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PASTORACE 

OBRAŤTE SE A VĚŘTE EVANGELIU 

Popeleční středou začíná postní doba. Je to takový zvláštní čas, kdy můžeme 

odkrývat, že v každé situaci, v každém našem „duševním rozpoložení“ 

můžeme odkrývat, jak milosrdný a jak laskavý je Pán Bůh. On nás vždycky 

hledá a vychází nám vstříc. Stejně jako kdysi v ráji, tak i teď nám vychází 

naproti a hledá nás. Pán Bůh nás hledá, vychází na cestu a vyhlíží náš návrat. 

Dělá to proto, že mu záleží na společenství s námi. On bez nás nemůže žít. A 

také ví, že my bez něj zahyneme. Neříkají nám to naše dějiny? Dějiny 

jednotlivců, každého z nás, a také dějiny lidstva? Tam, kde člověk nechal 

Boha stranou, tam začínal boj s druhým člověkem. Proto nás postní doba 

vyzývá k obrácení. V této postní době se můžeme podívat na náš život jako na 

návrat ke „communio“ – společenství s Bohem. Toto společenství je 

postaveno na lásce. Bůh si nás zamiloval odvěkou láskou. Neustále nás miluje 

a tuto lásku chce zapálit i v nás. Naše odchody, to není nic jiného, než volba 

sobecké lásky, lásky podle svých představ, zapomínání na Pána Boha. Proto 

sv. Pavel říká: „Smiřte se s Bohem!“ /2 Kor 5,2/ 

Smíření není nic jiného, než přijetí této bezpodmínečné lásky a žití této lásky 

v každé situaci. Ježíš nám vychází naproti a ukazuje způsob, jak to udělat. 

Říká o skutcích milosrdenství a myslí především na motiv, pro který to 

chceme dělat. Tímto motivem, který je v zásadě jediným, by měla být láska 

k Bohu jako odpověď na jeho lásku k nám. Dej almužnu, protože Bůh je 

první, který to činí. Chci v tom Pána Boha následovat. Vidím bídu, opuštěnost 

druhého člověka a uvědomuji si, že to my jsme první, kteří jsme opuštění a 

bědní – nuzní. Tím, kdo nám pomáhá v naší nouzi, je Pán Bůh. Naše láska 

k němu musí brát ohled na druhého člověka, a zvlášť na toho nuzného a 

opuštěného. 

Modlím se, abych takovým způsobem vypověděl, vyzpíval lásku k Bohu. 

Láska hledá kontakt s Milovaným. Modlitba je toho vyjádřením, a to velmi 

osobním. Stavím se před Bohem, abych mu pověděl o svém životě, abych si 

postěžoval a vyplakal se. Ale především abych přebýval se svým milovaným 

Bohem. 

Postím se, protože nic mimo Pána Boha nemá pro mne hodnotu. Chci se 

odpoutat ode všeho, abych úplně přilnul k Pánu Bohu. Chci odhodit bůžky, 

které jsem si vytvořil, chci se správně dívat na hodnoty toho, co mi bylo 

svěřeno, na to, co mám a chci si uvědomit, k čemu to má sloužit. Odříkám si 



něco a uvědomuji si, že vím, od koho jsem to dostal, vím, za co mám děkovat 

a s čím se rozdělit s ostatními.  

Aby se to tak stalo, potřebujeme jen lásku. Láska není možná bez 

společenství, bez „communio“ s Pánem Bohem. Musím být s Pánem Bohem 

sjednocený, protože On je pramenem lásky. Teprve tehdy budu schopen 

správně milovat sebe, bližní a Pána Boha. 

Kéž bude posypání popelem vyjádřením toho, že vstupujeme na cestu 

obrácení, že Pán Bůh je nejdůležitější v našem životě a že celý náš život 

chceme učinit krásným darem pro Něj. Chceme si také uvědomit, že naši 

bližní jsou těmi, se kterými máme vytvořit „communio“, společenství podle 

vzoru který nám zanechal Bůh v Trojici jediný. 

