebe, protože tvůj úmysl je napnutý… 

stěží rozeznáváš zlo, těžko je ti důvěřovat Mi a uvolnit se od sebe. Jednejte 

takto v každé těžké situaci; jednejte takto všichni a uvidíte veliké divy a skryté 

zázraky. Přísahám vám na Moji lásku. Já se o to postarám, ujišťuji vás. 

 Vždy se modli s touto připraveností se Mi odevzdat. Získáš tím velký 

pokoj a ovoce, když já ti dám milost, abys z lásky obětoval svůj život jako 

dostiučinění, a to i přes veškeré utrpení, které ti to způsobí. Zdá se ti to 

nemožné? Zavři oči a z celé duše řekni: Ježíši, Ty se o to postarej. Neboj se, 

postarám se o to a budeš velebit Mé jméno i v ponížení. Tisíc modliteb nemá 

takovou cenu, jako tato jedna krátká věta odevzdání se: dobře si to zapamatuj. 

Není žádná skutečnější novéna než tato: Ó Ježíši, odevzdávám se Tobě, Ty se 

o to postarej”.     

Přeložil P. Josef Jaroš 

 

 

 

 

 



LITURGICKÉ OKÉNKO 

ROZUMĚT LITURGII A PROŽÍVAT JI 

 

 Každý z nás se asi setkal, nebo setkává s problémem roztržitosti při 

mši svaté. Často přemýšlíme o něčem jiném, někdo se může i nudit. Příčiny 

mohou být různé. Jednou z nich je to, že nerozumíme smyslu a významu toho, 

co se během mše svaté děje. Cílem tohoto liturgického okénka je alespoň z 

části přispět k lepší a hlubší účasti na bohoslužbách. Protože zanedlouho 

budeme prožívat Velikonoce, rozvažujme právě o tomto tématu. 

 Velikonoce -  velikonoční triduum tvoří jeden celek. Nemůžeme proto 

chápat liturgii Zeleného čtvrtku a Velkého pátku jako přípravu na Velikonoční 

vigilii. Za povšimnutí stojí fakt, že kněz neuděluje v tyto dny požehnání. 

Liturgie končí adorací a tichým rozchodem. To znamená, že trváme stále v 

jedné liturgii, přestože se rozcházíme do svých domovů. Velký pátek a Bílá 

sobota jsou jediné dva dny, kdy se neslouží mše svatá. Přicházíme do kostela, 

abychom adorovali a rozjímali o umučení Ježíše Krista.  

 Velkopáteční obřady mají tři části: bohoslužba slova, uctívání kříže a 

svaté přijímání. Liturgie začíná a končí v naprostém tichu, vždyť ten, který je 

zdrojem života zemřel. Neprožívejme tento den pouze se smutkem, ale také s 

vděčností.  

 Rovněž Bílá sobota je dnem ticha. Přicházíme se modlit a bdít u 

Kristova hrobu. Rozjímejme o jeho umučení a smrti. Podle tradice rovněž 

světíme pokrmy, které budeme jíst po slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Zvláště 

vás chci upozornit na modlitbu k žehnání pokrmů: Pane, ty jsi se po svém 

zmrtvýchvstání ukázal svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Požehnej tento chléb, 

vejce, maso a zasedni s námi k velikonoční hostině v našich domovech. Kéž 

roste naše vzájemná láska a velikonoční radost…  

 V sobotu po západu slunce, v noci, slavíme Zmrtvýchvstání Páně. 

Tato slavnost náleží do nedělní liturgie - vigilie. Bůh nařídil Mojžíšovi, aby 

celý lid této noci bděl a byl připraven k odchodu z egyptského otroctví. 