Přeložil P. Jan 

 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Catalina Rivas, Eucharistie znovu objevená. 

pokračování 

Při obětování Matka Boží řekla: “Modli se takto: (opakovala jsem po ní.) 

 Pane, obětuji se Ti taková, jaká jsem, všechno, co mám a co mohu. 
Všechno vkládám do Tvých rukou. Pane, pomoz mi překonat moji malost. 

Všemohoucí Bože, pro zásluhy Tvého Syna, proměň mne. Prosím Tě za svoji 

rodinu, za své dobrodince, za celé duchovenstvo, za všechny lidi, kteří bojují 

proti nám, za ty, kteří se svěřili do mých modliteb. Nauč mě položit své srdce 
na zem před tyto lidi, aby jejich kroky mohly být méně obtížné. 

 Takto se modlili svatí a takto chci, abyste se i vy všichni modlili.” 

Tedy takovéto modlitbě nás učí Ježíš - abychom položili svá srdce na zem a 

zmírňovali tak bolest kroků našich bližních. O mnoho let později jsem četla 

knihu modliteb světce, jehož jsem velmi milovala, Josémarie Escrivá de 

Balaguer, a v ní jsem našla modlitbu podobnou té, kterou mě naučila Panna 

Maria. Možná právě tento světec, jemuž jsem se svěřila, dělal Panně Marii 

radost těmito modlitbami. 

 Najednou začali z lavic vstávat postavy, které jsem dříve neviděla. 

Vypadalo to, jako by z nejbližšího sousedství každé osoby v katedrále 

povstala jiná osoba a brzy se chrám zaplnil krásnými mladými lidmi. Byli 



oblečeni do bělostných šatů. Všichni šli do hlavní lodi a pak směrem k 

hlavnímu oltáři. 

 Matka Boží řekla: “Dívej se, to jsou andělé strážní každé z těch osob, 
které jsou v kostele. Tvůj anděl strážný odnáší tvé dary a tvé prosby před 

Pánův oltář.” 

 V tu chvíli jsem byla zcela ohromena, neboť tváře těchto stvoření byly 

nepředstavitelně krásné a oslnivé. Byli nádherní, v tváři měli téměř dívčí rysy, 

avšak vysocí byli jako muži. Jejich bosé nohy se nedotýkaly podlahy, jak se 

ladně vznášeli. Tvořili nádherný průvod. 

 Část z nich nesla jakoby zlatou misku s něčím, co zářilo čistým zlatým 

světlem. Nejsvětější Panna mi řekla: “To jsou andělé těch, kteří obětují mši 
svatou na mnoho úmyslů a kteří jsou si vědomi, co to znamená slavit mši 

svatou. Oni mají Pánu co dát … 

 Obětuj v tomto okamžiku Pánu sama sebe. Daruj mu své bolesti, 

naděje, smutky, radosti a prosby. Pamatuj, že mše svatá má nekonečnou cenu. 

Proto buď štědrá v obětování i v prosbách.” 
 Za prvními anděly šli ti, kteří měli ruce prázdné. Matka Boží mi řekla: 

“To jsou andělé těch, kteří jsou zde přítomni, ale nikdy nic neobětují. Nemají 

zájem o prožívání každého okamžiku mše svaté a nemají dar, který by chtěli 

přinést k oltáři.” 

 Na konci průvodu byli andělé, kteří byli velice smutní, měli ruce 

sepjaté k modlitbě, ale sklopený zrak. “To jsou andělé strážní těch, kteří sice 

přišli, ale nechtějí tu být. Těch, kteří přišli jen z povinnosti, bez touhy účastnit 

se mše svaté. Andělé jsou smutní, protože nemají, co by složili k oltáři kromě 

svých modliteb. 
 Nezarmucuj svého anděla strážce. Pros o mnoho, pros o napravení 

hříšných, o mír na světě, o dobro pro svou rodinu, své bližní, pro ty, kteří tě 

požádali, abys na ně vzpomněla ve svých modlitbách. Pros, pros o mnoho, ale 
nejen pro sebe, pro všechny. 

 Pamatuj, že oběť, která se Pánu nejvíce líbí, je celopal, kdy obětuješ 
Pánu sebe samu, aby tě Pán mohl proměnit skrze své zásluhy. Co můžeš 

obětovat sama za sebe? Nicotu a hřích. Otci se líbí ty oběti, které jsou spojeny 

se zásluhami Ježíše Krista.” 
 Procesí, které jsem spatřila, bylo tak nádherné, že to nelze k ničemu 

přirovnat. Všechna ta božská stvoření se klaněla před oltářem, některá 

nechávala své dary na podlaze, jiná padla tváří k zemi v hluboké úctě. Pak 

zmizela mému zraku. 

P. Josef 

 



POMOC POTŘEBUJI – NABÍZÍM 

Děkujeme panu Mirkovi Lamačovi za „celozimní“ starost o teplo 

na faře, za nošení dříví s velikým nadšením a s láskou.  

P. Jan, Lenka 

 

EKONOMIKA 

Postní sbírka bude opět věnována na stavbu školy v Indii 

prostřednictvím nadace Modrá rybka. 

 

 

PŘEJEME 

V březnu oslaví svá životní jubilea: 

 

Marie Halamová 

Luboš Žilík  

Radka Nikodýmová 

Alena Plíhalová 

Bohumil Sochor 

Jan Pešata 

Vojtěch Hlava  

Mirek Patřičný 

Miloslava Kučerová  

Josef Jaroš 

Josef Štrégl 

Jaroslav Hlava  

Petr Václavík 

 

Libuše Kollová 

Erna Vinšová 

Josef Hušek 

Alžběta Rácová 

Mariola Patřičná 

Zdena Vrchovská 

Zdenek Komárek 

Alžběta Komárková 

Ivana Ludvíková  

Jana Koubová 

Adam Hanuš 

Martin Pavka 

Lucie Lakatošová 

Vojtěch Žilík 

 

Všem za farnost přejeme stálou Boží ochranu a mnoho lásky. 
 



NENECHTE SI UJÍT 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA, kterou povede  

P. Jan Ihnát SDB 

CO JE MODLITBA? 

JAK SE POZNÁ, ŽE SE DOBŘE MODLÍM? 

JAKÉ JSOU PŘEKÁŽKY V MODLITBĚ? 

sobota 9. března 2019 

začátek - 9:00 h. 

závěr cca 16:00 h.  

2 přednášky, adorace,  

čas na vlastní obrácení,  

možnost svátosti smíření 

 

 

Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie - Český ráj: 

Srdečně zveme na přednášku a besedu 

s Doc. PhDr. Tomášem Petráčkem, Ph.D., 
Th.D. 

na téma  " 100 LET REPUBLIKY 

- REFLEXE VZTAHU KATOLICKÉ CÍRKVE A STÁTU". 

Čtvrtek 28. 3. 2019 v 18:15, aula sklářské školy, Železný Brod. 

Po několika letech můžeme přednášejícího opět přivítat mezi námi. 

Teolog, kněz a církevní historik. Vyučuje na Univerzitě Karlově a na 

Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí katedry 



Kulturních a náboženských studií. Jeho životopis a dílo jsou velice 

obsáhlé. 

Hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu jsou: Moderní církevní dějiny 

české i světové; Teoretické problémy církevního dějepisectví; Otázky 

historické antropologie a transkulturní komunikace. 