Křesťané na celém světě bdí této noci, protože tato noc je ozářena světlem 

Zmrtvýchvstání. Na znamení toho žehnáme oheň, od kterého zapalujeme 

Paškál. Tato velikonoční svíce je symbolem Zmrtvýchvstalého Krista, od ní 

zapalujeme naše svíce, světlo předáváme druhým a vcházíme do temného 



kostela. Je to obraz toho, že světlo víry jsme obdrželi od Krista, a že jsme 

povinni dělit se tímto světlem. Podobni jsme lidem, kteří s hořícími lampami 

očekávají příchod svého Pána, který až znovu přijde a nalezne je, jak bdí, 

pozve je ke svému stolu.  

 Zakončením této noční slavnosti je slavnostní průvod - radostné 

ohlášení toho, co jsme tuto noc slavili - Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  

 Součástí liturgie těchto dní budou rovněž komentáře. Jsou cenným 

dodatkem, protože nás uvádějí do jednotlivých částí liturgie a zároveň ji 

vyjasňují. Pozorně jim proto naslouchejme. 

P. Josef 

 

 

POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

AŤČIN SLOUPEK - poděkování 

Můj kamarád a spolužák Mirek Lamač pomáhal otci Janovi se dřívím. Otec 

Jan venku na cirkulárce na parkovišti před farou řeže dříví a Mireček mu 

pomáhá odnášet v bednách dříví na faru, aby nám bylo celou zimu teplo. 

Děkujeme otci Janovi a Mirkovi. 

     

   Aťka 

  

EKONOMIKA 

POSTNÍ SÍRKA 

Postní sbírka bude věnována na podporu činnosti nadace Modrá rybka, která 

staví školu v Indii. Více jsme o této organizaci psali v únorovém čísle Jakuba. 
 
 
 



PŘEJEME 

V březnu oslaví svá životní jubilea: 

Marie Halamová 

Luboš Žilík  

Alena Plíhalová 

Bohumil Sochor 

Jan Pešata 

Vojtěch Hlava 15 let 

Mirek Patřičný 

Jana Maršíková 

Miloslava Kučerová 70 let 

Josef Jaroš 

Josef Štrégl 

Jaroslav Hlava 50 let 

Petr Václavík 

Erna Vinšová 

Josef Hušek 

Alžběta Rácová 

Mariola Patřičná 

Zdena Vrchovská 

Zdenek Komárek 

Alžběta Komárková 

Ivana Ludvíková 70 let 

Jana Koubová 

Adam Hanuš 

Martin Pavka 

Lucie Lakatošová 

Vojtěch Žilík 

Radka Nikodýmová 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 

 

 

 
  

NENECHTE SI UJÍT 

Pozvánka místní skupiny ČKA 

- Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku novináře Erika Taberyho 

ml. následnou besedu s ním na téma: 

Opuštěná společnost 

ve středu 28. března 2018, 18:15, v KC Kino v Železném Brodě. 



Jsme moc rádi, že se nám ho podařilo přemluvit při jeho 

zaneprázdněnosti k jeho cestě do Železného Brodu. 

 

 

Erik Tabery ml. (* 13. 6. 1977), český novinář, šéfredaktor týdeníku 

Respekt. V redakci začal pracovat jako elév v roce 1997. 

Je synem herce Erika Taberyho st. a režisérky Kristýny Taberyové 

(rozené Štěpánkové, dcery herce Zdeňka Štěpánka). 

Šéfredaktorem týdeníku Respekt je od ledna 2009. S redakcí začal 

spolupracovat v roce 1997, o dvě léta později se stal kmenovým 

redaktorem. Píše zejména politické komentáře. V roce 2003 obdržel za 

komentáře cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. V únoru 

2009 pak získal Cenu Ferdinanda Peroutky a o dva roky později i 

Novinářskou cenu. 

Je autorem knih Vládneme, nerušit (získal za ni prestižní cenu Toma 

Stopparda, byla také nominována na cenu Magnesia Litera) a Hledá se 

prezident, která byla rovněž nominována na cenu Magnesia Litera. 

Podle první z nich se natočil dokumentární film, který získal cenu 

Trilobit. 
Je autorem námětu k dokumentu Tady je Šloufovo či k 

dokumentárnímu seriálu o mladých lidech Generace nula. 