2012 Filozofická fakulta UK v Praze, titul doc. (habilitační práce v oboru 
české dějiny Bible a moderní kritika. Česká a světová exegeze ve víru 
/anti/modernistické krize) 

2008 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, 
titul Th.D. (disertační práce Výklad Bible v době antimodernistické krize) 

2007 tříměsíční badatelský pobyt na Collegio Teutonico – Řím / Vatikán 

od 2007 odborný asistent a vedoucí Katedry kulturních a náboženských 
studií na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové 

od 2007 pověřen vedením akademické duchovní služby při kostele Panny 
Marie v Hradci Králové 

od 2005 kaplan kostela Panny Marie v Hradci Králové 

od 2005 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické 
fakulty UK v Praze 
2005 titul Licentia in Sacra Theologia (licenciátní práce: Le Père Vincent 
Zapletal OP /1867–1938/, Portrait d’un exégete catholique)  

2002–2005 studium na Univerzitě Fribourg – Švýcarsko Vyslán k dokončení 
teologických studií na teologickou fakultu Univerzity Fribourg - Švýcarsko 

2002 měsíční studijní pobyt v Paříži – l’Institut Catholique  

2002 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr., Ph.D. (disertační práce 
Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11.–12. století) 

2002 vstup do Arcibiskupského semináře za diecézi Hradec Králové 

1997 studijní pobyt na Friedrich-Wilhelm University – Bonn 

1990–1992 a 1996–1999 studium oboru historie a etnologie na Filozofické 
fakultě UK Praze 
  



 

INFORMACE K FARNÍMU VÝLETU DO WROCLAVI 

Výlet bude poznávací, nebude společná mše svatá. Místa, která chceme 

navštívit, jsou poměrně daleko od sebe, počítejte s pěší turistikou. 

Bližší info příště. Ještě je 10 volných míst. 

V. Petružálková 

OHLÉDNUTÍ 

AŤČIN SLOUPEK - pokračování 

Sobota odjezdový den, dnes už se neměří, jen vytrvalé cvičenky si protahují 

tělo s báječnou cvičitelkou. Po snídani nakládáme kufry a jedeme domů, 

zastavujeme se v Teplé, fouká studený vítr. Prohlížíme si areál. Na nástěnce 

tam je nápis: Přítel je někdo, kdo zná tvou minulost, věří ve tvou budoucnost a 

dnes tě bere takového, jaký jsi. Neznámý autor. 

Mamka objednala prohlídku zámku Manětín – moc hezký a báječná 

průvodkyně. Objednaný oběd v zámecké restauraci je moc dobrý, máme 

svíčkovou, někdo knedlo-vepřo.  

Přes Krušovice se blížíme k Praze, cesta je pěkná. U Mladé Boleslavi stavíme 

u benzínky, mamka rozdává kelímky a Jára s Jitkou nalévají víno na ukončení 

společných chvil. Všem 48mi mamka ještě rozdává Mozartovy medaile. V 5 

přijíždíme do Brodu, byl to nádherný týden, mamka říká, že je unavená, ale já 

vím, že zase pojedeme, už se hlásí zájemci. 

Konec.      Aťka 

MANĚTÍN ZÁMEK 

Zámek Manětín je považován za barokní perlu Západních Čech. Původní 

středověká tvrz byla krátce před rokem 1600 rozšířena a přestavěna z popudu 



Jeronýma ml. Hrabčického z Hrabčic na zámek. Barokní podobu získal zámek 

za vlády rodu Lažanských v první polovině 18. století podle návrhu císařského 

stavitele Tomáše Hoffneckera. Interiéry představují rozsáhlou expozici 

barokního mobiliáře, dochovanou freskovou výmalbu nebo unikátní kolekci 

obrazů zámeckého služebnictva či portrétní galerii Lažanských. K objektu 

přiléhá překrásný zámecký park. Památka je včleněna do nádherného prostoru 

městečka Manětína, kde si lze mimo architektury prohlédnout i více než 80 

unikátních barokních plastik. 

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! 

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství  

Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena 

pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla 

uznána. 

Národní úmysl:  

Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna 

obětovat se až do krajnosti. 

 



 Najděme si každý den chvíli a zamysleme se v modlitbě 

nad daným veršem z Písma svatého  

 

1.3. ‚Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i 

matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže 

již nejsou dva, ale jeden.  

2.3. ... řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť 

takovým patří království Boží...“  

3.3. 

neděle 

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním 

oku nepozoruješ?  

4.3.  Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej 

všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď 

a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, 

neboť měl mnoho majetku.  

5.3. Mnozí první budou poslední a poslední první.  

6.3. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, 

aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je 

skryto, ti odplatí.  

7.3. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však 

přijde o život pro mne, zachrání jej  

8.3. Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s 

nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se 

budou postit...“  

9.3. Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“  

10.3. 

neděle 

Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho 

chléb.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom 

chlebem.“  

11.3.  Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘  

12.3. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že 

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
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
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=8&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=9&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=10&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=11&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=12&m=3&r=2018


budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť 

váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.  

13.3. Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka 

tomuto pokolení. 

14.3. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 

otevřeno.  

15.3. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k 

soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi, a byl bys 

uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud 

nezaplatíš do posledního haléře.  

16.3. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo 

vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce.  

17.3. 

neděle 

Z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn, toho 

poslouchejte.“  

18.3.  Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.  

19.3. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla 

zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z 

Ducha svatého.  

20.3. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo 

chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn 

člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život 

jako výkupné za mnohé.  

21.3. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den 

skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem 

Lazar, plný vředů,a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu 

toho boháče.  

22.3. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a 

vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. 

Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, 

aby převzali jeho díl úrody.  

23.3. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože 

tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.  

http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=13&m=3&r=2018
http://www.katolik.cz/kalendar/kalendar.asp?d=14&m=3&r=2018
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24.3. 

neděle  

Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale 

nic na něm nenalezl...  

25.3.  Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš…“  

26.3. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl 

vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu 

jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven.  

27.3. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine 

jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno 

nestane.  

28.3. Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch 

vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily.  

29.3. Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, 

Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a 

z celé své síly!  

30.3. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 

bude povýšen.   

31.3. 

neděle 

Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože 

tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.  

 

 

Svátky a slavnosti v březnu: 

6. 3. Popeleční středa 

19.3. Slavnost sv. Josefa 

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 

 

 

 

 
S ÚSMĚVEM     
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Manželé slaví 80. výročí svatby. 

„Prozradíte nám, prosím, recept na šťastné manželství?“ 

„Vždycky, když byl jeden z nás rozzlobený na toho druhého, šel raději ven na 

procházku, a tak jsme zabránili hádce.“ 

„A jak je možné, že jste si zachovali tak pevné zdraví?“ 

„To víte, nejlepší je pobyt na čerstvém vzduchu.“ 

 

 

 

FARNÍ KALENDÁŘ    
Každý pátek během postní doby bude mše svatá v kostele, před ní 

od 17:30 modlitba křížové cesty. 

Biblická hodina bude každou středu. 

 

2. 3. /sobota/ 11:00 

17:00 

Příprava na biřmování 

Farní ples 



6. 3.  

Popeleční středa 

 Postní biblická hodina 

9. 3. /sobota/ 9:00 Duchovní obnova na faře v Žel. Brodě  

10. 3.  8:00 

17:00 

 

Mše sv. za ochranu lidského života od 

početí do přirozené smrti 

„Rodinky“ na faře v Žel. Brodě 

15. 3. /pátek/  Mše sv. za zemř. Fr. Soldáta k výročí úmrtí 

17. 3. /neděle/  Sbírka na pojištění diecéze 

19. 3. /úterý/ 

Slavnost sv. Josefa 

18:00 Mše sv. bude v kostele 

25. 3. /pondělí/ 

Slavnost 

Zvěstování Páně 

18:00 Mše sv. v kostele 

28. 3. /čtvrtek/ 18:15 Přednáška ČKA 



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 

mailto:fz.jakub@seznam.cz
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