 

Publikace: 
•          Vládneme, nerušit – Opoziční smlouva a její dědictví, Paseka : 

Praha 2006, ISBN 80-7185-446-8, kniha byla nominována na cenu 

Magnesia Litera za rok 2006 v kategorii publicistika. V roce 2008 byla 

znovu vydána v rámci edice Respekt. Uplatnila se jako předloha pro 

stejnojmenný televizní dokument. 
•          Hledá se prezident – Zákulisí voleb hlavy státu, Respekt 

Publishing : Praha 2008, ISBN 978-80-903766-7-0, kniha se věnuje 



volbě českých prezidentů od roku 1918, ale s důrazem na léta 1993–

2008. 
•          Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše, 

Paseka, 2017, ISBN 978-80-7432-849-7 
Těšíme se na obohacující večer. 

Ing. arch. Martin Tomešek 
 

 

 

DIVADELNÍ POZVÁNKA  
 

Pašijové  hry na Velký pátek v Železném Brodě  

v podání Studia Hamlet Železný Brod  
 
hraje se na Velký pátek 30. března 2018 v 11:00 na farní zahradě 
 

Tomáš Vůjtek: O nejslavnějším zmrtvýchvstání  
Režie: Zdeněk Lindner  

Dramaturgie: Ivana Vondra Skokanová  

Hudba: Michaela Pálka Plachká   

Ze Studia Hamlet hrají: Lucie Bariová, Alžběta Bezstarostová, Zdislava 

Bohuslavová, Blanka Drbohlavová, Monika Hazdrová, Iva Chaloupková, 

Veronika Langerová, Olívie Vacková Olivová   

 

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! 

Evangelizační: Formace k duchovnímu rozlišování 

– aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu 

rozlišování, na osobní i komunitní rovině. 

Národní:  
– za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého 

od falešného (srv. Žl 90/89/). 

 

 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

Na Velký pátek 30. 3. začneme společně před modlitbou křížové cesty novénu 

k Božímu milosrdenství. Kdo se chce zapojit do novény, může pokračovat 

soukromě podle brožurky, která bude k dispozici v kostele sv. Jakuba vzadu na 

stolku. Novénu zakončíme společně v neděli Božího milosrdenství. 

  

Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě nad 
daným veršem z Písma svatého 

1.3. Velebit tě budu ve svém životě, Bože, v tvém jménu povznesu své 

dlaně k modlitbě. 

2.3. Já kárám a trestám všechny ty, které miluji. Buď tedy horlivý a dej se 

na pokání. Hle, stojím u dveří a klepu. 

3.3. Jak oblak jsem zahladil tvé nepravosti, jako mrak tvé hříchy; vrať se 

ke mně, neboť jsem tě vykoupil.  

4.3. 

ne 
Budeš hledat Hospodina, svého Boha, a nalezneš ho, jestliže ho budeš 

hledat celým svým srdcem a celou svou duší. 

5.3. Pane, ty máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=1&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=2&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=3&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=4&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=5&m=3&r=2018


shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. 

6.3. Jestliže svému bratru ze srdce neodpustíte, ani můj nebeský Otec vám 

neodpustí. 

7.3. Pracujte s úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy. 

8.3. Spíše jsou blahoslaveni ti, kteří slyší Boží slovo a zachovávají ho. 

9.3. Milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. 

10.3. Bože buď milostiv mně hříšnému. 

11.3. 

ne 
Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky 

jsou vykonány v Bohu. 

12.3. Přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. 

13.3. Obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a 

milosrdný, shovívavý a plný lásky. 

14.3. Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je 

blízko! 

15.3. Neztrácejte důvěru, vždyť ji čeká velká odměna.  

16.3. Vyznávejte se vzájemně ze svých hříchů, modlete se jeden za 

druhého, abyste byli uzdraveni. 

17.3. Všechno považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným 

poznáním Ježíše Krista, svého Pána. 

18.3. 

ne 
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude 

i můj služebník. 

19.3. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo 

života. 

20.3. Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, protože já 

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=6&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=7&m=3&r=2018
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stále konám, to co se mu líbí. 

21.3. Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. 

22.3. Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, 

přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce 

spásy 

23.3. Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků, pro který mě chcete zabít? 

24.3. Nechci, aby bezbožný zemřel, ale aby se obrátil a byl živ. 

25.3. 

ne 
Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život 

byl patrný na našem těle. 

26.3. Byl jsem jako krotký beránek, kterého vedou na porážku. 

27.3. Dávám svůj život a zase ho přijmu nazpátek. 

28.3. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. A protože miloval svoje, projevil 

jim lásku až do krajnosti. 

29.3. Vyjděme tedy k němu mimo tábor a snášejme urážky jako on! Vždyť 

tady nemáme město k trvalému pobytu; to budoucí město hledáme. 

30.3. Mé oko hasne utrpením, denně k tobě, Hospodine, volám, k tobě 

vztahuji své ruce. 

31.3. Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm, a zjeví se na 

něm Boží sláva. 

 

 

Svátky a slavnosti v březnu: 

19.3. Slavnost sv. Josefa 

25.3. Květná neděle 

29.3. Zelený čtvrtek  

30.3. Velký pátek 

31.3. Bílá sobota 
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1.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

 

 

V postu a modlitbě se uskutečňuje to, že vezmeme na sebe dobrovolně 

s Ježíšem jeho kříž a jeho poslušnost Otci. Tím se utvrzuje i naše víra. Půst a 

modlitba jsou tedy prostředky, které přemáhají zlo ve světě a léčí pozvolna i 

nejhlubší kořeny všech nemocí. Vždyť všechno zlo má daleko hlubší kořeny. 

                                                                             o. T. Špidlík 

 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    

Biblické hodiny budou každou středu kromě středy 28. 3., kdy se bude konat 

přednáška ČKA.  

11. 3. 8:30 Mše sv. v Žel. Brodě za ochranu lidského 

života 

18. 3.  Sbírka na pojištění diecéze 

19.3. Slavnost sv. 

Josefa /pondělí/ 

18:00 Mše sv. v Žel. Brodě 

28. 3. 18:15 Přednáška ČKA v aule Sklářské školy 

30. 3. 11:00 Pašije – představení na farní zahradě 

v Žel. Brodě 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 2018 
 

Zelený čtvrtek 29. 3. – mše sv. v Železném Brodě v 18:00 

 

Velký pátek 30. 3. – obřady v Železném Brodě 



 

  9:00 – 10:30  Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

11:00   Pašije – divadelní představení na farní zahradě 

17:15  Novéna k Božímu milosrdenství a po ní  

velkopáteční křížová cesta 

18:00  Památka Umučení Páně – velkopáteční obřady  

 

 

Bílá sobota 31. 3. – obřady v Železném Brodě 

10:00 – 11:30 Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

14:00 – 16:00 Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti 

smíření 

 

10:00, 10:30 Svěcení pokrmů 

11:00, 11:30 Svěcení pokrmů 

20:00  Velikonoční vigilie 

 

Zmrtvýchvstání Páně 1. 4. – Boží hod velikonoční  

7:00 Železný Brod, mše sv. pro poutníky do Lužice 

9:00 Železný Brod, slavnostní mše sv. + křty dospělých 

11:00 Loučky, mše sv. 

16:00 Krásná, mše sv. 

 

Pondělí velikonoční 2. 4. 

8:30 Železný Brod, mše sv. 

10:30 Držkov, mše sv. 

 

 

 

 
 



S ÚSMĚVEM     

 

„Slečno, máte krásné zuby!“ 

Slečna se pýchou nadme: „Ty mám po mamince.“ 
„No, hlavně, že vás netlačej…“ 

 

 

Převzato z http://deti.vira.cz 



PRAVIDELNOSTI 

Pravidelný pořad bohoslužeb 

Železný Brod   kostel sv. Jakuba   úterý 18:00 

        středa 18:00 

       čtvrtek dočasně   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: 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.farnostzeleznybrod.cz 


